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СЛОВО ВІД ВИДАВНИ!.!ТВА. 

Велика Аухова культура нашого Українського 
НаРОАУ збереГАась вустних пере!(.азах. Це був 
найпростіший спосіб передати ЩОСЬ АО віАома 
потомству; КОЛИСЬ переказ був ЄДИНИМ джерелом 
відомостей про минувшину. 

Переказ - це Аорога виховання, морального 
і матеріяльного, ЩО по ній поступають РОАИ і на
Р~JAИ у своїй. в~ко~іЙ . по.веАінці. Релі:ія, ?бря",:и, 
РІАна мова, рlАНІ ШСНІ, РІдна земля, рlАна ІСТОРІЯ, 

культурні діла становлять спаАЩИНУ по наших 
преАках; 80НИ в преАметом, ЯКИЙ треба не лише 
пильно зберігати, плекати та пізнавши - у ко
рисному наСАіАувати. 

УСТНИЙ переказ, цебто траАИЦія формує нашу 
ДУШУ, насталює характер і ВОЛЮ АО збірного зу
СИЛЛЯ - це ЧУАСQf3 криниця віАЖИВНОЇ обнови 
Й сили АО НОВИХ змагань. НаріА, ЩО плекав свою 
ріАНУ ТР3Аицію, не загине, бо сила траАиціі не
звичайно велика. Плекаючи тр<цицію, АО кажемо 
праВАИВУ і найбільшу любов АО Батьківщини. На
ше заВАання : пізнати і насліА.увати наших преАків 
в іх чеснотах і Аобрих цінних поступ ках, а віА
кинути віА себе все чуже, штучно прибране. 

Всякі важніші переміни, що віАбуваються в нутрі 
наРОАУ та потрясаючі ПОАіі, які займають увагу 
широких наРОАніх РЯАів, Аають зачаток АО тво
рення новкх пісень, ЩО нераз Аовгі віки УАержу-

• 
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ЮТЬСЯ В наро~ній пам' ЯТИ. Отже й народНІ ПlСНІ, 
так само, як І мова, 6 витвором народнього духа. 

ВОНИ живуть, розвиваються, в'ЯЖУТЬСЯ тісно із 
ДУХОВИМ життям народу. як його найсильніший 
ВИСАід. Народні українські пісні розбуАЖУЮТЬ лю
бов і повагу АО рідного с.лова; розвивають й під
носять усе, ЩО лишень доброго і гарного в ЛЮд
~ькій AY,!lli,. заступають часто недостачу школи 
І писаНОl .... IТераТури . 

Українська народия пісня плекав 8 нас почуття 
краси, розвивав ПРИРОАні спосібности нашого на· 
РОАУ, і його фантазію; вона в могучим культурним 
ЧИННИКОМ . 

Велике ,значіння укр~інських народніх пісень АЛЯ 
ПІзнання ІСТОРИЧНОГО І КУАЬТУРНОro розвою укра· 

Їнського народу - для науки взагал і: АЛИ історіі, 
етнографії (побутівщини), дають українські Ha~ 
родні пісні дуже багатий матеріял. 

Українські побутові та обрядові - у ці й кни~ 
жечці зібрані весільні пісні на Лемківщині - вка
зують нам усю сполуку чисто украінських народніх 
черт. Вони заховують у собі цінний нам старин
ний характер, нашу простодушність злучену з ви
сокою культурою. Любовні пісн і ВЇА.Значаються 
своєю задушевністю. 

Велике культурне діло зробив автор цеі книжки 
Іван Буrера, збираючи пильно всі українські ве
сільно-обрядові пісні на Лемківщині, бо вони від
кривають перед нами чисту душу наших братів 
Лемків та цілому украінському народові вказують, 
що засянські Лемки - це наші брати з крови 
і кости, Їхня краса - поезія - це наша спільна 

українська поезія - властива нашому народові . 
Ми YKpaїH!Ji Лемки вдячні авторові за його 

щиру працю, що в ній находимо живе ВІД-
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зеркалення нашої слаВНОI МИНУВШИНИ, як це СПІ
вають: 

"В нашім Аворі став, Ае я ся ту взяв; ХОДИВ 
.єм по Украіні, ЛЮДИ мі тя нараіли, Пан Біг мі 
тя дав ..... 
Ми повинні читати пильно ці РЯДКИ та взору

ватися в нашому весільному обряді; заразом ВИ-
о • • • 

стеРlгаючися чужих ПЛОДІВ 1 ПИТТЯ ШКlААИ8ИХ 

аЛЬКQГQЛЬНИХ напоїв, бо це ані чести нам не при
несе, а навпаки придержув нас серед небажаних 
і нікчемних обставин. 

Недаром сказав наш найбільший поет і геній, 
Тарас Шевченко: Наша пісня, наша Аума, Не 
вмре, не загине ... От, Ае ЛЮДИ наша аа ва, Слава 
Украіни! 

Без золота, без каменю, Без хитрої МОВИ, А го
лосна і правдива, Як Господа слово! 

ю. Тарnонич 



ПЕРЕДМОВА. 

Духова культура украінськоro народу ВИЯВЛЯЄТЬ" 
СЯ В звичаях і оБРЯАах, зв'язаних із поодинокими 
фазами людського ЖИТТЯ, ПООА,ИНОКИМИ функціями 
праЦІ та порами року. 

В РОДИННОМУ житті грають особлившу РОЛЮ: 
народини, весілля й похорони. 

Весільні обря.!" ВИХОДЯТЬ поза рямки РОДИННОГО 
свята і захоплюють цілу громаАУ. У теперішній 
весі.льніЙ оБРЯАОВОСТИ зберігаються старі форми 
родинного ЖИТТЯ, ЩО сягав ще доби патріярхату 
та перших часів христіянства. 

ТОМУ, ЩО сьогоднішня .модерна" культура ви
оирав щораз більше наші гарні, стародавні звичаї, 
наша МОЛОАЬ ЗАебільша вже забував свої рідні, 
батьківські весільні обряди й пісні та заступав іх 
часто густо чужою, нераз соромницькою тандитою 

- пускаємо в світ ЦЮ маленьку збірку з вірою, 
що вона БОА,ай тут на Лемківщині причиниться 
Ао закріплення наших звичаів, що основані на 
ПРИРОАнім законі Божім і науці Ісуса Христа. 

МИЛИК, у ЛИСТОПаА,і 1934 р. 

Автор 



ЗАЛЬОТИ. 

Весімя на Лемківщині поперцжзв звичайно 
з'!лицяння, ЩО його об .... еКшуюТЬ всякі товариські 
СХОДИНИ, як забави, музики, а головно т. ЗВ. . . . 
.. 8ИЧIРКI • 

Коли парубкові м~ПОАобавться якась ДІвчина, 
старається конче 11 намовити, щоб ходила на 

.вичіркі". Таких 8ичірок бував в селі 4 м 5 партій. 
Ао одної хати СХОДИТЬСЯ найбільше 10-15 дівчат. 
ПРИХОДЯТЬ там і хлопці. Дівчата ПРЯДУТЬ і спі
вають різні пісні, а парубки помагають співати 
та роблять жарти: 8ИСМИКУЮТЬ прядиво, в'яжуть 
ДВОМ дівчатам разом коси і т. п. На тих то ви
чіркахстаравться парубок СВОЮ милу Аобре пізнати. 

Колюts. парубок впевнився, ЩО дівчина MilB 
охоту ВИЙТИ за нього заміж - бере з собою ДВОХ 
поважних господарів, і звичайно 8 четвер вечором 
ЇДУТЬ ДО неі на т. зв . "ЗаАЬОТИ". Беруть з собою 
1 А . .. паАЮНКИ" себто горівки. КОАИ 8ХОАЯТЬ АО 
хати, ТО напереА іАе ОАен ГОСПОАар і АРУГИЙ, що 
іх називають старости, а за ними МОАОАИЙ. Ста
роста знимав капе.люхї каже: .. ~aBa Ісусу Хрісту'" 
"САава на віки", вцповцав ГОСПОАИНЯ АОМУ або 
ГОСЛОАар - "Вітайте гу нам - npockMe БАизше". 
Староста віАповіАав: "Аякувме за привітанку", і 
АаАьше привитув ГОСПОАИНЮ або roСПОАаря "як 
ся Ви ту мавти І чисьте ЗАраві Аобре". ..Добре" 
вцповіАав ГОСПОАИНЯ .. а як Ви ся там мати, ЩО 
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нам нового ловісти" . .,Нич H08e ~. відповідав ста
роста, "прийшли з ме АО Вас, бо чули з ме, же 
мати КОНЯ (або корову) на продаж". Господар 
проси!ь іх АО свіТJI..иці (це комната АЛЯ гостей) і 
там СІдають за СТІЛ. Зачинають говорити про 
ПОГОДУ. про господарку, та завсіди натякують про 
женячку . ТИМ часом 8 пекарні (кухні) мати смз
ЖИТЬ ЯЄШНИЦЮ Й ПРИГОТО8ЛЯЄ на таріль БРИНАЗЮ 
або сир. 

Опісля КЛЗАе ГОСПОДИНЯ на стіл хліб, коло хліба 
ставить бриндзю й яашинцю. Скоро староста ба
чить на столі хліб, витягав ПЛЯШКУ з горівкою, 
ставить на стіл, наливав 8 келишок горівки й по
Азе господареві, кажучи: .,Но пане rаздо! Не 
прийшли з ме ту иич купувати, а..Ае ОТ сему мо
АОАцеви ПОАобалася Ваша Нацка, і хтіл би си ей 
ОА Вас купити. д",е перше випийте, rapMO треба 
промочити, жеби лекше било rадати -. Господар 
бере . келишок до рук і каже: .АаЙ Боже, жеби 
то ДІЛО, яке зачинаме допровадити ДО скутку, а 

Вам пане стаРОСТ0 на ЗАравлє". КОЛИ господар 
випив сам, наливає й подає стаРОСТ0 ві, а цей пе
редає по черзі всім . Так П 'ЮТЬ всі та зачинають 
говорити про "вяно" МОЛОАОЇ. Як вже погодилися 
ЩQ Ао ПРИАаного МОЛОДОЇ, тоді звичайно - як 
парубок ПОХОДИТЬ з іншого села - ЇДУТЬ на т. зв . 
"ОГЛЯДИНИ" себто на обзорини. Саме, родина мо
ЛОДОЇ приїздить подивитися на господарство МО
ЛОДОГО. Звичайно того самого тижня ідуть "до 
записів ", це, батьки МОЛОДЯТ записують своїм 
дітям обіцяне майно, а потім (найчастіше в суботу) 
"несуть до священика на оповідн" . 



ДРУЖБJВСЬКИЙ ТАНЕиь, СПРОШУВАННЯ 
ГОСТЕЙ І ПЛЕТЕННЯ РІЩКИ. 

Саме весілля на Лемківщині зачинається ЗВ;"':
чайно в суботу т. зв. "Аруж6івськім танцьом · . 
Одначе вже в четвер пополудні йде МОЛОДИЙ 

просити сватьбу на весілля, а в суботу вечером 
ХОДЯТЬ дружби вдруге ПРОСИТИ на весілля. Три 
Аружби, одягнені СВЯТОЧНО, а .... е тільки в сорочках 
і в камізельках, з палицями в руках, ХОДЯТЬ по 
род.ині, кумах і знайомих і просять іх на с.ліАУЮЧИЙ 
день в гості. Коли прийшли АО хати, стають КОЛО 
порога і кажуть: .. НаЙсамперіА ПРИХОАИМИ ДО ДОМУ 
Вашого ознаймити причину прибитя нашого: Як 
сотворил Бог небо, землю й рай, а 8 тім раю 
першого чоловіка Адама, той чоловік жив висше 
30 літ і подумав собі: Боже, Божеl Всі звірята 
попа рі, а я сам. Бог вислухал его молитви, зіслал 
на него твердий сон, винял ему з лівого боку 
ребро, приложил до правого - ставай ААаме, 
горе! Сталася воля твоя й жена твоя. Так і наш 
младенец вибираt>СЯ до св. Сакраменту і през нас 
трьох післанців просит : ажебисте не били велобні І), 
жеби сте били притомні І), же би сте зобралися 
завтра во сваТИj а ЯК почуєте галас, жеби сте 

ішли зарас. Слава Ісусу Хрісту" . 
Тим часом у молодого грають музики. Іх справ

ляє МОЛОДИЙ на пращання своім товаришам, і цю 
забаву називають "дружбівський танец". 
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Рівно ж ЦЬОГО самого вечора метуть ДРУЖКИ 
в молодої . ріщку"·), співаючи притім ві,щовїАні 
QlеНl: 

"Юш ся нам видав наша товаришка, кеби то. 
далека, а то така близка. 

Качалося ябко, ДОЛQВ яблонямі, наша товаришка 
розлучатся з намі. 

Вивіди з ми ріщку З того камарішку·), жеби 
ЛЮДИ знали, же мам товаришку. 

Товаришко МОЯ юш СЯ розіЙАеме, юш зелене 
пірко віті не БУАеме. 
ДаТАН з ме го віли, аж ся нам сприкрило, 

тер~з не БУАеме, бо ся розіЙАеме. 
Ми сестри , ми сестри, в купочці ми РОСЛИ, такі 

часи прийшли. же з ме ся розишли. 
Росплет же мі мамо, росплет же мі косу, не 

дай мя АО біди t дай мня АО роскошу" . 
ПО ВИБИТТЮ ріщки йде МОАОАа з дружками та

КОЖ на цей Аружбівський танець. 



ВЕСІЛЛЯ ПЕРЕД ШЛЮБОМ У МОЛОДОГО. 

в неділю пополудні, сейчас по Службі Божій 
зачинається властиве весілля . о.~ин дружба іАе 
фірою по "ГУАаків", а Аругі Ава ЙДУТЬ просити 
ще раз сватьбу на весілля. Просять три разИ, 
а й більше; чим більше просять ТИМ парадніше 
і гонорніше. Просять обов 'язково РОДИНУ ближчу 
й дальшу, кумів і сусідів. 
Менше більше як мине по запрошенні Аобра 

година, зачинають СХОДИТИСЯ АО молодого запро

шені гості. 
ТИМ часом в хаті молодого рух. Куховарки зно

сять столи і ставлять Їх попід стіни, а попри столи 
ставлять лавки, щоб кожному було вигідно сидіти. 
Посередині, але так, щоб не дуже на заваді, став
"'ЯТЬ лавки АЛЯ "гудаків" 6), щоб пригравали АО 
ЇА.Ження. Столи накривають білими обрусами. На 
кожнім столі кладуть 4 хліби, по 2 на купі, на 
ОАнім кін.ці стола й на Аругім, а на сереАині ли
шають МІсце на МИСКИ зо стравами. 

Коли ж вже приіхали ГУАаки, то зачинають гра
ти весідьної, а сватьба та гості ВХОА,Ять Ао хати. 
Поки всі ПОСХОА,Яться, ОАні свашки при пи нають 
"весільникам" віА,Знаки, т. зв . "пера" '), а Аругі 
свашки роблять т. зв. "копію"'). 
Тим часом, поки це все ПРИГОТОВЛЯТЬ, весільні 

гості зіЙАУТЬСЯ. Дружба запрошув сіАати Ао стада. 
Ао першого запрошує старосту і бдижчу РОАИНУ, 
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а Аальше сідають всі ті, ЩО прошеНІ. Тепер ВСІ 
МО .... яТЬся (староста на ГОЛОС) і сідають, а свашки 
зачинають співати; 

.. АаЙте же нам Аайте по штирі килішки, БУАеме 
співати КОЖАа на пребіжки . 

r орі "едом , ДОЛОВ "едом дайте же нам Аашто 
з меАОМ. Дайте же нам СОЛОДКОГО, а за наше 
добре СЛОВО. 

Дайте же нам дайте, што нам мати Аати, бо 
ми ту не прийшли на дармо СТОЯТИ - бо Вам 
кички оБОАреме і оі"" НОЖКИ постелиме, 60 нам 
ЗИМНО стати . Бо як нам не Азте, то нас магиі· 
вате, ГОРЦІ, МІСКИ, потрепеме, ЩО на пецу мате. 

Як з МИ ту іхали, то з мися блукали, дайте же 
нам дайте по горнятку кави. 
Далеко з ми ваНАРУВ3ЛИ, коні ся нам поцірали, . ... " 

данте же нам РУЧНІчка поуwрац КОНlцька . 
Як вже так свашки поспівають, то (аЗАа вино· 

'СИТЬ З комори палюнку І ставить на столах по 

одній пляшці. Староста бере пляшку, наливав го· 
рівки АО келишка і ЗАравкав АО молодого: .. Боже, 
дай ЗАрав' я пане младий'*, а потім звертавться 
Ао всіх весільних: .. і Вам всім Аай Боже ЗАрав'я'* . 
А всі відповіАають: .. найліпшого, пийте ЗАраві ,
Староста випивав палюнку і наливав МОЛОАОМУ, 
а МОЛОДИЙ Аав по черзі всім. Тепер закусують 
БРИНАЗею й попива.ють кілько хто хоче, а притім 
СПlвають та музика при грав: 

.. Не того м ту прийшла, жеби м Їла пила, але 
тогом прийшла, бим ся веселила. 
Не того м ту прийшла, ЩО ся в пецу пече, але 

того м прийшла, ЩО з барилки тече". 
Але й свати не дармують і нуж свашкам співати: 
.. ЧОМ Ви свашки не співате, бо Ви ріАкі зуби 

.мате. Треба глини розмісити, свашкам зуби заліпити. 
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ЧОМ Ви свашки не співате, бо Ви рідкі зиби 
мате. Треба карпель остругати, свашкам зуби 
поставляти. 

Свзшенькі, свашенькі, самі МОJl.ОАенькі, иич не 
раді роб'ят, лем сващиті ХОАЯТ. 
А свашки знову співають: 
Я свашка, я свашка, юже м присващила, ВАеи 

чепец мала І тот 6М пропила. 

Я свашка, я свашка премілена свашка, жеби мі 
стояла при (амбусі 11) фляшка. 
Як вже трохи поіли, попили ТОАі староста пере

"рошує гостей, всі встають, МОЛЯТЬСЯ, староста 
бере таріль, КЛ3,4,е на нього скибку хліба, а вся 
сватьба запинає АО ТОГО хліба гроші , по 1 ЗА. або 
2 зло 3 ЦИХ грошей дав опісля староста ОДНУ 
часть МОЛОДИМ, дРУГУ часть музикантам, а трету 

АО церкви »ОА ключа fI' • 

Тепер няньо (отець) і мати сідають на осібний 
столець, на ПОДУШКИ, по середині хати, МОЛОДИЙ 
стає перед батьками, щоб просити о благосло

вення, а староста зачинав проповідувати: .. Аогога 
Сватьбо! Зи шли ми СЯ ту, бо наш пан МЛОДИЙ 
нас ту запросил, жеби з ме му товаришили в його 
веселім святі. Як сотворил Господь Бог цілий 
світ, а на нім Р9змайті сотворіня, звірів по парі, - . 
а на останку сотворил ЧОЛОВІка самого, котрому 

дал мено Адам. І ХОДИЛ Адам ПО раю, мал вшит
кого подостатком, зьвіри го слухали, СіЦИ угина· 
лися з найкрасшими овочами, сам Бог з иім роз
мовляв, а ПОМИМО того ХОАИТ Адам ЗіЦуманий і 
смутний по раю, бо видит же вшитки зьвіри 
мают пару, а він сам . І ЗіЦУМаА він просити Бога, 
жеби і ЙОМУ Аав Бог жену. Але Господ Бог знав 
його МИСЛИ, спустив на д.4ама твердий сон, ви
нял ему ліве ребро, поставил (у правому і кличе 
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.АО ААама: .Адаме, AAaмe!f< Адам проБУАИВСЯ, 
смотрит, а коло него красна невіста, котру він 

назвал Ева. Д Бог звернувся АО него і каже: 
"Адаме І, то ест твоя жена", дИВНО може Аакому, 
чом то Бог не ОАРазу сотворил перших ЛЮА,ИЙ 
обов? Може Він не знал, а може не хтів, жеби 
ті "ІОАН розмножилися? Ні! Бог в своій оре· 
МУДРОСТИ ВШИТКО знал, але Він хтіл, теби тот 
Адам ПРОСИА о то Бога, а не так жеби з ньом 
жил ЯК ті зьвіри нерозумні. Д словами: .. ААаме!, 
то вси твоя жена" - Бог Аав перший шлюб на· 
шим праРОА,ичам. Так само ЙОГО ПОТОМКИ мио· 
жилися за блаГОCJI.овеНЬСТ80М Божим. Так било 
.аж АО Ісуса Христа, котрий супружество ОСЬВЯТИЛ 
С80ЙОМ присутніетом В Кані ГалнлеЙськім . Так 
і наш МОЛОАИЙ, вихований в послушенстві Богу 
і своїм РОАнчам, заАумал оженитися . Бо хоц йому 

'ту змі не било при родичах, але ВИАИТ як і той 
Адам, же вшиткі женятся, тож і йому смутно ca~ 
маму і просил він нас жеби ми з нім пішли по 
тоту паюо МЛОАУ і жеби з ме запровадили Їх Ао 
той нашой церкви, де они заприсягнут собі лю
бов аж до СМt:рти. Д тераз звертатся пан МЛОАИЙ 

_Ао Вас няню і мамо і просит Вас о благосло
венство в тім його таЯI< би НОВИМ житю. Він те· 
раз веце БУАе прив'язаний до своей жени як Ао 
Вас, бо сам Бог сказав: .. і оставит отца і матер, 
.а приліпится ко жені своей". Але Аобрий син хоц 
оженится, то все родичів ма шанувати і слухати, 
бо так сказал Бог в четвертій заповіди. Може 
він Вас КОАИ і не слухав, бо то розмайті биват. 
Але як міг отец блудного сина. ПРИНЯТИ, котрий 
розтратил вшиток свій маєток, так і Ви отпусте 
і поблагословте свойого сина на тому нову дорогу". 
По тій промові МОЛОДИЙ цілує найперше маму 
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в ноги й руки. а мама БJl.аroСJЮВИТЬ ЙОГО хлібом, 
обв'язаним горсткою лену. Той хліб несуть свашки 
АО церкви і тримають його пїАчас вінчання мало
ДЯТ на раменах. Опіс.ля б .... агОCJI.ОВиТЬ отець так 
само. Ця церемонія повторюється три рази. 
За той час, закн МОЛОДИЙ три рази ПОКЛОНИТЬСЯ 

батькам - свашки співають: 
До сті.ЛЬЦЯ сцати, мамічкі не мати, ЗИЙАЬ ма

мічко з неба, бо тя тераз треба. 
Прошу Вас маміЧКQ про Христові рани, .лем Ви 

мі ilAпусте мої гріхи давні. 
Прошу Вас мамічко про Христові муки, Аем Ви 

мі складайте на голову руки. 
Як МОЛОАИЙ встане - Аружби хрестять три 

рази палицями пороги. Палиці КЛаАУТЬ на хрест 
+ і МОЛОАИЙ переступзє правою ногою через ті 
палиці АО сіней, а опісля так само при других 
Анер'ях на двір. КОАИ вже вийшли на двір, то 
дружби співають: 

,.IАеме, ЇАеме през букове листя, ЇАеме ГЛЯАати 
Янкові (імя МОЛОАОГО) невістя". 

Тепер ВИХОАИ1'Ь мама, бере на себе кожух АО 
гори вовною і кропить всіх весі.льних свяченою 
ВОАОЮ. 



МОЛОДИЙ В ДОРОЗІ ДО МОЛОДОІ. 

Коли вже весілля ВИРУШИЛО з Авора до молодої, 
зачинають підчас ДОроГИ співати й грати: 

. Боже , Боже , Ае я іду чи по жену чи по біду. 
Як по жену, оженю ся, як по біду. забіюся . Як по 
жену. то на возі, як по біду, то на козі. 

Яніцьку, Яніцьку ШТО ті по коніцьку, зимну 
воду 6родіш, до дівчатка ходіш . 
Який отец, такий син, ВИАоба.ли з діжки сир 

- по ЗаЛЬотах ходили тим СЯ сиром ГОСТИЛИ. 

ОЙ било ЖИЦ, било жиц. ОЙ билося не женіц. 
єще овес зелений, било ХОАзіц без жени. 
А за нашам стодоліцьком зіма там зіма там, 

коли я СЯ МАОДОЙ жени дочекам, дочекам. Аоче
камся МАОДОЙ жени на всєнь, на всєнь, як 06леці 
Аробне лисця з черешень, з черешень. Дочекам. 
СЯ МАОДОЙ жени в осени, 8 осени, як облеці Аробне 
лисцв з калини, з калИНИ. 

Ой гуся ГОСЬ, гуся ГОСЬ! Таке собі дівча вось, 
жеби добре робило, llаАЮНОЧКИ не пило. 

Ідеме, їдеме, дрожку не знавме , добрі ~юАи 
знают. та нам повідают" . 
Так йде ціле весілля співаючи і граючи, а коли 

молода на другім селі, то іде на возах аж дс> 
МОЛОАоі. 



\ 
MU:U:UM \У РІЩіla'SLU 

РIаС CzadtJcgo З 

МОЛОДА ЗБИРАЄТЬСЯ ДО ШЛЮБУ 
І ПРИГОТУВАННЯ В ДОМІ МОЛОДО! НА 

ПРИНЯТТЯ МОЛОДОГО. 

Підчас ТОГО, як МОЛОДИЙ принимає своіх гостей 
і весеАИТЬСЯ, у МОЛОДQЇ - тихо. В тім часі молода 
збирається АО шлюбу. Насамперед вбираються 
ДРУЖКИ. На ГОЛОВИ заклаАають букети, що іх зви
чайно купують у місті, а АО коси привязують 
ве.лику кокаРАУі вдягають rореети вишивані ко
раликами і уклсцані червені або рожеві спідниці. 
Потім переАНЯ дружка помагав убирати МОЛОДУ. 
Молода вбирається 8 білу ОАіж. На голову кла
ДУТЬ її маленький віночок з барвінку, ЩО його 
припинають ГОлкОЮ без вуха. Волосся розпущене, 
а з него СПаАав на плечі одна стяжка. Опіс.ля 
приносять мішок. розстелюють на Аолівці, молода 
сідав на столець, ноги держить на мішку і вби
рається. Давніше ВАівала на ноги величезні чо
боти. Тепер біАніші черевики, а багатші параАніші 
мешти. Ао мештів ВКАцав мати піря, щоб її Аоні, 
МОЛОАій ГОСПОАині Аобре велися гуси. Опісля 
встає зо стільця, ОАнак цілий час стоїть на мішку 
й вбирається. Ао війни, за старих часів убиралася 
МОЛОАа в білий кабат 3 гафтом. Є це спіАНИЦЯ 
з 4 -5 пол, в поясі морщена, а АОЛИНОЮ приши
тий широкий гапт або зубки. Опісля білий фар
тушок з полотна, перкалю або мушліновий, круг
лий 4-ро гранний, обшитий грубою коронкою. 

У ..... і .... . . .... А ... • • л ... п. ... ' 2 
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Сорочка біла з ДОВГИМИ рукавами; КОЛО шиї мала 
з гапту т. ЗВ. маЙК6ТИК, саме з гапту фальбанку, 
при шиту нааколо шиї АО обшивки сорочки. Ру
кави гарно морщені, при АИСТО8ках ріЗНОКОАіро
вими нитками. На долині рукав зібраний 5·6 ра
зів і пришитий ДО 06шнвочки, нашитої на верха 
коліровою борткою. Рукав закінчений так як коло 
шиі гаптом. Потім слідує білий дебетковий ('ореет, 
з переду і на ПАечах ~ишиваний різними тасвм
ками, як зеленими, СИНІМИ, червоними та ж.овтими. 

По (орееті вбирали катанку. Це була певного 
рода блюзка, ЩО тісно прилягала АО стану. Ка
танка була звичайно біла, 8 білі шовкові паСQЧКИ . 
По катанці вбирали велику, білу турецьку хустку, 
зложену на грудях на хреСТ, запняту ШПИЛЬКОЮ 

на плечах. На голову брала НаА саме чоло КУПJl.е· 
ний в Mic~i вінець т. зв. бук~т. ВОJl.ОССЯ зв'язане 
при ГОЛОВІ МОТУЗОЧКОМ, а ВІдтак роспущене ПО 

плечах. В потилиці при пи нали голкою без вуха, ма
ленький з барвінку вінок, а понижче цього віночка 
купу стяжок, що СП<lAали на плечах. Як весі""я 
було ЗИМОЮ, то МО"ОАа вбира"а ще великий, білий 
кожух. Тепер мо"ода вбиравться рівнож на бі"о, 
але трохи МОАерніше. r О"ОВУ вбирав менше бі"ьше 
по давньому, тільки тепер СП<lAає на п"ечах "ише 
одна стяжка. Як мо"ода збирається, то через ці
ЛИЙ час так як і Аавніше стоїть на міху. Також 
підчас убирання КЛЗАуть яйце переА поріг і МО· 
ЛОАа перед ПРИХОАОМ МО"одого розбивав його. 
Стародавній кабат з гаптом с"ужить тепер за 
гальку. Поверх іАе кабат вовняний або батисто-
ВИЙ, rуфрований або в обшивці морщений. Бі"ий 
маленький фартушок з КОРОНКОЮ або без фар
туха, а"е ТОАі кабат убраний китицями шпараryсу. 
БіJl.а блюзка і в зимі сердачок без рукавів. Ка-
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бат і фартух не смів бути пов'язаний на ГУАЗН; 
тільки позапинаний ШПИЛЬКОЮ, або попросту ПОВ
пиханий за пояс. 

КОАИ. вже МОЛОАа вбрана, .тоді мати Аає доньці 
АО ВУЗЛІВ потрошки всего наСІННЯ, ЯК жита, ячмени. 

вівса, лену, кілька ЗОЛОТИХ, каВаАОК проефОри і 
кусок хліба, та кожне 8 осібнім ВУЗЛИКУ. Той хліб 
молода ЇСТЬ сейчас по шлюбі і то таки в церкві, 
дав МОЛОАОМУ й дружкам. 

Підчас того, коли в одній кімнаті вбирають 
моло .. ч, щоб була готова, як прийде АО неі моло
АИЙ, в ~ругій кімнаті т. З8. світлиці, ЩО в ній 
мають гості веселитися, застелюють кухарки столи, 
кладуть XJr.іб, бриндзю, ставляють ПaJr.юнку і при
готовляють все, ЩО потрібне АЛЯ весільних з мо
ЛОДИМ. 

" 



МОЛОДИЙ ПРИБУВАЄ ДО МОЛОДОІ. 

КОА" МОЛОДИЙ входить з весільниками АО A80pa~ 
ТО молода заглядав на молодого через вікно, як 

кажуть "кукат на МОJl.ОАого 8 І але так, щоб він її 
не бачив. ПОКИ ввійдуть АО хати, зачинають Be~ 
сільники співати, 60 в МОЛОАОЇ двері замкнені , а 
при Авер'ях стоїть 8ИА3ВЦЯ IО) і поти ЇХ АО хати 
не пустить, АОКИ добре не виспіваються і не 
упросять. Свашки зачинають : 

Пустте же нас, пустте, хоч лем на челюсти .. 
ЯК ся загрієми, то ОА Вас підеми. 
ІШАН з ме ту по тім сьніжку. ПОСЛІДИЛИ ми ту 

лішку, а ми з відти не піАеме, ПОКаАЬ ми вй не 
80зьмеме. 

Тілько нас ту прийшло, як за r'рейцар маку .. 
сядемо АО кута, не буде нас знаку. 

Чи з те нам :У PёlAi~ чи з те нам не рмі? Як 
з те нам не раДІ, то Пlдемо з ТЦн . 

В нашім Аворі став, Ае я СЯ ту взяв; ХОАИВ 
вм по Украіні, ЛЮАИ мі тя нараіли, Пан Біг мі 
тя AaR. 
Де ся курит , там ся курит, моій милій з коміна, 

вчера вечер пір'я дерла, згоріла ій періна. 
Тепер староста пукав Ао Аверий і говорить: 

.. Чесний наставніче тутейшоro АОМУ ! прошу на 
слово на Аві". ВИАавця отвирає Авері. Староста: 
"Слава Ісусу Хрісту'" ВИАавця: "Слава на віки". 
Староста: "Чесний наставніче тутейшого AOMyl. 
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МИ ЛЮДИ ваНАрівні. IАеми сьвітами, і не дивуйтеся 
же з мо трафілj так легко АО ДОМУ Вашого, бо 
нас ту зьвіЗАа запровадила. Д же з ме застали 
двері замкнути, ТО ми тому не винувати, бо як 
би з ме пріш"н потіхо; то напевно би з ме нашли 
Авер" отворени. Але же компанія моя з Азлекой 

УкраТнське весілля на ЛемкlвщuНl 8 сєлі РUAl.ан!вс"ка Загадка. 
Н. iA IOC'J1'IIUiї баЧIІІІІО 4. IІlІС:іАl>lІl'ІlІ: Ару.б;. 11 товіРlilllllИ і апв;тч •• ""и 
•• "емож ... и, МОАОАИ,,"ІО' . "ОАОА"" т. С::ВОЇМК 4. Ару ..... " •• lІінк."м 
барвінку іі !Смітов иа l'ОАові, .. ,вісти J ШИроll:":' фаuс.о.и •• х, по сеРеАlІНЇ 
етоіть ст.роста іІ СИАІІТЬ Впр. о. МlІхвААО жсDАивсы(й,' .. іС\lеанЙ nаро •• 

у АОА; .kОРОIІ.Й~. ЦІІ Ау_е WНИВ і гарм. С:.;Т,,1І1І8. 

ДОРОГИ, змучена, нк АовіАаАЗСЯ же ці .... Ь нашой 
дороги блізкий і же 8 тім домі можеме ОТПОЧИТИ, 
а і дашто вип_ти і перекус_ти і набраті сили на 

дальшу АОРОГУ, то з той радости наробили галасу, 
кріку, тріску, а Ви певно 8страшилися і з того 
ПОВОДУ преА нами, як преА злима ЛЮАМИ Авери 
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замкнули, але пісмо СЬ8яте повідат же просте, а 
дается взм, пукайте, а отворят вам. Тож СПОАі
вамся ЄАнак, же просьбі моїй не одповісте і АО 
СВОГО ДОМУ нас приймете". ВИАавця: .. Пане ста
РОСТ0! "Барс красні Вас антам, аАе на такий 
ОДПОЧИНОК Вас пріяти не МОЖУ, 60 устава наша 
нам нато не ПО3В3АЯТ. Мусите замеЛЬАуватися у 
війта. Д на прекуску, то ту зараз поніже ест 
туня господа, а Ви певні і пінязі не мате дуже, 
то можете там попоїсти і попіти, бо ОНИ Вам і 
скреАИТУЮТ. А r'ЗАзте, же Вас ту зьвїЗАЗ запро
ваАила, то кус ЮШ циrаните. Бо іщи САОНКО не 
зашло, а Ви мислите, же то зьвіЗАЗ. Ви певно 
ЗАОРОГИ зБЛУАИJ\И, а же не мате Ае подітися, бо 
юш НЗАХОАИТ ніч, ТО бисте певно хтіли в нас за
ночувати . А ми люде спокійии, а Ви розбрійні. 
як звиклі ваНАрівни биваІОТ. Бо як били бисте 
ПОРЯАНИ, то бисте пільнувзли свого rзздівства, а . 
не ваНАрувалн. Робітн ся Вам не хце, то опу
щаєтеся на легкий хліб, а ми таких обав'ямеся . 
А АИВНО Вам же з ме Авери запер"и, то в нас 
такий звичай, же Авери запераются, бо оА того 
сут Авери, а г вас певно і Авернй ніт. Но але 
(мате, же ваша ціль ТУ, то ПРОШУ оповісти зачим 
ЇАете. Може барс істися Вам хце. Яка ціль, той 
АОРОГИ?" Староста: .. Ціль або прічина нашой 040-
роги ест така: .. Єст ТУ меЖАе нами дуже красний 
МОЛОАец і АО себе подібну нашо" собі МО"ОДИЦЮ. 
ДЛе як то ріжни випадки бивают, так і ЙОМУ 
пригода ся ста"а, бо му тота МО"ОАИЦЯ Аеси про
па"а. Д жеби ей од.,аЙті, попроси" і він собі зо 
свойой РОАИИИ "ІОАИ АО того здібних і Аалі за 
ньом ГЛЯАати . За сьлідом обиш"и з ме по тих 
горах, долинах, аж ту трафили з ме на сьліА. а 
за СЬ"ЇАом, аж ТУ АО того АОМУ_ А навет "умер 
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ДОМУ Ha~ знаний зато САанко ніско, але ми 
коло нен блізко. Бо як повіАают: .. о вавку ПО~ 
мавка, а вовк за дверями." Но то юш знате ціль 
нашай дороги, а мишлю же нам ПОЗВQлите пе

рекрочити Ваші пороги. Видавця: "Но то кед 
юш така справа, то прошу 8ХО,4НТИ АО ДОМУ на

шого ПlА тим варунком, же будете спокійни і ніч 
веце не будете жмати, ОКрІМ той МОЛОАИЦІ, 
котрих В нас не бракує, а може ІЩИ красша як 
Ваш МОJl.одец". 
Нераз бував, ЩО просять ДОВГО, то співом то 

словами, а як ДОВГО не впускають, то дружби 

піАсадять Авері, отворять і ціле весілля рухне АО 
сіней і просто ЙДУТЬ АО хати. 



ГОСТИНА У МОЛОДОІ - МОЛОДЯТА 
ВИБИРАЮТЬСЯ ДО ШЛЮБУ. 

Коли вже МОАОАИЙ увійшов із весіллям АО хати 
МОАОА.оі, Аружби засаАжають свашок і всіх весіль
ників за стіА, а свашки сейчас співають: .. Не бу
Аеме істи, не БУАеме питн, поки нам не Аате, 
пощо з МИ ту пришли". А староста сейчас зачи
нав: "Пане ВИАавцьо! Прошу іщи на слово. Не 
конец на ТИМ, же Ви нас ту пріяли, істи і пити 
з те нам преможили, бо ми хцете, жеби Ви нам 
самі тату МОЛОА,ИЦЮ ту пріПРО8СЦИЛИ. Бо як па
тріярх Авраам постарілея, ТО завізвал свого най
старшого слугу Єлеазара і каза" іти му Ао. свойой 
вітчини Мезопотамії, кажучи: "lо4И АО РОАИИИ мо' 
ей і ваами ОА тамаАЬ жену синові моєму lзаакові. 
Але не бер з іншого РОДУ, ЩО сут безбожни. Слуга 
яко пос.лушниЙ свому панові, аибра" ся в АОРОГУ, 
ЯК ми І'неска, і прішол АО міста Харан, Ае мешкал 
Нахор, брат Авраама. Він затримался за містом 
при студні, де якраз хтовди ВИХОАИЛИ невісти чер
"і'ТИ ВОАУ, бо било то (у вечору іпросил ГОСПОАа 
Бога: же котру він попросит жеби му дала ВОДИ 
напитися, а она не одгварит, то БУАе жена Іза· 
акові. І спраВАі ВТОТ час прішла дівчина Ревека, 
дуже красна по воду. А коли слуга зажаАал ОД 
ней ВОДИ, она зараз подала, КОТРУ він оіл . А як 
напілся то і верблюди його напоїла. Д як прішол 
Ао дому ей родичів, Ае го красно пріняли, як і 
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Ви нас ту гостити зачали, аАе він ОАповіл: пНе 
БУАеме Їсти ани піти, покля не Азте Ревеку за 
жену Iзааковї". То і МИ били бизме деінде пішли, 
60 і нас кликали, але ми слухали тіж свого пана 
і зато лем до Вас тягнеме. І Ви нас даст красно 
пріНЯАИ і гостити нас починате, але ми не БУАеме 
ані істи, ані пити, покля нам тіж тату Ревеку не 
пріпровадите". ВИАавця: "Хто зна ци она не встра
шилася і може АЗАе скрилася, але піду ГЛЯАати". 
Видавця віАХОДИТЬ і ПО хвилі ЛРИ80АИТЬ стару бабу, 
ЩО вбрана в кожух, вовною на верх. Староста 
й сватьба висмівають іі, ВОДЯТЬ по хаті, загля
дають АО зубів, чи не стара, висмівають ЇЇ, а 
8 кінці виганяють за Авери. Потім видавця при
ВОДИТЬ дРУЖКУ молодої. Староста й сватьба ОГЛЯ· 
дають дРУЖКУ чи не крива, чи красно ХОДИТЬ, чи 

не параАна, а в кінці кричать: .. билаби яка би 
била, але то не тота", Видавця приводит другу 
ДРУЖКУ. Староста приннмає її й каже: n Тота по
Аібна АО ней, бо разом ХОАИЛИ, то ей пріймеме, 
жеби ЇЙ не цлося, Але для млодого просиме іщи 
поглядати, тоту, котра впала в серце пану моло

дому". Ця сама церемонія й З третою дружкою. 
Накінець ПРИВОДИТЬ видавця панну молоду, що 
сильно плаче і каже: .. Слава Ісусу Хрісту!" Ста
роста каже, що 'ця і ЩО на неі год,иться, а свашки 
співають: .. Не плач Нацю (імя МОАодоі) не плач, 
не бере тя смаркач, бере тя урода, хлопец як 
ЯГОАа. Весела хижечка, покля я Аівечка, а як буду 
жена, буде засмучена!" Видавця звертається те
пер до молодого і каже: .. ПріпроваАіл єм ті панну 
прекрасну, котра БУАе женом твойом і ТИ БУАЬ, 
і ТИ БУАЬ ЇЙ вірним мужом. Зв'яже вас священик 
сільним узлом, котрий вас БУАе АО смертн три
мати, а ж:цно не можете го розорвати, бо МУЖ 
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і жена, а сьлюбна пара, то ест допіро ЧОЛОВІК. 
Жийте в парі, 8 честю аж АО смерти". 

МОАОДЗ дає тепер дружбам, ВИАзвцьові й ста· 
ростові хусточки АО носа, ЩО іх привязують ДО 
каміЗСАЬОК, яко свої весільні відзнаки , а староста 
ЯКО знак ранtи Весі .... ЬНої. АРУЖК~І тимчасом при· 
ШИВ3ЮТЬ дружбам АО капелюхів або на груди пера. 

Тепер молода бере МОЛОАОГО за руку. друЖба са
джає Їх за стіл, а староста просить ріщку: .. Пане 
8И.дзвцьо! Бо іщи не конец. Як ГОСПОД Бог по
караА ріА ЛЮДСКИЙ ПОТОПОМ, а лем Ной до свойом 
РОАінам в арці плива.л по водах, а як вода юш 
опадала і арка на горах Арарацких осіла, то ДЛЯ 
певности випустіА він голубицю, котра повернула 
і зелену галузку в Азюбі прінеСАЗ, ЯКО ознак, же 
ВОАИ упали. То і я Вас ПРОШУ. жебисте нам ріщку, 
яко ознак весільний прінесли". Видавця приносить 
ріщку, що її ВСТРОМАЮЮТЬ ДО ХАіба перед мо .. \одя· 
тами. Тепер староста бере ПАЯШКУ з паАЮНКОЮ 
НaJ\.ивав АО келИШtcа і здоровкав до МОАОАЯТ "Бо· 
же дай здрав'я". МОАодята віАповідають: "Най
Аіпшого". П 'ють самі і дають по черзі всім. 
Сваш!<и п ' ЮТЬ, перекусують хлібом і бринмею 
та СПlвають: 

"Ют будеме їсти, юш будеме пити, бо юш 3 те 
нам АаАИ, чого з МИ ту прийшли. 

ПРИЙШАИ З ме ту по ню, на тім сивім коню, 
она ся радує, маАО ся не здув. 

ЗакукаАа заЗУАенька під селом , заПАакаАа паНІ 
МАода за столом. 

Нацю, Нацю (імя МОЛОАОЇ) біла ружа, не тра 
било тобі мужа; ані мужа, фреіра, БУАО ХОАзіц як 
АеАія. дні мужа, ані дітий, АСМ тя кійом ВИАоіти.l1) 

Така наша пані МАода, як на ярку бистра вода 
- така она в весела, як би маАа штир" села. 
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Ой бив СОМ там,") бив сом там, капелюшек 
зостав таМі капеАюшек І перо, на червено фар

бене. На червено, на біло, што го дівча фарбіло. 
Як бис била уцекала, то бис била уцекла, а ти 

пішла АО покриви, ТО 3 СИ ножки попекла. 
Тепер дружба вдаряє палицею об Tparap, це 

бельок під стелею, на сереАині хати і просить 
о спокій. Староста говорить молитву: ,.Отче наш". 
По молитві дружби ставлять серед хати столець, 
на столець кладуть ПОАУШКИ і на них сідають 
батьки молодоі. МОЛОАята стають перед батьками 
молодої , а староста, ЩО стоїть КОЛО них, зачинає 
промову : ~ КОЖДИЙ добрий Аар завсе ОА r QСПОДЗ 
Бога ПОХОДИТ, ТО і ТОТ стан малженьский, ДО 
котрого то стану тоти ДВ06 моло..\Ята собі всту
пити замисьліли, ОД Господа Бога вСТ. І нато ми 
ту зишлися родина, же~и тоти молодята ЄАНО ту 

ДРУГОМУ припровадити І так паром в церков АО 

СЬАюбу запровмити. Тераз АОРОГИ родиче. і ти 
паро молода треба Вам розважити преА тим Са
краментом СЬАюбним, же тераз отталь всі разом 
піАеме АО церкві, АО престола, Ае пре.а. Божим 
престолом зложите собі СЬАюб, пере.а. КОТРИМ Вас 
ніч інше не розо рве, хибаль смерт і гріб . Вибе· 
ратеся ОА своіх родичів, як би в сьвіт Вам не
знаний, АалекиЙ·. Ваше серце і руки зв'яже Вам 
сьвященик на віки, то добре собі розважте, што 
гнеска робіте, жеби сте не жалували потім на ціле 
житя. Розважте прісягу і обов' язки свої, а особли 
во Ти пане МЛОДИЙ, як маш міловати свою жену, 
як ей шанувати в добрі й згоді з ньом жити. Знай, 
же коня або вола одміниш, як не удаєся, (рунт 

продаш, ЯК ест кепский , неурожайний, а з женом 
получитися, то хоц би била яка плаина, ТО треба 
ют до смерти жити. Уважай на ТО, же Ае згода 
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і ЕіАніет, то в такім роді квітне благословенство 
Боже, квітне рай неба. Там Ае ест згода, там 
ест щестя j достаток хліба. Што ти пригаЗАувш , 
тим най РЯАИТ жена, а робте ВШИТКО УЦТИ80 так 
Ти як і Она. 
А тераз Ти панно МЛОАЗ. Не думай собі, же 

як вийдеш замуж, то собі вільнасти набудеш, 60 
ідеш з під опіки своїх родичів. Не забувай, же 
ідеш аас під опіку свойому мужові, і то служба 
не на рік ані Ава, але АО самой смерти. Знай же 
застанеш гаЗАиньам, але гаЗАИНЬОМ застати не 

нато, жеби ключи за поясом НОСИТИ, варити, ЇСТИ 
і росказувати, але АО каждого кута тра зазріти 
і зробити, бо Г3,4ЗЮТ, же: . жена три угли трімат, 
а rазда вАен". І то правда. Бо добра газДИНЯ 
-то тримат три УГАИ, але планна, ТО ани БАен . 

Знай, же добра жена 6СТ мужави щестя, ПОМІЧ , 
ест му оборона, стоїт му за цілий сьвіт, як злота 
корона. А неАай Боже, як злослива, сварлива, 
а до роботи лінива, то ест му сільом в оку. ест 
.му так, як колька В боку. Кепска з ней r'ЗЗДИНЯ, 
кепска мати. Така мати ані діти Аобрі не вихо
ВУЄ, В такім r'аздівстві ніч не прибиват t хиба 
вшитко ся розлітув. Но і як з те собі тото вшитко 
розважили і .як єст така ВОЛЯ Божа, жеби з те 
ся злучили, ТО ют Вам веци ніч не треба, лем 
ввнести серце і очи Ао неба і просити родичів 
о благословеНЬСТ80, жеби з Вас било щасливе 
малженьство, бо Ае отец і мати благословит, там 
СЯ добре ГОСПОАарнт". 
По тій промові старости, батьки молодої бла-, . . 

гослов .ять скорше МОЛОДУ, а ОПlСЛЯ молодого ХЛІ-

бом і леном, що його свашки принесли від MO~ 
лодого. Підчас того свашки співають: .. До стільця 
сідати, мамїчки не мати, зийдь мамічко з неба, 
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бо тя тераз треба. Прошу Вас мамічко про Хри
стові рани, .... еМ Ви мі ОАпусте мої гріхи давни. 
Прошу Вас мамічко про Христові муки, Аем Ви 
мі СКJ\здзйте на голову руки. Ой мамічко моя 
виховала вс МЯ, прошу, ти мамічко по6лаГОСЛО8 
же мя", 

Тимчасом дружби. ,.жегнзн;>т" пороги, саме кла
ДУТЬ на хрест паЛИЦІ, МОЛОДІ держаться за poг~ 

Типи насVl~ННЯ Л~':І-І([SЩUНU 80 села МИАИК - НоаосаЦс: •• м". • 

хустинки та обов нараз крочать правою ногою 
АО сіниЙ. При других дверях так само і виходять 
на подвір'я . За ними ВИХОДИТЬ ціле весілля й ста
ють рівнож на ПОАвірю. 
Тепер ВИХОДИТЬ мати в кожусі, вовною на верх 

і кропить ціле весілля свяченою ВОДОЮ. Дружби 
уставляють похід. НаllереА іАе ,.копіяш ", ЩО спі
вав і скаче через цілу ДОРОГУ. За ним дружба 
з ріщкою. Відтак молоді. дружки й всі весільні . 



МОЛОДЯТА ЙДУТЬ ДО ШЛЮБУ. 

Коли вже пахі"" весільний рушив, ВСІ СПlвають: 
.. 3 гори ЇА, з гори ЇА, на АОАині гамуй, дівчи· 

НОНЬКй МОЯ, шануй же ми, шануй. 
А МИАицка (село МОЛОАОЇ) церков з Аадека ся 

'блищит, бо ей маАювали з ВіАНЯ маАярніці. Наша 
пані МЛОАа злато на ню Азла, же би ся сьвітило, 
ЯК БУАе шлюб брала. 

Ідеме, ЇАеме, чи плоти не плоти, ЯК би з те 
не мзли ніякої роботи. 

Як я їхав "рез ТОТ хотар, візок СЯ мі розтор
катав, збирай мила колесечка, будеш моя фраі
речка. 

Такий ся МІ залицяв, што ногавиц пожичав, 
ногавиці не єго, не ПЦУ я за него. 

Чиі ж то коні ве Аворе, ШТО мают злоті кан
ТОРИ, чиї ж би били?, моі СУТІ што МИ дО дівчини 
занесут. 

Іще м собі не піАСКОЧНВ, юш мі ручку дзвала, 
іще ся ми запитала, чи ту БУАУ АО рана. 
Ти повідзв же мя возмеш, як на ГОРІ ЖИТО 

зажнеш. А ти зажав і пов'язав, а по мене не 
отказав. А ТИ зажав і пшеничку, мене с не взяв 
за ЖІНОЧКУ. 

А ТИ циган Аобре грай, на ножки ся припатрай, 
·БУАе Аобра вечера, чорна кура печена. 

Не БУАУ ся женив, аж по новім роце, возму 
-собі Аівча, што ма чорні очн. 
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ПРОСИЛИ нас на весіАЯ на барані кишки. А ми 
пішли так як rлупи, не взяли з ме лижкн. 
Не БУАУ ся женив, най ся біда женит, най мов 

ДІвчатко чекат АО осени. 

В нашім Аворі рокитаІ ') чорно-біло преквітат, 
ХQАЯТ хлопці коло ней і торгают квітки з ней. 
В нашім Аворі сосна, чом же не черешня, як 

6СЬ мя любував, чом же не береш МЯ . 
Сьрівайте дівчата закля ваші часи, закля заплі

тате свої АОВГИ власн; бо як іх будете горі по
чесовац, БУАете ГТОВАИ горенько 6ановзц. 
Мамусь моя мамусь, лем мя ЄАНУ мате, помисьлій

те наА тим за кого мл Азте. Чи то за ЄАНОГО, чи то за 
АРУГОГО, матусь моя матусь, би лем за шумного. 
Ой мамічко, мамко шумне мено Янко, шумне 

мено его, дайте мя за него. 
Дайте мя маміЦbtю, за того Яніцька, ШТО ма , . 

штир" валки п ЯТОГО KOНlЦbKa. 

На зеленім дубі сідят Ава голуби, люде ім за
відят. же ся раАі вИАЯТ. Не завідте люди. бо не 
мате чому. бо СЯ сподобало то вдно ДРУГОМУ. 
Преwла осінь прешла зима, а наш гусяр жени нема. 

Склцаііте СЯ по грошові, купте жену гусярові" . 
Так співаючи ДОХОДЯТЬ до церкви. Молоді ста

ЮТЬ 8 притворі.і чекають на С8яще~ика. Прихо
дить священик. отвирають церкву І як молода . , 
переступав ПОрІГ церкви, то ДРУЖКИ лов яться 

молодої кабата. 
Належить ще зазначити, ЩО хлопці біжать на

перед загородами і бічними стежками та загоро
АЖУЮТЬ МОЛОДОМУ ДОРОГУ. МОЛОДИЙ мусить дати 
1/. л. горівки. тоді хлопці відкидають ДРУКИ і мо
ЛОДИЙ іде до шлюбу без перешкоди . Коли жених 
ПОХОДИТЬ з другого села, МУСИТЬ дати 1 літру або 
Й більше окупу. 



ЗАБОБОНИ ТА ВІРУВАННЯ, ЩО ІХ 
ПРИВЯЗУЮТЬ ДО ШЛЮБУ. 

Із шлюбом МОАОАЯТ У церкві лучать багато за
бобонів і вірувань, ЩО іх належить викоріню
вати, ЯК незгідних із достоїнством св. Тайни По
ДРУЖЖЯ, однак АЛЯ цікзвости читачів, іх тут на
ВОАИМО. 

ПіАчас присяги бере дружка кінець кабату мо
.... одої Й накривав МОJl.ОАОМУ НОГИ. Притім ЯК Аружба 
МУАРИЙ, ТО уважав і не дасть, щоб МО .... ОАа МаАа 
верх над МОЛОДИМ. Бо ЯК не ПрИПИАьнув, ТО про
пало. Коли дружка накрив ка6атом молодої моло
ДОМУ НОГИ, ТО він мусить ціле життя слухати 
своєї жінки. По присязі, ЯК молоді встають, то 
МОЛОАа мусить уважати, щоби встала перша, щоб 
муж наА нею не старшував. А як тільки встане, 
то сейчас обертається й правою рукою скидав 
дружкам з голови вінціі котрій перше скине, ТО 
то перша 8ИЙАе заміж. Дальше вся сватьба ува· 
жав як горить світло. Як свічки світяться ясно 
і спокійно, то ЖИТТЯ МОЛОАИХ БУАе Аобре. Як 
свічки тріщать і порскають, то БУАУТЬ обов сва· 
РИТИСЯ. ЯК свічки мляво світяться, ТО БУАУТЬ 
хорувати. 

Коли МОЛОАЯта по шлюбі ВИХОАЯТЬ з церкви, ТО 
Аержаться за кінці білої хустини, що її МОЛОАа 
шив спеціяльно на ту ціль. Притім МОЛОАа й АРУЖКИ 
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уважають, щоб хто не ЗІрвав або не РОЗlрва~ 
молодій ЦЬОГО малого віночка, ЩО має на ГОЛОВІ, 
бо тоді ЖИТТЯ МОЛОДИХ булоб не Аобре. Ідучи че
рез церкву. МОЛОДИЙ , МОЛОАЗ й ДРУЖКИ ЇДЯТЬ ЦЮ 
СКИПfСУ хліба, ЩО молода мала в пазусі. 

, 



МОЛОДЯТА ВЕРТАЮТЬ ВІД ШЛЮБУ. 

КОЛИ тільки МQЛОАЯта перейдуть церковну браму, 
ТО дружби сейчас зачинають співати: 
"А я тобі присягала, аж мі НОЖІ<И терпли, же тя 

не опущу аж АО самой смерти". 
UЮ пісню ПО8ТОРЯЮТЬ кілька разів. 
П'рисігала с Нацьо (імя молодоЇ) 8 церкві при 

Об!'іазі , же ти свого мужа иіr АН не образиш. 
рисігала с Нацьо пред Панном Марійом , достала 

6СЬ мужа ЯК біАУ лелію. 
Ао церкви ЦНО, а з церкви ,""вов, а вшитко то 

ВШИТКQ пані млода твоє. 
Шумні 6М ся обув, легко мі ХОДИТИ, шумне 

дівча м достав, не хце мя любити. 
Марисю, Марисю, бо я тя не лишу, бо я твоі 

очка на папір запишу. На папір запишу на КЛИНОК 
завішу, жеби ЛЮДИ знали, же я мам Марисю. 
Марисю, Марисю, яка з мі Мариси, же з мі не 

подала ручку на КQНЮСЯ. Не подала с РУЧКУ, по· 
дай мі шабличку. жебн АЮДИ ВНЗАИ , же мам фра
іречку. 
Кому добре, тому добре, мі добре самому. інши 

баби ідят СІНО, а моя іст СОАОМУ. 
Добре тому паХОАКО8И Н), ЩО ся женит при 

вітцьови, а тому горка біда, што ся женит у сусіАа. 
Розвивайся бучку з ДОАН ОА кореня, мало де ся 

знаЙА,е з <{'реіречки жена. 
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Но мой веру спасенуlО) чирай ме ся на жену. 
Моя веАька, висока, ТВОЯ сьлвпа орез ока. 
Ти Нацьо, ти Нацьо шкода твого ЗРОСТУ, Аіста

Аа 6СЬ хлопа, як заячу ножку .... 
Так співаючи АОХОАЯТЬ АО ~ати молодої. Двері 

в молодої замкнені, тому веСІЛЛЯ став переА А,ве-. . 
рима І зачинає СПlвати: 

.. Не зійдеми з воза, треба нам драбинки, не оі
деме АО ХИЖІ дайте нам палюнки. 
Палюнечка трунек, добра на фрасунек, ХТО СЯ 

ей напів, той ся не фрасув. 
Тепер староста пукзв АО Аверий і говорить: 

.Пане видзвцьо! прошу на слово". ВНАЗВЦЯ отвн
рає Авери. Староста: "Слава Ісусу' " Видавця: 
"Слава на віки!" Но то Ви зас ТУі тота зьвізда 
зас Вас ту ПРОВЗДИТ?" ~TaP?CTa: "Та зас, бо ми 
юш мзме ту приналежНІСТЬ І ту наше право аж 

дО рана, бо таких ЛЮдий ЯК ВИ гостинних, то 
поглядати. А ми лем до такіх людий заходиме." 
ВИАавця: .. Но, але што Ви ту од нас хцете? По
частували з ме Вас, Ревеку з ме Вам дали, а і 
ознак, што сте нас просили; то я мишлю ж.е ту 

ЮШ ж3Аного права не мате. И Староста: .. Пане 
видавцьо! Ми ту зоставили СТОЛИ заставлени да
ром Божим, то би з ме хтіли разом з Вами сп~ 
жити і до рана забавитися. Бо тераз в ночи Ае 
пЦеме. А як CдOIIKO вийде на ПОЛУАне, то маме 
часу і не заблудиме. " Видавця: .. То прошу всту
пити і тоти дари спожити." Входять. 

,. 



ГОСТИНА В МОЛОДОІ ПО ШЛЮБІ. 

Як увійдуть ДО хати, то свашки й свати сідають 
за столи, а МОЛОАі, АРУЖКИ й дружби танцюють. 
Підчас того свашки співають: 

,.ой Нацьо, ти Нацьо (імя молодої) ПО твоїм 
гонорі, не будут ти піскац парібці по Аворі. 
Аотля ті піскалі, а не оставалі, а тераз не бу

дут. О тобі за6УАУТ. 
ЮШ ЄМ ся оженив, ЮШ вм ся потішив, ЮШ я 

СВОЄ Пlрко на КЛИНОК ЗЗВІСІВ. 

На КЛИНОК, на КЛИНОК, аш на самий СПОДОК, 
жеби ЛЮДИ знали, же я не паробок . 

На КЛИНОК, на КЛИНОК, на клинок 8 КОМОРІ, 
дармо мя парабці чекате во Аворі. 
Чорна гора. РОАИТ попер, чия будеш Нацьо 

тепер? Тепер буду Янко твоя, бо Тн Янко душа 
моя. ЯК го будеш називати: драга АУШО , квітко 
ЗJl.зтий. 
Бив мене МУЖ, бив мене ЮШі бив мене 8 суботу 

за мою роботу, не буду юш . 

Бив мене муж, бив мене юшj бив мене в неАіАЮ 
за мою надію, не буду юш. 
Бив мене муж, бив мене ЮШ j бив мене в сереАУ 

за мою череАУ, не БУАУ юш. 
Бив мене МУЖ, бив мене юш; бив мене в ЦЯТНИЦЮ 

за нову спідницю, не БУАУ юш. 
Бив мене МУЖ, бив мене .юш ; бив мене граБАЯМИ~ 

не ход за ХАОПЦЯМИ, не Пlду юш. 
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Бив мене муж, бив мене юш; бив мене МОТИКОМ, 
не ХОД за музикам, не піду юш. 

Бив мене МУЖ, бив мене ЮШj бив мене 8 сьвітJl.И· 
ці, не сід на музиці, не буду юш. 

Бив мене муж, б~8 мене, юш; бив мене в коморі, 
не ХОД ти ПО ДВОР', не ПІДУ юш. 

Бив мене МУЖ, бив мене юш; бив мене в боіску, 
не ХОД 8 кабатиску І не буду юш". 

Так бавляться з ГОДИНУ. Опісля дружби "РОСЯТЬ 
всіх сідати. На передне місце сідав МОЛОДИЙ з мо
ЛОАОЮ. За ними ДРУЖКИ, сватьба і всі весільні. 
Тепер приносять кухарки сос. Є це варена мука 
на р?солі, і "окраяне в н і й мяса. Притім свашки 
ВИСМlвають кухарки: 

.,ой не в ТО, не 6, як нашій кухарці, ХОДИТ коло 
пеца, облизує пальці" . 

Весільні П'ЮТЬ горівку й ЇДЯТЬ. Аружби припро
шують, а ДРУЖКИ тепер співають на парубків: 

.. ОЙ дружба я дружба, тяжка моя с.лужба, за 
штири АНИМ КОСИВ, за Аружбу мя просив. 

Панове Аружбове так ся пописали, за келишок 
пива коршму очухрали. За келишок пива і за пу· 
гар ВОАИ, іще очухрали на останку СХОАИ. 
А пан Аружба коня нема, бо го осідлати не зна; 

осідлайте же му кота, най си СЯАе на нього з плота. 
Панове Аружбове помалу стріляйте, Милик мале 

село, лем го не завальте. Як го завалите, то го 
поставите, нашій пані МЛОАій пораАУ зробите. 
Наш пан дружба любив ДРУЖКУ, зробив стежку 

през петрушку, през петрушку, през капусту, наш 

пан дружба любив дружку. 
Панове Аружбове пери на ся паре, треба рано 

встати, пери ну латати": 
Аесь так по ГОАИНІ, коли з'іАЯТЬ перекуску, 

молоДІ ВИХО,4Ять зза стола 1 танцюють ДОСИТЬ 
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А,ОВГО. Рівнож танцює й МОАОА,Ь З села. Танцюють 
ОКОЛО АВІ ГОДИНИ. 

ПіАчас того, кухарки забирають зі стола все, 
ЩО на нім знаходилося, стріпують обруси, прино
сять свіжий хліб, склаАа~ть так як передше і все 
приготовляють АО веЧОРІ. 

Менше більше по Д80Х ГОАинах, дружби зачи
нають просити засіАати АО вечорі. МОЛОАЬ З , села 
забирається домів, а МОЛОАята засіАЗЮТЬ АО стола. 
Коло них сідають ДРУЖКИ, старші свашки й ста
роста. Дружби не сідають, тільки ХОДЯТЬ, розно
СЯТЬ Їдження та припрошують гостей. Ріщку 
ВСТРОМJ\ЮЮТЬ АО хліба переА МОЛОДИМИ. Наперед 
приносять на стіл росіл з фасолею або горохом, 
і то кілька МИСОК, відповідно АО числа гостей. 
Коли ПОАаАУТЬ на стіл миски, Аружба пукав о бе
ЛЬОК, ЩО пі"" стелею на середині хати, а весільні 
встають і моляться. По молитві п'ють по черзі 
горівку, ЇДЯТЬ росіл, а притім співають: 

"ОЙ Боже, Боже, що ся не стало, з нового горця 
меса пропа .. ~.о. Ані меса, ані юшки, ні росолу ні 
петрушки, вшитко пропало". 
По росолі ПОАають риж, а свашки ЗНОВУ співають: 
"Гнеска риж, завтра риж, такий чловек та як 

книш. Гнеска крупи, завтра крупи, такий чловек. -. та як rлупии . 
Опісля подають мяса і капусту. При капусті 

знову співають і насміваються з кухарок: 
"А кухарочка пишна, капустиця квасна, фуру 

ДРОВ спалnла, капусти не зварила. 

Не БУАУ я капусточку іла, бо би мене голова 
боліла, але буду палюночку пити, не буде мя го-

лава боліти. 
Капуста, капуста, зелена не густа, яка ваша 

хижа прес фреіра пуста. 
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Не зато в пуста, жебим го не мала, але зато 
пуста, жем ГО ПОll6хала. 

На капусту QЧИ СПУЩУ, а на кашу аж ся трясу". 
МабуАЬ при ЖС1Аній потраві не співають так 

багато, як ДО капусти. Певно А,ЛЯТОГО, щО всі 
на ню не раді, бо 840М3 майже кожний день 
ЇДЯТЬ капусту. Потім сп івають матері молодої: 

Лиur:іs,ьк[ .lудакu" - МJIИ".trТК • СIІАі злоIlыtl.. 
С.ітлив Ар. М. ,4аеровмч. 

,.БУАеш ти мамічко горенько плакала, як ти буде 
8А.на лижка зостаВaJr.а. 

Застане ті лижка і в полю робота, заплачеш 
мамічко як біАна сирота. 

МисьліАась ти мамо, же ся мя не збудеш, а ти 
пові,4аЛЗ, же плакати будеш. 
Ой Нацьо. ти Нацьо што ся ті ЗВМАЇЛО, СПОДО

баАО ТИ ся таке решпектило· 11). 
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Як переспівають пісоньки ДО капусти, ЩО ій 
і~ять ПОВ~«!ЛИ •• музик.анти зачинають гр~ти мельо· 
ДІЮ, ЩО 11, ЦІле веСІЛЛЯ ще не грали І знову не 

будуть грати аж при капусті .. Коли музики пере
грали, свашки зачинають сщвзти на ЦЮ саму 

мельодію: 
nМа баба, ма баба пінязькі в Л6св. кійом вй, 

кіtЮМ вй, она принесе. 
Од тенку до шенку дай млода віна. північ ка 

замкнена ключиків нема". 
Ці пісні співають і грають з ш'ть разів. А му

зиканти грають ЦЮ пісню ЩИРО, бо підчас того. 
дружба бере таріль, кладе перед кожним весільним, 
а ті 8КИА3ЮТЬ ДО него по 5-10-20 (рошів. Як 
обійде всі столи - ТОАі Аружба вкидав ці гроші 
музикантам ДО баса. На тім вечерю кінчать, а 
друж.ба вдаряв палицею ДО белька, і просить о 
спокій. Староста встав хреститься три рази і за
чинає на голос МОЛИТВУ, а по молитві каже: "Все
чесна сватьбо! госці й Ви чесний ГОСПО.4арю ДОМУ 
того. КОЖДОМУ З Вас певно відомо єст, же "рі 
дуже важній хвилі в ЖИТТЮ люцкім, каже нам 
стародавний звичай обхо.4ИТИ урочисто і то в то
варистві З РОАИНОМ і приятелями своіма. Перша 
важна хвіля нашого житя вст прибитя на сьвіт . 
Єст то я.ко весна Hau:oro житя. Друга не меньше 
важна ХВІЛЯ ест то ЗМІнеН6 свого самотного стану 

в стан малженьский, ест неначе літо нашого ЖИТЯ. 
Д третя хвіля ест то конець або осінь нашого 
житя. СтаРОАавний звичай каже нам то оБХОАИТИ 
УРОЧИСТО, бо уж Ауже Аавно в Старим Завіті 
Рахуіл своій. Аівці Сарі робил весіля, котра зостала 
женом молодого Товії, сина Товітового, котре 
треВаАО 14 днів. А зас старенький Товіт своєму 
синові Товіі зробил весіля, як повернул з ТОЙ 
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далекой ДОРОГИ, на КОТРІМ БЗВИАИСЯ 7 днів. То 
било 8 Старим Завіті. Але і 8 Новім Завіті ЯК 
зме чули ЗО св. Євангелія, же в Кані Галилейскім 
било весіля, на котре били запрошени Ісус Хріс
ТОС з Пречистою Дівою і з Апостолами і на ТИМ 
весілю зрабіл Ісус перше ЧУДО, Ае перемінил воду 
на віно. То віно било подзване госцям і з нього 
били всі госці барз задоволені, і ми то на весілях 
ДО днесь оповіАзме. Рівним тому тіж пріклздом 
і тот наш чесний господар ДОМУ ТОГО, котрий 
робіт весіля своїй Аівці. на котре то весіля за
ПРОСИА він нас, яко СВОЮ родину, аби спільно 
забавітися і тот акт возвеличити . РЗАуются тоти 
РОАиче, же Їм ГОСПОД Бог допоміг тоту дівку 
виховати і АО ТОГО вінця малженьского побла
гос.ловіти, бо Ае отець і мати благословіт t там ся 
А,о?рі ГОСПОАзріт". 

Коли ж просять на весілля священика, то про
мовляв священик. 

По тій промові виходять всі весільні зза стола, 
лишається тільки молода, дружки й старш ий пан 
староста. 

Свашки ПОВИХОАИВШИ зза стола, розказують собі 
танець. Танцюють самі старі. Дружба додав ім 
охоти. Знаючи, що старі крім "гопака" не зна
ЮТЬ нічого танцювати, приспівув: 
Д я старий ДИРо4а, о4ИРо4а, не танцював ні( Аа 

ні(о4а, а на старіст мусит, МУСИТ, бо мя кашель 
АУСИТ, о4усит. 

Дві бабі ловлять старого хлопа і скачуть о4рібно 
.. гопака" і то Ауже скоро. За дружбою це саме 
приспівують старости. Танець іАе жваво і тривав 
найменше пів ГОАИНИ. Коли музиканти бачать, що 
старі помучилися, ТОо4і перестають грати. • 
При тім танцю і старі приспівують собі: 
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Іще м не танцював аж буду пробував, з бучка 
на ЯЛИЧКУ буду прескакував. 

Я стаrтиЙ. я старий не хцут мя дівчата, 80ЗМУ 
басалиr'і '1) пожену телята. 
Ой ти старий шалений, чирай ме ся за жени . 

Аам ті стару за младу і капусти заграду. 
Заграйте старому, як не мате кому, старий ск 

утішит і піде ДО ДОМУ. 
Умер старий , умер юw лежит на Аесце, як би 

му заграли піАСКОЧИВ би єще. 
Тимчасом поки старі танцюють, передня Аружка 

КЛЗАе на таріль ХУСТКУ, на хустку дві булки, а 
8 них впихає по 50 (р. З боку ставить два 
горнятка. 

Староста встає, бере лаВОАН' цей таріль з по· 
дарунком, став переА МОЛОДОЮ і каже: .. Слава 
Ісусу Хрісту! " Молода віАбирав подарунок, КАме 
ДО фартуха, і каже: "Дякую панови старостови 
за послугу, а пані Аружці за дар. ЄСТ мі ТОТ дар' 
милий, а пані дружка сто рази милійша, обіцююся 
шумнати, поцтивости мати, покля мя буде Бог
на сьвіті тримати, а на останку ся Аобре витан

цювати . 

Опіся так само Аарує друга і трета дружка. 
МОЛОАа ховає ці ~ари Ао фартуха, ВИХОАИТЬ зза 
стола, ховає Аари І танцює. 

Дружки тимчасом Аарують Аружбам. Зачинав 
передня дружка дарувати переАНЬОМУ Аружбові, 
тому, що Аержить ріщку. СКЛ3,4ав на таріль ті
сточка, чеколяду, яблука, папіроси, цукорки, 2 
булки і накривав хусточкою. Староста бере той 
таріль і несе дружбові АО Аругоі хати, бо там 
АруЖби ховаються. Як староста його знаЙАе, го· 
в?рить: "c.~~Ba Ісусу XpiCTyl" Дружба бере з та
РІЛКИ Аари и каже: "Дякую панови старостови, 
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за пос.лУГУ, а пані дружці за дар. вели мі ТОТ дар 
милий, а пані Аружка СТО раз милійшз, обіцююся 
шумнати, ПОЦТИВОСТИ мати ДОКЛЯ мя буде Бог на 
сьвіті тримати, а на останку добре ся Битаи
цювати. 

По тих словах скаАав на тарілку гроші 5-10 зло 
і просить старосту Аати ці гроші Аружці :3 дар. 

Староста ПРИХОДИТЬ з ГРІШМИ ДО ДРУЖКИ и каже: 
.. Принюс 6М ТИ пані ДРУЖКО дар ОА пана дружби". 
Дружка встав і говорить так само, як дружба. 
Так само дарує друга Аружка і третя свому АРУЖ
бові . 
По даруванні виносять столи і всі танцюють> 

АО раня та притім співають: 
Медведю дай лабу, бо піАемо, бо оцемо по· 

бабу; баба ся ООИЛ3, тай медведя забила . 
Зазуля кукала, праВАУ викукcuа, же я ту не 

буду, Ае м ся виховала . 
Коли вже зачинав дніти, ТО свашки співають: 
Треба ся нам треба домів заберати, що мами 

то мами треба призерати. 
Дому, дому лихий (аздо, не вищиряй зуби 

з каждом. Люде орют, АЮД сіют, а з Тебе ся 
газдо сьміют . 

Вобирайся Нацю (імя МОАодоі) вибирайся з на
МИ, але свої з~ости "рилож каменями ; прилож. 
каменями.' при цупка й ногами, жеби С била добра 
меже СУСІдами . 

Ой Боже мій, Боже мій чия же я, хто же мій. 
Нашла м тераз такого, што буде мій, я його. 
Кухарки коли почують, що сваШI(И приспівують 

і що вже хочуть іти домів, кажуть дружбам за
носити СТОАИ. А І(ОЛИ вже СТОАИ занесені, пода
ють хліб, горівку, яешницю і бриндзю. ВесіАЬНИКК 
їдять і співають: 
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"Под МИ АОМУ, ПОд ми КQЖАа, 60 пред нами 
фляшка прожна, а ЯК ми ся нарЗАИМИ, то ми 

фляшку наповними. 

Под ми ДОМУ, ПОД ми, бо юш не зайдеми, Ае 
нас ночка зайде, там преночуєми. 
Свитай Боже свитай, жеби скори Аен бив, жеби 

я увидів 8 котрим Аворі я БИ8. ЦИ В тім муро
ванім, ци при тім дівчатку шумні мальованим. 
Підеш ти. там Нацьо, Ае 6 дуже жита, будеш 

пекла КНИШІ з веЛЬКОГQ корита. 

Ход ме домів, ХОД ме, бо юш час, бо юш час, 
бо юш наше сиве волки пошли В "ЯС, ПОШЛИ 
8 ме. 

Тепер всі встають, моляться, дружба приносить 
столець, на нім КЛёlAУТЬ ПОДУШКУ. на неі сідав 
отець і мати, а свашки співають: 

.. До стільця сідати, мамічкі не мати..... і т. 04-
МОЛОАЯта стаю~ь переА батьками, а коли свашки 

перестали вже СЛІвати, староста зачинав пропо· 

відувати: .. Всечесни Родиче! Ауже красно ДЯКУ-
6ме Вам за Вашу привмність ry мам, за тоту го
стину і ПРИСАУГУ. А же ми ту не тутейші, то час 
уш нам вибератися до свого домівства. Бо ЯК 
Товит вислав свого сина, а як го довго не било 
назц, старал ся він за нім, же ГО ДОВГО ніт, а 

мати ВИХОАила аж на тоту АОРОГУ, КОАИ мал по

вернути і зазирала, ци уш не іАе. Так само і ро
Аиче ТОГО МОЛОДЦЯ котри нас ту послали, може 

СМУТЯТСЯ, же нас так АОВГО назаА нев. Дякувми 
Вам за так красне вахованя той Вашой ДОНЬКИ, 
котра тераз піде з нами, бо тим молодятам стріха 
родительска уш за тісна. Они будут собі віти 
нове гніздечко, на нове свов гніздечко, на нове 
свов господарство, ОАЛучатся оА Вас тілесно, але 
душевно БУАУТ завсе з Вами. ЯК КОЛИ пріАУТ Ао 
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Вас, то Їх приймете уш яко ГОСЦl. А Ви моло
дята памятайте, .як сут випадки, же Аакоди Аашто 
незгода зайде межи Вами, сами посваритеся і сами 
погодитеся, жеби Вашой сварки нечуJl.И ані блнзші, 
ані АаАьші сусіди". Молодята цілують батьків і 
ВИХОAJIТЬ. Мати дав свашкам за те, ЩО зачеп'ять 
МОЛОДУ 1 л. горівки і бринА3Ю на пере куску. Тут 
треба ще зазначити, ЩО підчас промови старости. 
молода дуже плаче . Тепер свашки зачинають 
СПlвати: 

1 .~_ 

" "'''/ " . . ,", ~; " .;: 
;{ ": ... '''-;..~. -"".;' . ;.-"- / ";,,:: .. ::.t' • .:,;: , -.. 

'~ с • 

• 

Коровай, РУСІ>ХИЙ ЯвірН"IІ . 
(Фот. Я . фалысвсІс1 .)) 

"НяніЧКQ, НЯНЬО ВИ сивий голубе, .як ВИ МІ за
мрете, юш мі так не буде. 
Мамусю. ма~~сю я Ваша дитина. мені ся на

лежит СКРИНЯ І пери на. 

Скриня і перина, корова з ТеА.ятьом, жеби м не 
ходила все АО Вас з горнятьом. 
Не хтіла ЄМ іти, нагварили сте МЯ, РОАиtiонько 

моя спомагайте же мя. ЄАен на мисочку, АРУГИЙ 
на лижочку, а Ви старий няньо робте колисочку. 
Я іду, я іАУ, бо я іти МУШУ, я свою мамічку 

охабити мушу. 
Як я ся ОА мами своєй вибирала, то мі під 

порогом скала заплакала". 
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Тепер дружби .. жегнають пороги", а МОЛОАЯта 
переступають правою ногою через зложені на 
хрест на порозі палиці АО сіней. Так само з сі
ней на двір. За ними ВИХОДИТЬ ціле весілля й ру
шають в похід АО МОЛОАОГО. Дружби ВИНОСЯТЬ 
.замкнену скриню. ОДИН дружба СТОРОЖИТЬ, а ДРУ
гий ВИНОСИТЬ лерину і ПОДУШКИ. Сватьба просить 
батьків МОЛОАоі о ЗaJl.ОГУ на дорогу (ц. в 1 л . го
рівки , хліб і 3·4 Kr. БРИНАзі) . Це ховають ста· 
РQСТИ і ЯК приіАУТЬ під село, звідки МОЛОДИЙ 
ПОХОДИТЬ, ТО іАЯТЬ і П 'ЮТЬ горівку, щоб мали 
охоту АО співу . Інші весільники беруть ЩО по
паде АО рук: ГУСЬ, КУРКУ. терлицю, решето, образи 
і взагалі все, ЩО можуть з собою взяти. Такий 
похід виглядав Ауже весело, 60 через цілу ДОРОГУ 
роблять різні жарти. Пр. староста бере терлицю 
АО лену ОДНИМ кінцем, а дружба бере за РУЧКИ 
АРУГИМ кінцем і так поклапкує В такт за музикою 
піАчас цілої ДОРОГИj в 'яжуть гусь на перевес.ло із 
соломи і провадят~ сейчас за МОЛОДОЮ. к~ли ~o
лода ВИХОДИТЬ заМІЖ на Аруге село, то весІЛЛЯ Іде 

на возах. Перед самим відіздом ВИХОДИТЬ мати 
в кожусі, вовною АО гори, КРОПИТЬ молодята СВЯ

'ченою ВОДОЮ й весільний похід вирушає в дорогу. 



МОЛОДА ЙДЕ ДО МОЛОДОГО. 

Наперед іАе "копіяш". Він найбільше скаче і 
вигукує та А,одзв всім весільникам охоти АО співу. 
Молода йде Аержучися з МОЛОДИМ за хустину. АО-
СИТЬ сумна. Дружки ЙДУТЬ АО своєї хати, тільки 
дружби й прочі весільники ЙДУТЬ АО МОЛОАОГО. 
А свашки зачинають співати: 

"Візрій же ся Нацьо (МОЛОАа) на ВИШНЮ кватеру, 
як за тобом плаче отец і з мацером. 

Візрій же ся Нацьо на вишний облачек, як за 
тобом плаче отец неборачек. 

Візрій же СЯ Нацьо, на тот СИВИЙ камінь, як 
за тобом плаче стаРОА3ВНИЙ фреєр. 

8ізрій же ся Нацьо на тоти ВИГЛЯДИ, каАИ ти 
НОСИЛИ ХЛОПЦІ чеКОЛЯАИ. 

Коли вже похід на дорозі, ТО зачинають співати 
скоро, АО маршу: 

А .л така ЯК і мац, чарі очка мусім мац. ЯК би м 
чорю не МаА3, на кого м ся ПОАаА3. 

Ой не вір мі, не вір мі, бо я XJl.опец ваНАрів
ний, поваНАРУЮ гев і там, Ае поверну Аівча мам. 
А я такий сьмігалец,',) беру Аівку на палец, 

ПОА же Аівко, ЛОА же ЛОА, як виросту БУАУ XJl.оп . 
Не било то, ЯК то г ВОНИ, били ябка на яблони. 

Били ябка і ябчата, били Аівки і Аівчата. ЄАна 
мен ча, Аруча векша, моя мила наЙwумєЙша. Не 
било то як то Г ВОНИ, били ябка на яБАОНИ, били 

веАЬКИ, БИАИ мали, бо МИАицкі Аівки стари. 
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Женю, я ся женю, ЮШ ТреТю не,4Зелю, НІХТО МІ 
не еНАНТ мою младу жену. 

Боже, Боже нич не мзме, лем на себе позираме, 
ліпши наши Ава лозори, як дачні штир" ВОЛИ. 
Штири ВОЛИ нич не значат І як тот rрейцар, што 
СЯ качат", 
Так співають цілу АОРОГУ, і не перестають ані 

на ХВИЛЬКУ. а КОАИ вже зближаються АО МОЛОАОГО, 
то свашки зачинають співати: 

.. в иіханского (імя МОЛОАОГО) дворі скала скалу 
АУСИТ, ХТО СЯ ту достане привикати мусит". 
Це свашки співають молодій нарочна, і тим Аа· 

ЮТЬ знатн, ЩО вона вже в Аворі батьків МОЛОДОГО. 



ВЕСІЛЛЯ В МОЛОДОГО ПО ШЛЮБІ. 

Як у МОАО,40ГО почують, ЩО зближа6ТЬСЯ ве· 
~і"ля, замикають двері. Весі.льники ПРИХОДЯТЬ під 
Авер" й зачинають співати: 

.. Твоя Янку (МОЛОДИЙ) мати за Аверямі стоїт, 
преокрутні плаче, невісти ся боіт. 
Отвирай мамічко, отвирай сьвітлицю, бо МИ ти 

веАеме вельку порадницю. 

Отвирай мамічко, отвирай КОМОРУ, бо ми ти 
веАеме велику розвору.і') 
ОТ8ирай мамічко, отвирай пекарню, бо ми ти 

ведеме велику брехарню. 

Волі.ЛИ з ме іти АО ліса по бука, ніж ми мали 
іти по такого САука. IО) 

Воліли з ме іти АО плота по Аранку. НІЖ ми 
мали іти по таку циганку". 
Як бачимо свашки з початку прихвалюють мо

ЛОДУ, а опіс.ля нарошно ганять і страшать. 
Коли 8 МОЛОДОГО ще дальше Аверей не отии-

рають, то староста йде АО Аверий, пукзв І гово
рить: .. Всечесний Отче! Повертаме з той АОРОГИ, 
в котру сте нас послаЛИj а поверта ме не так як 

вванге"ьский БЛУАНИЙ син, што мавток, ЯКИЙ му 
отец Аал розмарніл, а вернул з нічим. Ми вертаме 
так як тот, што Аостал п'ять талантів, пріробил 
АРУГИХ п'ять. Післали сте нас з ВАним, а пріве"и 
з ме Вам Ава таланти. Прівели з ме синові жену, 
а Вам поміч, жеби сте так тяжко не гарували, як 

• 
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ДОТАЯ. Она Вас заетупит, бо з ме вибрали красну. 
вельку, міцну, ЗПАЛИВУ, АО ТОГО й жирну, і як раз 
на добру rаЗАННЮ. Но ци нас приймете і пахвз-

·7" лите, ЦИ НІ 

Отець отвирав двері й говорить: пТа кеби лем, 
так било як (адате то юш Бас пріЙмую. Бо й так 
"ед ВО з ме чекали, і барс з ме за Вами стара
лися, КОДИ пріАете, бо Вас барс АОВГО не било. 
Ани з ме з того спати не могли". Староста : • Та 
ДОВГО нам 3ИWJl.О. бо Ариrа Азлека, а і нич ТО 
8ибралося, 8ипрібувзло, а (У тому трафіАИ з ме 
на ЛЮДИ пріязних, ГОСТИННИХ, то фіrель21) било ро
зиЙтися". - Видавця отвирав двері, а молодята 
і весільні входять АО світлиці. 
Увійшовши АО світлиці, МОЛОАЯта обходять на

около СТОАів, молода передом, а МОЛОДИЙ за нею 
і цілують кожну купку хліба. Обходять раз. Отець 
і мати стоять по сереАині світлиці. КОЛИ мало· 
Аята обійшли столи, піАХОАЯТЬ АО батьків і ка
жуть: ~ Слава Ісусу Хрісту", цілують іх в руки, 
а МОЛОАа каже: "прийшлам ся зьвіАати Няньо і 
Мамо, чи мя ту приймети ЧИ ні?" Отець віАПО· 
B~дaє, ~o приймуть і просить сідати МОЛОДИХ і ве
С1АЬНИКl8 за СТОЛОМ. 

Тепер подають перекуску, коли ЗИМНО то чай, 
а коли літом гаряче, то БРИНАЗЮ, явшницю і ГО· 
рівку. По перекусці РОЗХОАЯться всі кожний до 
свого ДОМУ спати, а вечером знову СХОАЯться АО 

МОЛОАОГО. 



ЗАЧІПЧИНИ МОЛОДО!. 

ПОПОЛУАНИ Аружби встають (бо сплять У моло
АОГО) і ЙДУТЬ просити сватьбу на BeCl.v.JI АО мо
ЛОДОГО. 

Самим вечером СХОДИТЬСЯ АО МОЛОДОГО вся 
свать6а і Аругі гості. 

Тимчасом три або чотири свашки беруть мо
ЛОДУ, але так, щоб ніхто не запримітив і ховаються 
або АО сипанця, а як сусід близько 6, ТО АО су
сіда. Там замикаються і знимають молодій з го
лови букет. Молода розбирається з білого убраня, 
а ВАягав рожевий або червений горсет, рожевий 
ка6ат і білий фартух. Належить зазначити, ЩО 
свашки ,4АЯТОГО ховаються з молодОЮ, щоб іх 
дружби не побачили . Бо коли случайно ПОСХОАЯТЬСЯ 
і побачать іх дружби, то роблять молодій назлість. 
Зривають МОЛОАій з голови чепець або чубу і т . 
ін. Опісля молода сіАав на КОНОВКУ, ЩО 8 при
крита ПОАУШКОЮ, свашки зачинають чесати У Ава 

варкочи волосся та АОАають трохи лену, щоб 
чуба була більша. На чоло Аають великий білий 
чіпок і білу або бронзову шовкову хустку_ 
КОАИ МОАОАУ зачіп чать, то кличуть МОЛОАОГО, 

і мОЛОАИЙ Аа8 МОЛОАій 10-20 ЗЛо Ао рук за вінок, 
а свашки зачинають СПlвати: 

"Юш, юш по в'янечку юш, яку таку чаплявечку 
на головку злож. 

" 
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Кукуріку r ВОАне, кукуріку в НОЧИ, як ей заче
ПИЛИ витрищила ачк". 
Опісля співають МОЛОДОМУ: 
Паню МЛОДУ чеПИАИ, з банта кури летіли, пан 

МЛОАИЙ ся припотрав, ВWИТКИ кури полапзв. 
Поки свашки чеп'ять молоду, МОЛОДИЙ скри

вається десь у КУТИКУ, знимає із себе шлюбну 
СОРОЧКУ, а вдівзв сорочку від молодої. Цю со
рочку, ЩО її здійме сейчас ховав, бо свашки, коли 
її СХОПЛЯТЬ, ТО сейчас вяжуть рукави. Кажуть, ЩО 
коли пов'ЯЖУТЬ МОЛОДОМУ 8 сорочці рукави, то 
МОЛОДИЙ не 6УАе бити свові жінки. Нераз буває 
так, ЩО коли МОЛОДИЙ сильний, ТО сорочку пір
вуть цілком, бо свашки тягають сорочку АО себе, 
а МОЛОДИЙ АО себе. ОДНОГО разу трапився такий 
випадок, ЩО свашки були сильніші, відібрали мо
ЛОДОМУ СОРОЧКУ, пов'язали рукави, а МОЛОДИЙ так 
си .... ьНо тим розгнівався, ЩО прискочив до МОЛОДОЇ 
та її таки на місци добре набив. А треба знати, 
ЩО на Лемківщині взагалі є дуже рідкі випадки , 
щоб муж бив свою жінку. 
По тім передня свашка частує всіх горіВI<ОЮ, 

переl<УШУЮТЬ і ЙДУТЬ співаючи з МОЛОДОЮ ДО хати: 
.. Ідеме ми з комореЧI<И, дайте же нам палюнечкі, 

веземе єй зачепену зробили ме з дівки жену". 
Коли увійш .... и до хати , молода відв'язує ріЩI<У, 

відв 'язує шнурочку (Гостина у молодої), тне на 
кавалки та дав по кавалку сватьбі та ДРУЖl<ам. 
Окремо тне молода з 2'ма ШНУРКИ по кавалку і дає 
музикантам, а музиканти прив'язують до гусель. 
КОЛИ має молода на го .... ові кілька стяжок, то 

одну дає до церкви, а ДРУГІ роздав мо .... ода сестрам. 
Тепер Мо .... оДий танцює з МОЛОДОЮ, а опісля 

дружби і староста. По кі .... ькох танцях, Аружби 
ЙДУТЬ у село просити на придами. 



ПРИДАНИ. 

Приданами називаємо гостину - ДРУГОГО вечора 
по шлюбі в молодого. Придзни справляв молода 
ДЛЯ своіх бат~к.ів, товаришок, сестер. кумів і добре 
знайомих СУСІДІВ. 
Дружби ЙДУТЬ просити ПРИАзнців, там, де каже 

ім молода і сейчас з НИМИ ЙДУТЬ напереА ДО 
батьків молодої. Там одержують перекуску і го· 
рівку. Мати бере 3 собою рівнож 1 л. горівки, 
хліб, або велику булку і так всі разом ЙДУТЬ АО 
МОЛОА,ОЇ на гостину. Як молода вийшла заміж у 
своїм селі, то ЙДУТЬ пішки, КОЛИ ж на другім селі, 
ТО ЇДУТЬ возами. Через АОРОІ'У співають: 

.,Ідеме ми на прИАЗНИ за ТНМ чачком мзлювз
НИМ, ЇАеме го навидіти, ЧИ му буде добре биті. 

Ідеме, ЇАеме, жеби з ми ей нашлі, жеби з ме 
виділи, чи ЇЙ бабам KpacbHj, 

Ідеме, їдеме з гори ДО ДОЛИНИ, ідеме ГАЯАати, 
той новой РОАИНИ. 
Коло млина яворииа, КОЛО млина сосна, НІХТО 

того не вгцав, А,ЛЯ кого Я вросла. 

Не мам нич, не мам нич. ВОАа мі забрала. лем 
то МОЯ міла на брежку зостала. 
Чиє Аівча на брежку j В атласовім фартушку, 

чиє ж би било, мов в, што я го любував, воно ме. 
А пониже Мили ка Аівки СЯ купают, на зелених 

вербинках фартушки вішаюtь. Які тати фартушкі 

• 
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з білими краями, які тати дівчата з чорними 
очами. 

Кеби такі очата 8 крамах продавали , то і я би 
купила свому фреірови. 

Іще бим му купила хусточку ЄАвабну. же6и 
.лЮДИ виділи, же ма білу J\ЗАНУ. 

І9!е бим му. купила піщалку кленову. жеби собі 
зашскав, як ПlАе до ДОМУ. 

Іще бим му купила скірні з острожками, жеби 
собі черкотав горі Кошицями. 

Іще бим му купи~а перстеник на палец. жеби 
ся му MitoTaa як ЛlАе на танец. 

Іщ~ бим МУ, купила перечко на главу, же6и собі 
по:rРlсав як ПІде до АОМУ. 

Коло млина яворина, коло млина качка, видам 
я ся прота видам, хоц я небогачка". 
Так співають через цілу дорогу, а коли вже 

ДОХОАЯТЬ до хати МОЛОДОГО, то зачинають співати: 
"ПРИАаняри з ДОЛИ закривайте СТОЛИ, столи яво

рови обруси квітови . 
Придани, ПРИА.ани ОД Бога НЦЗНИ, од Бога ми

лого АО пана нашого" . 
Так співаючи ПРИХОАЯТЬ АО Аверий, що 6 замкне· 

ні . Назустріч ВИХОАЯТЬ ім музики, при~анці спі
вають а музики пригравають: 

.. ВИХОА АО нас, ВИХОА наша пані МЛОАа, як не 
маш ПаАЮНКИ 6СТ на ярку ВОАа. Як не маш па
ЛЮНКИ, набер гнояниці, напой же си, напой свої 
ПРИАаниці. 
Жебис била фришна,ll) то бис (у нам вишла, 

але іс лінива, тос не вилетіАа. 
ВИХОА же нам, ВИХОА ти Ціханский (МОАОАИЙ) .. .. . .. 

сину, привитаи , привитаи ПО жеНІ рОАИНУ .. . 
ЯК АО хати не впускають, то ВИАавця іде до 

дверий, пукав й говорить: .Пане стаРОСТ0 І Гей!" 
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Староста ОТВИl?зв Авері, а видавця каже: JtСлава 
Ісусу Хрісту!" Староста відповідав: "с."ава на віки . 
8итайте красно, та ШТО Баз ту пріводіт о такій 
порі~1 Може блудите, а може дзшто ГЛЯАате?~ 
ВИАавця: "Пане стаРОСТ0! Сталася нам шкода. 
Мали з ме стадо овец і як паслися коло Ваших, 
ЄАна найкрасша ОАорвалася ОД нашого стада і 
пішла ry Вашому СТаАУ. А хто зна, ЦИ Ваш югасl~) 
єй нароком не вхопіл 7" Староста: .. Так як пільну
єте, так мате. В нас ЖёЦНОЙ чужой увці ніт. Може 
Вам вовк охопі", а .Ви не знате тай ту ГЛЯАзте?" 
ВИАзвця: .. Тераз вовків ніт, хібаль тоти рукзти . 
Д она ту r Вас вІ бо ми ту чули єй беку. і зато 
ту іАеме." Староста: "Піду іши преемотріти. Як 
буде, то Вам дзм. Ми ту НИЧИЙОГО не хцеме." 
Староста ЙАе, а за хвилю ПРИХОДИТЬ і каже: "Та 
ест акурат. Ани сам єм не знал. Но, ме мусіте 
нам за зимівлю заплатити, бо з ме ей красно 
визімувми, юш ся лінит." ВИАавця: "Сама тота, 
аАе презначена і плаина, бо сте їй може лем 
кустріцю") і крячину Аавали істи та зато лінится. 
А іще плацу хцете, а сир по ній Ае? Била най
ліпша дійка, мате з нами добрі обийтися, жеби 
било тихо." Староста: "Та як же о сир Допомі
иавтеся, кед то била іщи яркаI6). Аж може тераз 
БУАе Аоілася і то хто зна, яка там дійка з ней 
буде. А презначити з ме мусіли, бо хто ест в на
шім кошарі, то мусит мати наш ознак. Будте 
ра.Аі, же Вам нашлася, то за на.лїзне хоц на
піємеся ." 
Тепер виходить молодий і молода зо світлом, 

а хтось третий з горівкою. Молода обвивав руку 
Ао фартуха або дО ХУСТИНКИ і витаєся зо всіми. 
З кім привитавться, той дає на привитання АО 
руки 1 зл., а цей, що держить горівку частує всіх. 
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По привнтанНІ МОЛОДИЙ і МОЛОАа ВХОДЯТЬ АО хати,. 
а за НИМИ ПРИАзнці, ЩО співають: 

"Прийшли з ме ту на придан" за ТНМ чачкоМі 
МЗЛЮSЗНИМ, прийшли З ме го навидіти, ЦИ му 
буде добре бити. Як му БУАе велька біда, не прий
деме веци Hir'Aa" . 
Коли вже увійшли АО хати, батьки молодоі сі

дають за переднім СТОЛОМ, а коло них молода 
з дружками. Мати кладе на стіл хліб і горівку, ЩО 
З собою привезла, а молодші ПРИАзнці танцюють. 
По кількох танцях засідзютр ПРИАзнці коло мо

ЛОАоі АО стола. а гості й сватьба за іншими сто
лами . Тепер дають перекуску. а свашки співають: 

.. Чого ВИ ту придзняри прийшли, кед ту хижа 
не ДО Вашой мисли. Бо ту хижа З кресаного древа .. 
не такіх ту придзнярів треба". 

Придзнці знову свашкам ві"щовідзють: 
"СвашеНЬt<:И, свашеньки, Їли би зте, пили , квА 

з те панК> МЛОАУ криво зачепили . 

Д ви свашки ЧТИ не мате, же ся Аомів не зби
рате, а (аЗАОВИ ТО не мило, бо з барілки ви

вітріло" . 
Свашки знову віАспівуК>ть ПРИАанцям: 
"Пришли АО нас ПРИАаняри, што МИ ТУ ім їсти 

Аами, нарубами Арібних трісок, Аами ми Їм на сім 
мисок. Д на осму болота, най ся наіст голота·. 
До цього співу пригравав музика. Пере куска 

тривав ГОАИНУ. ПіАчас того співаК>ть і танцк>к>ть. 
Десь так около 9 ГОАИН" вечером, Аружба про

СИТЬ всіх за стіл. Староста зачинав МОЛИТВУ, а 
по молитві зачинаК>ть почастунком вечерк>. Ку
харки ПРИНОСЯТЬ на стіл росіл з горохом. Всі ЇАЯТЬ. 
і співаК>ть, а музики пригравак>ть: 

.. Ой вершек мій вершек, мій зелений вершек, 
юш мі так не БУАе, як мі било перше. Бо перше. 



57 

мі било, барс мі добре било, од своей матічки не 
ХОДИТИ било . Не ХОДИТИ било кздій я ходила, не 
любити било, кого я любила. Не ХОДИТИ било 
горами ЛІсами, не Аюбити било ХЛОПЦЯ з чорними 
очами" . 

Потім дають РИЖІ мяса і капусту та підчас того 
співають ДаАьше: 

.. БУАЗ я дївечка, юш не ~YAY 8і(,6,3, ЮШ СЯ аволя 
МОЯ "рез гору преміtла. През гору, през ГОРУ, 
"рез гору Ле(навск~). лапайте ій хлопці на злоту 
ретязку. 

Нічого мі не жаль, лем той єднай річн, того 
варкочика, ШТО закриват плечі, 

Нічого мі не жаль, лем то за очима, же СЯ роз
лучили ЧОрНІ зо сивима. 

КвА биеь знала Нацьо (молода) як ти в чепцю 
бритко, зарас би ти зарас зошмарила ВШИТКО. 

Мусіла ти Нацьо в зальоти дрімати, што тн не 
ВИДlла кому ручку .дати . 

Ані нема фарби , н і ЖЗАнай подоби, вивезти на 
берег ДРИЛИТИ ДО 80ДИ. 

~yci."a ТИ Нацьо ~ ДОЛИНУ СМОТРИТИ, же ти не 
видuа за кого маш ІТИ. 

Не СМОТРИАам ДОЛУ, смотрилам АО гори, сподо
бало ся мі то Янково поле. 

Буде тобі Нацьо, буде тобі добрі, будеш ТИ 
лігала з курами на поді . 

3 курами на поді, з гусями на воді, буде тобі 
Нацьо, буде тобі добрі. 

РОДИНОНЬКО моя, РОДИН0 кохана, ВИ ся веселите, 
а я заплакана. 

А шваrричку, шваrре не бий мою сестру, бо я 
на тя три мам сокєрочку остру. . 

Сокєрочку остру іще си поострю, ой шваrричку 
шваrре, не бий мою сестру. 
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Жаль МІ 6, жаль мі 6, жаль МНОВ потрісув, ХТО 
мя не виховав, той мі росказує. Хто мя не вихо
Ba~, раз мі Їсти не дав, а тераз ся БУАе на мі 
поневіряв. 
Не лем тота мама, што мя виховала, але і тота 

мама , што МІ сина Аала. 

6у"0 не копати під порогом ЯМИ, було мя не 
брати від тата і мами. 

Було не рубати зеленой ліщини, було мя не 
брати МОЛОДОЙ дівчини". 
На приданах в багато молодіЖНІ і тому при 

ідженні витворюють різні жарти й сміхи. Дружби 
сиплять гостям АО їдження соли, а найбільше там, 
Ае СИДЯТЬ ДРУЖКИ. Старостові, коли їсть, сиплять 
соли АО ложки. Декому насиплять ДО кишені ка
пусти або напхають костей. Іншому знову запха
ЮТЬ АО кишені ложку. Коли·ж опісля дружба на
рочно 8 него знайде, всі сміються, ЩО той ще не 
наївся. Або возьмуть пляшку ВОДИ і поставлять 
на стіл місто горівки. Староста не знав, внпв, а 
то вода, Д щоб з неl'О не сміялися, удав що то 
горівка, здоровкав до другого, і так нераз перейде 
через ціАИЙ стіл, аж Аоперва КОАИ трафить на 
декого дурнішого, що з ТОГО ПОЗАОСТИТЬСЯ - тоді 
доперва всі з нього сміються . 
На кінець їдять капусту, Як поставлять на стіл 

капусту, то музики зачинають грати знану вже 

нам пісоньку: "Ма баба ..... 
При Ka~yc~i найбільше співають і р .. облять жарти.: 
"Заграи МІ ГУАачку тот КОРОТКИИ танец, мови 

весолости Анеска вечер конец. 

Заграй мі гудачку на тонку струнечку, най си 
витанцюю свою фраіречку. 
Заграй мі ГУАачку, як мі мавш заграЦІ а по 

моей смерти вшитко можеш забрац. 
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Тераз €M ся розскакала, тераз МІ заграйте, 
чорні м бути потрепала, червені мі дайте. 

Заграй мі гудачку, штавра, штаєра, най си ви
танцюю мовго фраіра. 
Чи тоти гушельки злоти струни мают, як я ім 

заспівам, же так красні грают. 
Горіла А"пка горіла, а під ньом мила сиділа, 

іскорки на ню падаА", паробци НаА ньом плакали. 
Ой ви паробци не ПАачте, зелену липку загасте, 
кільо на тій липці конарів, тільо під ТОМ ЛИПКОМ 
Аулярів; кільо на тій Аипці листочків, тільо піА том 
липкам АУАочків. В решеті ВОДУ носіли, зелену 
липку гасілі. ТіАЬО Аівоцкой подоби, ШТО в тім 
решеті той 80ДИМ ., Тепер Аружба. бере тарілку, б'~ 
АО неі палицею 1 НОСИТЬ ПО ВСІХ столах, а ГОСТІ 
кидають музикантам 5-10 (р. Опісля МОЛЯТЬСЯ, а 
по молитві староста говорить: .. 8сечесна сватьбо, 
госці і Ви РОАиче! ШТО ТУ зв'яжете на земли, 
буде зв'язано і на небі, так учит пісмо сьвяте. 
І тот зв ' язок прішол вчера АО скутку, бо били 
з ме сьвіткамі, Ае Церков Тайном Малженьства 
получила тих АВОЄ МОЛОАЯТ, котри жиючи осібно, 
ПОАали собі гнеска руки і пришли на ЄАНУ ДОРОГУ. 
Били з ме сьвідками, як они собі перстені З пальця 
на па.лец переклаАали. Тоги перстені сут як тоти 
два огніва, котри 'лучат великий ланцух малженьств 
христіянских. МИ ТУ обходиме так як празник тих 
МОЛОАЯТ, котрий то Аень АЛЯ них єст Ауже важний. 
І ми можеме повісти словами сьв. Петра, котрий 
повіл Ао Ісуса Хріста, як Ісус Хрістос переобра
зилен на горі Таворскій: Аобрі нам ту биті і Be~ 
село. Бо маме того дару Божого з праци РУК 
того господаря, котрий ХОДИТ І припрошує: ,.за
живаЙте. піЙте." А Ао того іщи музика нам при 
гравав. Але знову на другім місци, Ае Ісус Хрістос 
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п'ятьма хлібами і двома рибами накормил 5 тисяч 
J\ЮАИЙ, повіАЗЮТ ученики АО Ісуса Хріста: .. Учи
теllЮ роспусти наРОАМ, бо юш (У вечеру вст". 
То і нам би треба пав істи, же і нам треба ро
зийтися:, бо юш другий день за6авлямеся. Але 
нім РОЗИЙАемеся, то ТИМ часом МОАО,4.ЯТ3М многая 
л іта повіНЧУ6МИ, аби щасливо, в згоді з родичами, 
а 8 любови меАЖИ собом проживали АО глубокой 
старости, многая літа. (співають). 
А терас тим родичам і господар' ям ТОГО АОМУ 

най ГОСПОА Бог АЗСТ СИЛ і ЗАрав'я в згоді з тима 
ново-повінчаними проживати і внуків ся дочекати. 

Ісус Хрістос, як прішол по воскресенію АО Апосто
лів, ТО перше САО80 пові)\.: .. Мир вам!" То і МИ, 
як з ме Вам АО того ДОМУ тату невісту пріпро
ВЗАНАИ, то тіш, жеби сте з том ЗГОДОМ проживали. 
Дякуєми Вам за тоти Аари Божи, а праЦіі рук 
Ваших, би то не било ущерблено, але сторицею 
винаГОРОАжено на многая літаl (співають). 
Д терас тій новій родині, а Вашим сватам, же

бисте били Аобрима сватами, не так як то биват 
медже намі, же пред. весільом барс раді маются, 
а по весілю, то єден в ліВ0, а АРУГИЙ в право 
позерат. Д Ви о собі не забивайте і в ЗГОАі на 
многая літа проживайтеl (співають). 
Д тераз прид.анцям і всім госьцям, многая літа. 

(співають). 
(щи кухаркам, же найвеци ся наробили і ста

ралися вшитким угодити, многая },іта" (співають). 
По промові старости приданці СКАад.ають да

рунки молодій. Кожна жінка, що є на приданах, 
КАаде на таріль хустку або полотно, або гроші, 
але кожна з осібна, а староста носить МОЛОАій 
і каже від. кого в. Говорить так само, як при 
Ааруванні ДРУЖОК і Аружбі в. МО},ОАа за кожним 
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Аарунком АЯкув РІВНОЖ говорить так, як по-

пеРеАНЬО. 

Потім дарув МQЛОАа . Зачинав віА мужа мами. 
КлаАе на таріль хусточку, на ню КАаАе красну 
хустину на голову за 10-15 ЗА . , на це кладе Аві 
булки (за 10 (р.) а в них впихав по 50 (р. Тепер 
кличуть маму АО стола молодої, мати МОЛОАОЇ на-

Замужні (авдині КОЛО церкги в {JlmN. u. КОМ.Н"8, п otl. Сllиі .:. 
-<ФОТ. Я. Фa.u.lСом:х і). 

. . 
ливав келишок ГОрlВКИ І ЗА,ОРО8кав АО свахи, а 

староста переАзв Аар і каже ЯК попереАНЬО. Мама 
АЯкув: .. Дякую своїй невістці за Аар, а пану ста
рості за пос.лугу. Обіцююся Аобром бити, В ЗГОАі 
жити, і ЯК што БУАе, то поколисати" . Забирав 
Аар АО фартуха і віДХОАИТЬ. 

Часом не кличуть матери МОЛОАОГО. ~O стола, 
але CTapO~Ta несе Аар там, Ае мати 111 вручав. 

Підчас того нераз роблять жарти . Пр. Аружба 



виструже з картеля2 1) колиску і в дорозі ставить 
'ЦЮ колиску на таріль 3 дарунками від молодої. 
Староста вручав матері молодого дарунки враз 
з колискою, а ЦЯ забирав подарунки, а колиску 
ставить назаА на тарілку ДЛЯ молодої. 

Потім молода дарує вітцю МОЛОДОГО полотна 
на сорочку. Церемонія така сама. 
Опісля дарує молода сестрам молодого по хустці, 

абратям грош!. або .полотна на сорочку. На о
станку дарує ТІткам І Аальшим кревним. 

Тимчасом, ЯК молода обдаровує РОДИНУ МОЛО~ 
ДОГО, ТО МОЛОДЬ співав і танцює. Ава дружби 
бере вітця на руки, підносять АО гори, а всі спі
вають: "Наші НЯНЬО най жиют, най жиют, най 
-ся з нами напіют"' . Або: "Наш (азда най жив, 
най жиє, най ся з нами "апів, многая літа'". Так . . . 
ШАНОСЯТЬ три рази, 1 за кожним разом так СПl-

вають. Опісля підносять так само маму і співа
ють: "Наша мама най жиют .... і т. д. Так само 
-співають і музикантам: "Музиканти най ЖИЮТ, най 
жиют, най ся з нами напіют, многая літа". 

Потім сліАУЄ т. зв. танець "Ао чепін". Староста 
бере МОЛОДУ, кілька разів обертається, Аав АО руки 
1-2 зл., 50 Тр. і вЇААає молоду Аружбові. Так тан
цюють всі, хто тільки в на весіллю. 
По тім танцю приданці склаАають по кілька 

rрошів на таріль для тих кухарок, що варили 
істи. КОЛИ назбирали 2-3 ЗЛ., ставлять на тарілку 
Ава келишки горівки, староста кличе кухарок, 
дарує ім ці гроші, а притім каже: • Наше добре 
кухарки, зато ЩОСЬ те нам так добре наварили 

істи, даєми Вам трохи грошей, хоч на фартухи , 
ЩОСЬ те попалили при варіню·. Кухарки горівку 
випивают: а гроші ховають; Аружби іх підносять, 
а всі співають: "Наші кухарки най жиют, най 
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жиют, най ся з нами наліют". Підносять іх кілька 
разІВ. 

Тепер танцюють АО рана. Як зачинав робитися 
,.Аень - починають всі збиратися АО хати, а при
тім співають: 

ItБудеме ся вибирати, дайте же нам по поляти28). 
Аайте ~e нам по Ава книші, не з'їдят вам зерно 
МИШІ . 

Слонечко ВИХОАИТ І місячок заход.ит, юш ся ро-
Аинонька з кулачки РОЗХОДИТ. • 

Весіля ся кінчит, біда ся зачинат, пзНt МЛQда 
плаче, же юш не витримат. 

Не плач Нацьо, не плач, чого бис плакала, кед 
ти леАВИ ждала, же6ис ся ВИАзла . 
Не гнівайся ЯНКУ. же лерина мала, бо Націна 

мама гуси не ховала. А хоц і ховала, ТО іх по
ПРОАма, не гнівайся Янку, же лерина мала". 
ПОКИ ще гості розійдуться - просять іх за 

стіл і Аають істи, ЩО лишилася ще тепле від ве
чорі. По іАженні забираються всі АО дому. КОАИ 
вже ВИЙШЛИ на ПОАвіря - співають: 

.. Бувайте здорові мої товаришки, не будеме хо· 
АЗіц разом на орішки. Ані на орішки, ан! на 
ЯГОДИ, бувайте ЗАорові Аівчата молодіМ. І відхОДЯТЬ. 



ЗАКІНЧЕННЯ ВЕСІЛЛЯ. 

Сващuнu. 

По ПОЛУАНІ, або на АРУГНЙ день роблять ева· 
щини. Свашки , як 6 Аобре весілля, хотять віААЯ
читися rазАЗМ. СКАаАаються на горівку, кожна 
бере хліб, а АО хліба або 6РИНАЗЮ, або яйця, со
лонину або МЯСО і несуть це все там, Ае в молода. 
Там у МОАОАоі це все приряджують, а коли все 
готове, то всі свашки засіАають за стіл, а коло 
НИХ МОАОАІ, батьки МОЛОДИХ, часом і сусіАИ та 
ГОСТЯТЬСЯ. 

Поправuн.u. 

За ТИЖАень по весімю роблять поправиии. Це 
мати МОАОАоі справляв гостину А.ЛЯ батьків моло
дого Т. ЗВ . свахи й свати, а це ТОМУ, бо ОНИ не 
мають часу піАчас весімя бути 8 них на гостині. 
Просять також і Аружбів, бо дружби рівнож мало 
гостяться на весіллю, а це тому, бо НОСЯТЬ мискИ 
на стіл, ПРИ!lРОШУЮТЬ АО іАЖення гостей , вино
СЯТЬ СТОЛИ І Т. А. 

Мати riросить також СВОЮ АОНЮ, зятів, ближчих 
сусіАів і ціА У РОАИНУ. 
Тут вже нема н ічо замітнього. Трохи ПОПЮТЬ, 

ПОІАЯТЬ БРИНАзі, мяса, РОСОЛУ і РОЗХОАЯТЬСЯ АО 
АОМУ. 
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Додаток. 

Підчас весілля, КОЛИ добереться відповідне то
вариство, а головно, коли МУАрі й забавні ста
РОСТИ, то між іншими жартами представляють 
різні МОНОАЬОГИ, 8ИГОЛОШУЮТЬ різні поезії, чтенія 
і т. п. Наводимо тут найчастіше практи ковзні того 
рода жартобливі виступи : 

От [вана Лю6ен.ецкоzо Чmен.іе. 

Братів! Бил собі ЧОЛОВІК Сімеон лю6ящий 
в коршмах СИДІТИ 80 ВСЯ АНИ живота своєго. 

І рече Сімеон: lцку, Іцку гряди во півніцу і при
H~C~ ш~рпаніцу. Іцко п?слу~ен . БИА, гряді" .80 

Лl8ЮЦУ І принюс шарпзНlЦУ 1 на.лlвав 80 ШКJl.ЯНlЦУ 

і подавав Симеонові . Сімеон попіл раз, другий 
раз і третий раз і скло ніл r лаву і упад ПОД лаву 
j успе яко пес. 

І храпіт там Сімеон цілий Аен . Аш під вечер 
взяли чада Іцка Ізраіля і винесли з корчми Сі
меона ВОН, і кинули его под плот. 
Ми тую палюніцу велічавм, О чест і САаву не 

Абаєм, до свіней ся рівнавм, ПО болотах ся ва

ляєм. Слава Г ершкові і Мошкові і пеисатому 
Іцку Ізраілю. 

В.лі і добрі. 

Двох пріятелів ревних в серцю й мові зішлися 
раз в ярмак сьвя!очній в Лабо ві . А привітавші 
як ся звикло ГОДІТ, як ся чловек з чловеком так 

часто не ходіт. І вден ДРУГОМУ рече, як то по 
звичаю: .. як ся ті ПОВОАИТ любій пріятелю? Оже
ніл 6М ся. - То добрі Богу хвала. Не добрі, бо 
з ней єст велька неЗАОра. То зьлі. - Та не конче 
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змі, бо з АОВГОМ ся мі ЗАекша.ло. Бо во вині 
з НЬОМ взял вм пінязі немало. Та добрі. - Ой 
ні, 60 за вІяно што мі АЗАі, на~піл вм увец, то 
мі вшиткі ПОЗАиха.лі. Та зьлі. - Та не конче змі, 
бо за скору і вовну Доста.л єм пінязі міхіріну 
повну. То добрі. - А Ае там добрі АО марніка, 
кед ся мі іньша ВИПРОВ3АLла штута. Дім вм собі 
купі ... , викінчіл, визлотіл, перун тріс АО него і 
обернул 8 попіл. О, то змі. - Не дбам, добрі 
мі з тим громом, бо аген спаліл жену враз з ДОМОМ. 

Вибір жени. 

Славний (Аовец десь Ta~ в малім ,Mi;W, в ее· 
реАнім юш віку і на хпіл СІвавій, але ІЩІ черствій 
і жвавий, хтіл ся оженіті нарешці. Мал свій ДОМОК 
на ринку, кава.л поля ск."еп АО шінку, прітім rрош 
гойний і як рас на мужа прістойний. r ЛЯАал жени, 
і як то биват: на такім товарі ніКОАі не збиват. 
Бо 8 бліскости себе без ламаня ГОЛОВИ, нашол 
собі аж дві (дОВИ. бдна била молода жвава і 
ревна, друга зас старша, але на жену певна. 

Трудній бил вибір і велькі клопотн, ЯК наші (дів
КИ .3 привмном мїнком все ніби ЗО жарту і пу
стоти бавілі ся его чупріном. Молодша го хтіла 
маті молодшім, прістойним, а старша веце АО себе 
подібним. І все му з голови волос по волосьі 
скубалі, &Ана чорний друга білий, аж го на конец 
тот жарт ток ошпетіл, же (лупйом ГОАОВОМ як би 
ДИНЬОМ сьвіти"". Го, го В злости помисьліл, вм іщі 
прес жени, а юш вилісіл вм, а што БУАе, як СЯ 
оженю? Ні, ні, не буду АУРНИМ rдівцем. БУАте 
м.ї ЗАраві, кланям в уніженю, і баби охабил на 
Нlчем. 

ВІБ ,ІОТЕКА 
MUZl!IJМ \\ Р" j Sl.U 

Рlас Cz,ark" ('11 3 
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