
Проф. Хвед1р Вовк

студи
3 УКРАШСЬКО!ЕТНОГРАФИ

ТА

АНТРОПОЛОГИ

УКРА1НСБКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ВИДАВНИЧИЙ ФОНД

ПРАГА



ШЛЮБНИЙ РИТУАЛ ТА ОБРЯДИ
НА VKPAÍHI).

Одна з ешчних украшських дум опов!дае, як полонен! козаки,
втшаючи з невол!, кидали по до[»osi шматочки свое! одеж!, щоб
зазначити сл!д товаришев!, що зап!знився в дороз!. Так само, роз-
кидан! тут ! там р!жш уламки минуло! icTopií, що живуть ! дос!
в усних л!тературах народ!в з зап!зненою культурою, вестимуть нас
у дослщах, як! ми розпочали з метою в!дшукати дорогу, що него
ишли у своему розвитку р!жноман!тн! форми сощяльного життя.

Велику к!льк!сть цих уламк!в минувшини знаходять у на-
родн!й слав’янсьюй традиц!!, а особливо багато — в народнш л!те-
ратур! Украгни, бо ж украшський народ найперший з ycix слав’ян-
ських народ!в вийшов на !сторичну путь i з погляду етнографи bíh
i до наших дшв становить повну ц!л!сть. Для питания, що ми його
маемо розважити, найц!кав!ш! звича! та народи! ni cm Украши.Звича! народу, який, збершаючи консервативний дух властивий
ритм!чнш л!тератур! та hìchì, переходив од одно! рел!гп. до иншо!,
в!д одного соц!яльного ладу до иншого, мають на соб! вщбиток
ycix еташв його розвитку. Тому, вивчаючи ц! звича! за !х!сторичним
порядком, ми можемо на окремому приклад! весшьного ритуалу та
обряд!в спостерегти майже все, що за останн! часи було вдарите
та висвгглене, завдяки дослщам Лебока 2), Тайлора 3), Бахофена 4),
Макленана 5), Моргала ,;), Летурно 7), В!лькена 8), Ллро-Телона 9),

1) Надруковано в «ĽAnthropologie», Tome II, 1891 i Tome III, 1892, Paris,
тд назвою: Rites et usages nuptiaux en Ukraine.2) Lubbock, The Origin of Civilisation.3) Taylor, Researches into the early history of Mankind i-La civilisation pri‐
mitive.4) Bachofen, Das Mutterrecht (1861).5) Mac-Lennan, Studies in Anciènt History-Comprising a Reprint of primitive
marriage and inquiry into origin etc. Londres, 1887.e) Morgan, Ancient Society etc., New-York, 1878; System of consanguinity.7) Letourneau, Devolution du manage et de la famille, Paris, 1888.8) Wilken, Over de primitive vormen, etc.; De indische Sids, 1880.9) Giraud-Teulon, Origines du mariage et de la famille, 1880.
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Штарке 10), Sióepa 11), Максима Ковалевського 12), то-що.

Видатш пращ цих учених дослАднишв дозволяють нам твер-
дити з тою певшстю, яку дають пауков! досл!ди, що родина, в су-
часному ii стан!, являв собою не що инше, як в!дносно нову форму.
Ця форма соц!яльних в!дносин, як ! всяка пиша, не з’явилася. як
шститущя ц!лком зоргашзована, властива людськ!й пород!, надана
!й з-зовн!, але як звичайна другорядна !нституц!я, що розвинулася
з прим!тивних, дуже старих форм, в!дпов!дно до нових економ!чних,
пол!тичних та рел!г!йних умов, пдо !м мус!ло шдлягати людство в
р!жних частицах земл! та в р!жн! епохи свого розвитку.

Але досл!ди над еволющею родини ще не зовс!м повш, ! питания
ще не досить з’ясоване в ycix cboíx основах ! не так докладно, як
то було б бажане. В!дколи в прим!тивних громадах почали заводи-
тись перв!сн! елементи регламентащ! шлюбних в!дносин, шлюб
скр!зь в!дбуваеться в супровод! р!жних обряд!в та церемон!й з ха‐
рактером, запозиченим у релншного культу або у звичая, а то часто
в обох разом. Певна новага до давнини, иовага, що ii заховують
взагал! вс! народи, а також бажання певною урочист!стю надати
цьому договоров! шлюбжл в!рности 6i.;ibii!oi важливости, — що
виявляеться майже у вс!х народ!в, — мають cboím насл!дком те,
що до Bcix цих шлюбних церемошй дом!шуеться елемент юторичний
! нав!ть nepedìсторичним, який репродукуе в бшын-менш драматич-
них формах прим!тивний спос!б складання шлюбного договору. Отже,
майже у Bcix народ!в знаходимо в шлюбному ритуал! сл!ди ендогамн,
матр!ярхату, екзогамп, а також наподоблення умикання (rapt) та
кушвл! молодо’!, як вона противиться, то-що. Часто вс! ц! акти на-
подоблен! з в!рним захованвям етнограф!чного характеру епохи,
що до не! вони стосуються; так само це homítho ! що-до епох п!з-
ншшх, як! вже теж пережив даний народ, що його спостернаемо.
В цих р!жноман!тних особливостях, серед яких часто трепляються
риси й випадков!, що пришили з-зовн!, знаходять також дорогоцшн!
вказ!вки на прогрес цив!л!зацй та культури даного народу, як от,
наприклад, вказ!вки на умовини громадського та родинного життя
ж!нки, то-що. 3 другого боку шлюб санкщонувала рел!г!я; шлюб
у вс! епохи йшов у супровод! певних церемошй культу, як! неза‐
лежно в!д зм!ни рел! rii й дал! затримувались ! з незвичайною в!д-
порною силою переходили через ус! !сторичн! фази. Тому, в шлюб‐
них обрядах ми знаходимо спочатку елемент лйурггчно-драматич-
ний, що виявляеться в р!жних священних актах, як сшв, танщ,
то-що. Дал! ми бачимо в них бшып-менш виразн! сл!ди жертв та мп-
литов, чи то в форм! хвали, чи то в форм! прохання, адресованого
до божества; инод! це виявляеться в актах, що мають своею метою

10) Starcke, Die primitive Familie in ihrer Entstehung und Entwicklung, Leip‐
zig, 1888.

“) H. Зиберъ. Очерки первобытной экономической культуры. Москва, 1863.
12) Max. Kovalevsky, Origine et ľévolution de la famille et de la propriété.

Stockholm-Paris, 1890.



захистити молодих од нещастя та всякоги лиха в жита. До цих
двох елеменпв, пайхарактериоти чнiших для шлюбних обрядав,
треба ще додати' елемент миологгчний, що виявляется в наближенш
шлюбу до поетичних концепщй природа, та елемент символгчний,
що виявляеться в не менш поетичних пор1вняннях та наближеннях
м1ж р!жними особами та ix взаемовщюсинами i р!жними 1стотами
з царства тварин та рослин. Ciiíbu. що супроводять шлюбш цере-mohìì становлять дуже багату лхтературу, яка, висв!тлюючи biiobhí
зазначен Ì церемонй, разом Í3 тим, як-що вона науково оброблена,стае невичерпаним джерелом матер!ялу для археолопчних, ìcto-
ричних та соц!олог1чних розв1док.

Вищенаведених уваг, здаеться нам, досить, щоб вщзначити
важлив1сть вивчення шлюбних обряд!в не ттльки з точки погляду
icTopii та еволющт родини, але i з багатьох инших. Дослтди в
цьому напрямку що-йно розпочато в захццпх наукових лттерату-
рах; а що-до слав’янських весшьних обряд!в, то треба визнати,
що, хоч кожна si слав’янських ,tíтератур i мае вже певну юль-
ктсть етнограф1чних зб1рник!в, та все таки вiдомоете 3i6pam в них,
дуже недостатш й не вичерпують зовстм великого багадтва на-
роднього життя. HapeiiiTi, й все те, що тут зроблено, — зроблено по‐
мадки, випадково, без жадно! системи, без найменшого знания на‐
укових метод. Правда кажучи, все, що ми знаемо дост про весктып
обряди слав’янських народав, не дозволяе нам розпочати серйозневивчення uiei справи. I коли ми все таки вщважились на спробу
розпочати його, шдбадьореш попередшми працями Потебн!, Сум-
дова, Ящуржинського та Янчука, то ми робимо це з единою метою
i co6i допомогти pili справ!: ми просто класифшуемо факти, вже
3i6paHÌ, осв1тлюючи ix з точки погляду скорше соцюлоги, н!ж ф!-
лологП, щоб полекшити п!знання дих факПв учении колам за-
xipHboi ввропи.

Але перше, шж почати наш виклад, дозволимо co6i сказати,
що в цш стата ми хочемо дати тлльки опис, по змоз! повний, шлюб‐
них церемошй на Укратн!, а не огляд pi лого питания з точки
погляду портвнюючот етнографи; це останне буде темою де-яких
шзннних наших праць. Правда, ми робитимем де-яю винятки з
дього загального правила з метою з’ясувати певш точки iiaiiioi
теми, що без того могли б зштатись неясними.
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Преозначення що-до шлюбу. Шлюб у старих
слав’ян. Св1доцтво л:1топис1в. Умикання. Ку-
п!вля. Пережитки цих форм. Шлюбн! до-хри-
ctíhhcbkí обряди. Стал1еть народнього зви-
чаю. Т1льки виконання народнього ритуалу

дае прана д1йсного шлюбу.
Як у бнлыпости вародав, i народня традищя украшського на‐

роду надае божхй вол! преозначення що-до шлюбу. Китай ni мають
спещяльне божество Ynelaou («the old man of the moon»), що звя-
зуе червоним шовковим шнурочком хлопц!в та молодих д!вчат, що
мають одружитись один з одним, i теля того жадна перешкода не
може роз!рвати цього вищого звязку 13). В украшщв людина, що,
як Данте, мала нагоду в!дв]дати' «той cbìt », бачила там старого д!да,
«що складав пари», звязуючи докупи малеиью шматочки кори та
в!шаючи ix на цвяхи. Цей Д1'д був не хто ивший, як сам Бог 14).
Кр1м того, як ми це побачимо дал!, бог, мати божа, янголи та свят!
беруть участь в ycix шлюбних церемошях, нав!ть у приготуванн!
вечер!.

Ллтописи, майже един! документа', що на них ми можемо осно-
вувата наш! досл!ди над звичаями старих сх!дн!х слав’ян, вка-
зують нам, що в цих слав’яв шлюб уже юнував, як шетатущя.
Ця шетатущя походила з! звичаю умикання та кушвл! молодо'!;
л!тописи, що иереказують нам про ц! факта, сягають приблизно до
VIII та IX стол!ть. Але в!домост! Кузьми Пражського 15) про Чех!в,
що жили, як в!н св!дчить, у повному сексуальному змппанш, пот!м
те, що св!дчить арабський письменник Аль-Бекр! 1в) про старих
слав’ян, а також де-як! риси шлюбних церемошй, що про них ми
скажемо шзшше, дають нам право думата, що перед щею епохою
слав’яне також пережили ! цей прим!тивний перюд. Такий погляд
ставить нас у повну суперечшсть з нов!тн!ми рос!йськими !сто-
риками та етнографами 17), що за прикладом свогх попереднишв,
тримаються старо! теор!! про патр!ярхальну родину або просто
йдуть сл!дами ф!лолог!чних висновюв, що !х встановив Кун (Kuhn),
а пот!м розвинув особливо П!кте (Pictet) в сво!х «Origines indo-
européennes» та Л. ťaflŕep (L. Geiger) в сво!й пращ — Ursprung
und Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Приймаючи одну й
другу Teopiто, вони припускають, як безеумшвний факт, що стар!
слав’яне, як i ишш арШсью народи, припиши до ввропи, маючи

13) Liebrecht, Zur Volkskunde, 358.14) Кулиш. Записки о Южной Россш, т. I, ст. 308—309.15) Cosmas, кн. I, гл. 3.1в) Куникъ и бар. В. Розенъ. ИзШ, ctí я Аль-Бекри i т. д. о Руси и славянахъ,
ст. 56.17) Бесту же въ-Рюмипъ. Русская Истор1я, т. I, ст. 37. П. Полевой. Очеркъ рус‐
ской исторш, I, ст. 10, 114, 115. Я. Сумцовъ. О свадебныхъ обрядахъ, ст. 5-.
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в себе вже щлком зконституовану родину, в модерному розумшш
цього слова. Але ж зГруитована на тому, що стар! ар!йц1 вже
перед початком cboíx м!грац!й створили в cboì'x мовах в!дпов!дн!
вирази для означения р!жних степен!в досить повно! системи спо-
рхднення, ця Teopi я, не пльки тому, що ii зАтавили з фактами по-
р1внюючо1 етнографй, але й тому, що вона шдлягла етимолог1Чн1й
критищ, втрачае де-дал] все бхльше свое значшня. Вже Бшфе
(Benfey) в свош передмов) до Dictionnaire de Fick вказав, що слова
súnu (син) та dubitar (дочка) не означали перв1сно «народженого»та «ту, що ссе (молоко)», але що ix вживала просто для означения
мущини та жтки 18). П. А. Лавровський 19) висловив ту саму думку
що-до слова dubitar, а зовам ще недавно Д. Н. Овсяшко-Кули-ковський 20) нрийшов до тих самих bhchobkìb що-до цих сл 1в . Зем‐ляк та ученик ГВкте, Ф. де Сосюр (F. de Saussure), у записщ, що bìh
ii склав для Ж!ро-Тейлопа 21)- так само не визнае того тлумачення,яке догя давали цим. словам i, здаеться, схиляеться до думки, що
не треба розумini ар!йську родину та назви ii член]в у тому вузь-
кому значшш, що доел надавали тим словам.

У bchkìm раз! л!тописи евщчать нам, що стар! руськ! слав’яне
«мали кожний cBoi звича!, закони cboíx пред kí в , cboí традици та
CBOi норови (moeurs). Поляне мали лапдш й прост! звичаг cboíx
предк!в: вони дуже шанували cboíx нев!сток, сестер, матер!в, cboíx
батьк!в тещ, та niBaťpiB. Ось як вони женилися: жених зовс!м не
ходив шукати соб! молоду, але йому приводили ii увечер!, а дру‐гого дня приносили те, що даютъ за nei. Що-до деревлян, то вони
жили грубо, як хиж! зв!р!: вони вбивали одн! одних, iли всяк!
нечист! реч!; вони зовс!м не знали шлюбу ! викрадали молодих д!вчат,
що ходили по воду. Радимич!, вятич! та с!веряне мали такий самий
звичай: вони жили в л!сах, як хиж! зв!р!, годувались нечистими
р!чами ! вживали безеоромних вираз!в перед cboímh батьками та
cboímh невютками; шлюбу в них зовс!м не було, були тшьки гри
пом!ж селами. Вони ходили на ц! игринщ, танцювали там, грали в
чорт!вськ! гри, ! кожний зв!дти викрадав соб! ж!нку, з якою bìh
був уже в згод! що-до цього; вони мали до двох ! трьох жшок» 22).

Коли брати термши цього лИопису в буквальному ix розумшш,
без тлумачення ix на користь яnoi небудь Teopii, та припускати
можливе прибшынення там, де автор звертаеться з похвалою до

ls ) Pick. Wörterbuch der indogerm. Grundsprache. Vorwort, S. VIII.19) ЛавровскШ П. A. — Коренное значеше въ назвашяхъ родства у славянъ,
стор. 26.20) Куликовсюй Д. Н. — Опытъ изучетя вакхическихъ культовъ, Одесса,
1884, I, стор. 135, pass.21) A. Giraud-Teulon, Les Origines du mariage etc. 1884, Appendice С,
p. 494—503.22) Так званий Несторовий штопис, переклад Л. Леже (L. Léger), Paris,
1884, р. 910.

Ми цитуемо л1тописний текст з перекладу Леже, за винягком шдкреслених
сл!в. Щ останн! ми наводимо за 1патовським списком (ЛЬтопись по Ипатскому
списку, изд. 1871 г., ст. 7—8), що переховав щ слова в точтгшй редакцп, в той
час як у списку Лаврентовському (перекл. Леже) 1х, мабуть, змшив переписчик,
надаючи im модерн^ще розум1ння (В. Соловьевъ, Истор1я Россш, I, ст. 61).
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cBo'ix земляшв, полян, то все таки виступае з очевидною ясшстю,
що у деревлян на початку IX столггтя i досить довго ще перед там
м1цно тримався практикований, мабуть, з насильством звичай уми-
кап ни жшок; ix шдстер1гали для того на берез! р!чки, як вони йшли
туди по воду. Припускаючи, що цноту полян, яка полягае в со-
ромливост!, що íi вони виявляють в присутност! cBoix нев!сток, а ц!
останн! перед сво!ми швабрами, л!тописець зазначае з метою ви-
явити контраст, який !снував м!ж цим народом i деревлянами (бо ж,
оповщаючи про радимич!в та с!верян в!н зазначае т!льки !х звичку
говорита безсоромш реч!), ми маемо шдставу думати, що в деревлян
практакувалась пол!андр!я, право свекра на нев!стку i нав!ть сек-
суальне зм!шання м!ж родичами, — реч! щлком натуральн! для
епохи звичаю умикання (rapt). Що-до с!верян, радимич!в та вяти-
ч!в, то в них у що епоху умикання було вже формою пережитку,
бо практакувалось воно т!льки за попередньою згодою з д!вчиною
на з!браннях та грах, що були, мабуть, також до певно! м!ри
шлюбною шститущею, — очевидно в связку з релшйним культом,— ! були под!бн! до «сатанинських танщв», як! знаходять ще й
тепер у багатьох диких народ!в, як це буде видко з далыиого ви-
кладу. Сам л!тонис надае грам це знач!ння, кажучи, що вони мали
вщношення до шлюбу: «вони не складали шлюб!в, але були вста-
новлен! гри м!ж селами». Це шдтверджуе инший текст з Пере-
яславського л!топису: «радимич!, вятич! та с!веряне... не тримали
шлюб!в, але вони сходилися з ycix бок!в на гри пом!ж селами; серед
танцю ставало вщомим, яка жшка чи давчина мае плотське хотшня
до парубк!в; там взахмно дражнили один одному почуття ! серце
поглядами очей, оголениям певних частин т!ла, грою пальщв (par le
jeu des doigts), обмшом перстшв, об!ймами та численними пощлун-
ками, зашнчуючи пойняттям. Одн! закладали теля того пост!йн!
звязки, а инших висм!ювали до само! смерти23)». Те саме ми знахо-
димо в пережитку цього звичаю що недавно ще був у Тверсьшй гу-
берни, де в день Ярила (фалл!чне божество весни) д!вчат посилали
батьки брата участь у грах, аналопчних з грами старих слав’ян, з
метою одруж!ння 24).

Нарешт! поляне практакували вже в ту епоху кушвлю д!вчат,
заховуючи шлюбн! обряди, що полягали, мабуть, в тому, що жених
не ходив по молоду, цеб-то не викрадав и силою (бо ж слово ходит
завше вживалося в л!тописах в розумшш озброено! експедицп), але
приводив и в супровод! CBoix товариш!в до свое! хати, без сумтву
п!сля того, як були виконан! певн! рел!г!йн! церемон!! в хат! мо‐
лодо!. Другого дня, мабуть теля того, як в!н мав докази !! невин‐
ности, молодий посилав батькам свое! дружиии умовлену цшу, не
маючи, мабуть, змоги з’явитися особисто з причин, що !х пояснимо
ми дал!. Ми тлумачимо таким способом досить неясний вираз л!то-
пису, зважаючи на те, що Аль-Бекр! в cboíx записках говорить про

23) Переяславская ЛЬтопись, Временник Общества Исторш и Древностей^
1S51, т. IX, ст. 3—4, у Якушна, op. cit. V.24) А. Фаминцынъ, Божества древнихъ славянъ, I, стор. 225.
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шлюбтй дарунок, що його виплачуе жених тестев!, а також на те,
що слово eìuo, як це проаналпзував проф. С. Соловьов, означало в
tí часи цшу молодок Тому ми й приймаемо Iиатовський текст, що
каже за нег (pour elle), як правильшший, пор1внюючи з Лаврентов-
сышм, де ми читаемо для нег (à elle), бо дей останшй текст, зви-
чайно, треба вважати за виправлення нерв1сного тексту, виправ-
лення, що його зробив який-небудь переписчик тзнпних час1в, коли
з причини зм!ни звичахв, втрачене було вже реальне розумшня дав-
нього тексту. Кр1м того, посилати посаг молодо! на другий день
п!сля шлюбу, чи то взагал! п!сля вселения молодо! в хату чолов1ка,— це звичай абсолютно тепер нев1домий, не тшьки у слав’ян, але й
у якого-будь ар!йского народу 25). Тимчасом викуп (rangon), цеб-то
плату за молоду, чи краще —- за Г! д1воцтво (агарлик — agarlyk,
чи право батька у болгар!в), часто дають теля того, як молодни
вступить de facto в права чолов1ка 26). Як ми це зараз побачимо, пе‐
режиток цього icíiye ще й ниш у вс!х слав’янських народ!в у б1льш-
менш виразних формах. Другого дня п!сля шлюбу висилають деле-
гац!ю до матер! молодо!, щоб однести !й хл!б та пляшку горшки
(червена чи блага ратя у болгар!в), прикрашен! червоними стр!ч-ками та калиною, що символ!зуе невиншеть молодо!; матер!яльн!
докази теж здебшыного долучаються 27).

Зрозумша сама собою р!ч, що звичай кушвл! д!вчат з давн!х
давен занехано de facto на Укра!ш, але в!н практикуеться ще й дос!
в багатьох мшцевостях Великорос!! в форм! так звано! кладки, ви-
плати певно! суми, наперед умовлено!, що !! батьки жениха випла-
чують батькам молодо!28). Можливо, однак, що тут маемо до дала
ще з впливом угрофшських племен, як! дом!шались до слав’янського
елементу великоруського народу.

Але ми мусимо зазначити, що в украшщв, як ! в инших сла‐
в’янських народ!в (у болгар та особливо у серб!в) умикання 29)

25) В1дом1 нам два винятки з цього загального правила будуть зазначеш
дал!. 2в) Чолаковъ, Български пародии сборникъ, Болград, 1872, ст. 22, 25.27) Початок ц!е '1 пращ! вже був з’явився в III том! Сборника за народни
умотворения наука и книжнина (видання м-ва Осв!ти в Волгари), Соф1я, 1890,
як ми д!стали видатну працю нашого земляка проф. Макс. Ковалевського (Mar‐
riage among the early Slaves, Folk-lore, XII, 1890), який трактуе ту саму тему i
приходить майже до тих самих висновк!в, вистудшвавши шлюб у старих слав’ян
з точки погляду изгорично-горидичного. В ц!й прац!, значно спец!яльн!ш!й, н!зк
наша, читач! знайдуть багато надзвичайно щкавих i навчаючих факт!в, що
стосуються до, нашог теми.28) Терещенко. Бытъ русскаго народа, т. II, стор. 170. А. Н. Мюншъ. На‐
родные обычаи обряды ! т. д. въ Саратовской губ. Записки И. Р. Географ. Об‐
щества, т. XIX, вип. II, ст. 115.2в) Letourneau в сво'гй прац! про еволюцш шлюбу, наводячи р!жноман!тн!
приклади сексуального зм!шування, зазначае за Кампгаузеном (Camphausen), що
«у де-яких племен запорожських козак!в ж!нки, замкнут! в окремих таборах,
були стльш» (Ch. Letourneau, L’évolution du manage et de la famille ct . 34).
Ми дозволимо соб! що-до цього завважити, що запорожщ, як! були тшьки в!й-
ськовою верствою на Укра1н! ! закладали в!йськов! та рибальськ! громади на
самому кордон!, не тшьки не могли розподшятися на багато племен, але й сами з
себе не становили окремого якогось племени; коли вони й могли мати сшльних
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(rapt) молодо! практиковалось ще дуже довго i що воно затри малось
i до нашого часу, нав1ть як форма шлюбу в тому раз!, коли батьки
д!вчини в1дмовляють вфдати П замене, або, чаетшее, коли вони
пльки удають, що не хотять ii вхддати, щоб цим уникнути bcíx ви-
датглв на веекпля, як i завше бувають значн!, та не обтяжувати не-
заможню родину. В надзвичайно цгкавому опису украшського ве-
сёлля, що його зробив у XVI ст. Дав. Хитреус (Dav. Chytraeus) та
який опублжовано в дуже мало вщомш та р!дшй книжд! Лас1ць-
кого чи Лаз1щуса (Lasitzki або Lazitius), ми знаходимо таке ohobí-
дання: «Matrimonii contrahendi ratio talis est: juvenis si cui í'aret
puellae propinquos tres quatuore ablogat qui parentes de elocanda
virgine interpellent; hi vero ut vehementius animum proci irritent;
nihil isto de negotio confieri posse adfirmant et quandam apud inter‐
nuntios simulant gravitatem. Sponsus tali spe frustratus, alia rem via
aggreditur, tempusque et occasionem venandae virginis diligentissime
observat. Illa vero si forte domo paterna egreditur ministri in insidiis
collecati incautam et nihil tale timentem in casses sponsi venatoris
conjiciunt: quae simul atque deplorata fuerit, mittuntur alii ad pa‐
rentes legati qui partim culpam depresentur, partim amoris vehemen‐
tiam accusent. Tum demum parentum impetrato consensu nuptiis dies
dicitur; neque enim illis cohobitare licet solennitate publica copu‐
lentur 30)».

Селяне Украши, каже Боплан (Beauplan), що одвщав цю краги у
в перппй половит XVII столггтя, «мають право i прив!лей, у невних
випадках, якщо вони це можуть, викрасти з танцьовних зборш д!в-
чину, хоч би вона була й дочкою гхнього пана; але це треба зробити
з такою зручшетю i так влучно, щоб це щлком удалося (бо инакше
bíh загине) i щоб селянин Miř btíkth до nicy...; якшо bíh зможе там
перебути двадцять чотир! години, захований так, що його не можуть
знайти, то справу з умиканням д1вчини (rapt) прининяють; якщо
дiвчинa, що bíh И вкрав, хоче вийти за нього замгж. то bíh не cMie
вже 1й вщмовити, не втративши за це життя... Викрасти давчину
силою, btíkth з нею на очах oiópanmi i не бути зловленим, — на це
треба добрих Hir, це дуже тяжко, коли нема умови i згоди з д!вчи-
ною» 31).

жшок, то це абсолютно пльки в тому самому розумшш, як íx маготь вШськов]
люде у bcíx народ!в i в ycix крашах. Нарепт присуттсть яинок в Civi, столиц!
IxHbo'i громади, була формально i суворо заборонена. Див. A. Rambeau, Histoire
de la Russie, 1884, 316—317.

30) Lasitzki Johannes, De Russorum, Moscovitorum et Tartarorum religione,
sacrificiis nuptiarum, funerum ritu. Spirae libera civitate veterum Nemetum excu‐
debat Barnardus ďAÍbinus. Anno MDLXXXII. De Russorum religione, ritibus, nup‐
tiarum, funerum, victu, vestitu etc... ad D. Davidem Chytraeum recens scripta,
241—242.

Ми дамо дат продовження цього щкавого тексту, що ми його взяли з дуже
рщкого прим!рника в Нацюнальшй Б1блттец1 (М. 1226). KpiM того, що в книз!
Ласщького, цитована записка Дав. Хитреуса передрукована ще в книз! Respub‐
lica Moscoviae et urbes, Lugd. Batav. (Joann Maire), 1630, 125—172.

31) Beauplan, Description de l’Ukraine, pubi, par le prince Galitzin, p.
MDCCCLXI, ст. 120 — 121 .
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В певних мкцевостях ВолгарВ (Кюстенд1л) уми'кання д1вчат
бувае HáBĹTí) i тепер i становить одну з форм шлюбу (влачени
момы) 32), так само як отмица у cep6ÍB.

K'pÍM того Боплан описуе ще одну форму шлюбу. Про nei,
здаеться, не згадуеться в инших джерелах украшськог icTopii i на-
bítb 1снування п, через вщсутшсть чогось подобного в сучасномужитт! pier краши, могло б здаватись щлком сумшвним, коли б не
було дуже подобно! форми шлюбу в Болгарп: «Отже, там, — каже
Bin, — всупереч порядков! та звичаям ycix народ!в, можна бачити,
як д!вчата домагаються кохання в!д парубгав, що !м сподобались;
забобони, що iciiyioTb серед них i що ix вони додержують дуже
точно, сиричиняються до того, що дгвчата досягають свое] мети, i
бшыне певш в тому, що досягнуть, шж парубки, коли щ останн!
ai свого боку инод! роблять заходи досягти того самого; ось як вони
це роблять: закохана довчина !де до хати батька хлопця (якого лю‐
бить), виб!раючи для цього такий час, коли спод!ваеться застати
там разом батька, мат!р та парубка (son serviteur), i каже, вхо-
дячи до хати: «помагай-б!г» (Pomagabog), що значить те саме, як
сказати — благослови вас, боже, — бо це звичайне в них прив!-
тання, коли входять до ix дому; сидячи в хат! д!вчина в!тае того,
хто вразив П серце, в таких виразах: «1ване, Хведоре, Дмитре, Вой‐
теку (Woitech), Микито, —- цеб-то вона його зве на ймення одним
з тих !мен, що тут дуже поширен! — шзнаю по твому обличчю певну
добродушшсть твою, що ти будеш керувати й любити свою жшку, а
твоя цнотлившть (vertu) дае мен! надш, що ти будеш добрим госпо‐
дарем (Dospodarge) ; ц! добр! якост! тво! спричинилися до того, що
я тебе низенько прошу взяти мене за жшку»; сказавши це, вона
звертаеться так само до батька й до матер!, низенько просячи ix
ногодитись на шлюб; ! коли вона д!стае в!д них одмовлення чи
якусь образу, що в!н ще дуже молодий ! нездатний до шлюбу, вона
ím в!дпов!дае, що вона не п!де зв!дти доти, поки не звшчають и з
ним, поки в!н та вона жив! будуть; теля цих сл!в довчина намага-
еться i cToiTb на своему, що вона не шде з хати, поки не досягне
того, чого праше; через к!лька тижшв такого домагання батько й
мати примушен! не т!льки ногодитись, але також ! намовляти свого
сина дивитись на д!вчину добрим оком, цеб то як на д!вчину, що
мае стати йому за жшку ; так само ! хлопець, бачучи, що д!вчина
CToiTb на своему, починае вважати И за ту, що колись стане госпо-
динею його вол! ! тому уперто просить свого батька та мат!р до-
зволити йому кохати цю довчину... I батьки мусять дати св!й до-
зв!л, бо викинути довчину з хати — це значило би образити весь
ii pi д.... а також вони не можуть використати в ц!й справ! спос!б

32) П. Любеновъ. Ваба-Вга. Тырнов, 1887, ст. 74. Bogisič, Zborník sadasnich
provnih obiöaja u južnih slovena, Zahreb, 1874, 193, 194.

Про таку саму форму шлюбу у зирян див статтю К. Попова, Заметки о сва-
дебныхъ nhcHHXb и обрядахъ Вологодской губ. въ Труды Этнографического От‐
дела Общества Любителей Естествознамп, Антропологш и Географш, т. III,
вып. I, ст. 67.
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примусу чи сили, бо шдпали б... ni icy та napi з боку церкви, що
дуже сувора в них випадках....» 33).

Ця форма шлюбу icHye дшсио ще в Болгарп, де вона в iдома гпд
назвою пристанки. Девчина приходить до жениха, несучи з собою
весь свШ невеликий багаж, i сцдае коло вогню, коли батьки парубкависловлюють згоду и прийняти, запрошуючи 'ii eiern поруч з ними;
в противному pasi молода йдуть до якого-небудь родича i зостаються
в нього аж доти, поки батьки не заспокояться од свого пиву. Духо‐венство не ставиться вороже до таких шлюбнв i благословляв ix так
само, як i Bei HHiiii34).

Хриспянство, заведене напришнщ X ст., скасувало пол1гам!ю,
що була неминучим наслЦком р1жних форм шлюбу, зазначених у
.ìiiToimcax, i коли воно не знищило остаточно умикання, то все таки
в великш mí pi обмежило його, так само, як i звичай купувати мо-
лоду. Розум1еться, що так само намагалися скасувати «гри та чор-TÍBCbKi танщ» та шлюбш церемонб ирилптивного культу, що без
усякого сумшву 1снували у старих слав’ян у форм! жертв, chíbíb та
танщв, як! мали характер аналопчпий до того, що його пом1чають
у де-яких ритуальних танцях сучасних дикушв 35), i що його зна-
ходять у певних деталях сучасних шлюбних церемонш на УкрашьАле як то бувае завше i скр!зь, нова релЫя, заведена адмшштрацш-пими заходами, вкрила тшьки тонкою поверховою верствою ту Bipy,
що глибоко була закоршена в душах. 3 Правила митрополии 1о-
анна (XI ст.) бачимо, що за його час!в шлюби звичайн! громадяне
брали без релшйного благословения i що серед народу шнувала
думка, наче б то це благословения обовязкове т1льки для княз!в та
бояр 38). Брали шлюб без рел iri иного благословения i шзшше, i це
викликало вщповщш проповщ а инод! й сувор! заходи з боку
церкви. Митрополн Максим (1283—1305) поборюе так! шлюбш союзи
i наказуе винуватих силою вшчати в церкв! 37). Украшський народ,
що й дос! ще обходить де-як! свята з стародавнього культу Сонця,
що дотримуе дуже велику шльшсть щлком поганських ритуал!в,
шанував cboí стар! шлюбн! обряди з звичайною своею впертштю,
не вважаючи на шструкци ки'!вських !ерарх!в та пересл!дування,
инод! й кр!ваве, з боку як св!тсько1, так ! духовно! влади в княз!в-
сышй пер!од ! пот!м, п!сля того, як Украшу анектувало Московське
Царство, що вже тод! устами Стоглавого Собору (1551 р.) анатему-
вало вс! шлюбн! поганськ! обряди. I це шанування звича!в предшвтак закоршене в укра'!нц!в, що вони й тепер ще виконують старо-
давн! шлюбн! обряди; не вважаючи на д!яльн!сть квапливих «уряд-
ник!в», що забороняють нав!ть молод! сшвати на с!льских улицях
та зб!ратися на вечорниц!. Поб!жно зазначимо, що й нове релшйне

33) Beauplan, op. cit. US 1—118.34). Бойевъ. Къ брачному праву болгаръ, ст. 9—10.
Чолаковъ. Вългарски пародии сборникъ. 1872, ст. 27.35) Elise Reclus, Les primitiis, 105; Liebrecht, Zur Volkskunde, 394—395.30) Руссшя flOCTonpnMtuaTenbHOCTH, Москва, 1915, I, ст. 94 i 10137) Якушкинъ, op. cit. ст. IX—7.
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á.

Г p ом адськ а орган1зац!я молод! обох статей.
Товариства. Сходини. Досв!тки та вечорниц!.
С ni льне лежання. Сватан н я. Церемон!! та
наподобленн я. Пов’язан! свати. 06mìh хл1-

бом. Пробн! ноя!.

При вивчанш шлюбних обрядов украшщв насамперед нашу
увагу звертае на себе громадська орган 1зац 1я молода обох статей, що
CBOÍM характером переносить нас у найдавн1ш1 часи. Парубки з
одного боку, а до рос л i д!вчата з другого становлять два товариства,
правильно организован!: парубоцъку громаду й громаду дгвоцьку.
Кожне з цих товариств мае свого вождя в особ! атамана чи отаманки,
яким наДано певну владу: вони репрезентують сво'! громади, прова‐
лять ус! справи, залагоджують сварки, то-що. Кожна громада мае
свою продовольчу касу, що складаеться з регулярних внеск!в ycix
члешв ! мае задовольняти, з одного боку, релЫйш потреби, а з дру‐
гого — служить для оргатзацц розваг та сходин. Парубоцька гро‐
мада, що до не! híxto не може належати без проголошено! згоди вс!х
товарипив, оргашзуе колядки, цеб-то хор, що повинен, виконувати
на Свят-Веч!р та на перший день Р!здва (Dies natalis solis), ходячи
в!д хати до хати, дуже стародавн! шсш, часто щлком поганськ!.
Шсля сп!в!в роблять зб!р гр!шм! та продуктами; частина цього збору
йде на сшльну жертву св!чок до церкви, а решта на кушвлю ласо-
щ!в та гор!лки для бенкет!в, що !х орган!зац!я лежить на обовязку
днвчат. Парубоцька громада мае також обовязок щор!чно вирубу-
вати л!д на р!чц! в форм! хреста для релшйно! церемонй свячення
води на Водохреща. Д!воцька громада мае за св!й спещальний обо‐
вязок оргашзувати н!чн! сходини, л!том надвор! (улиця), а з!мою —
в хатах (вечорницг та досвики). На грош! з! сшльно! каси купують
св!чки чи гас, а кр!м того, кожна довчина приносить з собою що-не-
будь з! споживи: муку, яйця, сир, инод! нав!ть курку на юшку.
Посходившись, д!вчата починають працювати: прядуть ! при тому
сшвають. Пануе лад ! щлковитий спошй, аж поки зненацька не
з’являеться юрба парубк!в у супровод! музик та з пляшкою, а то й
двома, горшки. Сшви перериваються, починаються танщ, пот!м го‐
това вечеря, — с!дають до столу. Але атаман та отаманка не сидять
за столом, — вони повинн! обслуговувати товариство. Нарепт, удо-
св!та стелють солому на дол!вц!, вимащешй глиною, св!чки майже
згасли, ! все товариство лягае на !мпров!зовану солом’яну пост!ль,
пост!ль сп!льну, ! серед см!ху та жарт!в засинае невинним дитячим
сном... 43). А коли трапляються винятки, то це бувае дуже р!дко,

-3) Див. бфименко, цит. стаття; Згбер, Еще о братствахъ, Слово, I, 1881;
Якушкинъ, Обычное право, 1875, ст. 110; Сумцовъ, Досв4тки и nociiAÍwmn,
Юевская Старина, 1886, III, 431; Н. Чернышевъ, Къ вопросу о napyĎonTBi, Юев-
ская Старина, 1887, XI, 491; Бориковскш, Парубоцтво, Шевская Старина, 1887,
VIII, 765.
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мабуть значно р!дше, н!ж у високому «товариствЬ, де так пристойно
розлучаютвся шсля сходин та бал1в...

У всяшм раз! д! звича! не можуть здаватися давними етногра-
фам44), бо ж вони е, як i всяк! иnini звича!, — пережитки та являють
собою цшком припустне наподоблення того, що чинилось колись, у
дуже давню епоху, на «грах», що про них говорить л!топис. Сам! ц!
товариства, — парубоцька да д!воцька громада, — не що инше, як
уламки того, що ми знаходимо ще тепер в майже незайманому ви-
гляд! на островах Пало (Palau), в населения В!нд!я (Vindhyas), у
хонд!в (Khonds) у дегуанпв (Dehouangs), ураошв (Ouraons), купу-
!р!в (Koupouires), то-що, де хлопц! та д!вчата живуть у спещяльно
збудованих для того хатах, — dhangar-basa та dhangarin-basa (па‐
рубоцька та довоцька хати) поки в!зьмуть шлюб ! користуються зде-
бшыпого повною волею що-до взаемних вщносин 45).

Саме на вечорницях та досв!тках ! в!дбуваеться взаемне знайом-
ство обох статей, що кшчаеться формальним признаниям в коханн!
й пересправами м!ж батьками обох сторш.

Сл!д !ще зробити таку увагу. На Украш! право виб!рати соб!
дружину ц!лком визнане за д!вчиною. Зах!дая Рос!я так само всту‐пила на цю путь. У всяшм раз! в обох цих крашах вважають ко-
нечним формально запитуватись молоду, чи вона згоджуеться на
шлюбну пропозицш, а в Великорос!!, як це св!дчить проф. Сумцов,
батьки по сво!й вол! розпоряджають долею свое! дочки. Часто нав!ть
у шлюбних шснях молода накликав кару божу на сво!х батьк!в за
те насильство, що вони доконали над нею46).

Сватання — це вже перший акт шлюбних церемошй ! в!дбува-
еться воно зпдно з стародавшм ритуалом; на самому вже початку
цього ритуалу ми знаходимо сл!да найдавшших форм шлюбу, як от
умикання (rapt) та кутвля молодо!, що вщбуваеться нин! т!льки
як наподоблення того, що колись було в д!йсност!.

Парубок, що хоче женитися, та його батьки призначають посла,
вибраного зпом!ж члешв родини; найчаст!ше — дядъко (ласкано
просимо читача пригадати соб! ролю, що грав дядько в стародавшй
родин! матр!ярхального спор!даення, а також пам’ятати, що в при-
м!тивн!й мов! аршщв не !снувало спещяльного термшу для озна‐чения дядька з батьшвського боку, ! що вс! слова для означения
батькового брата трапляються тшьки в р!жних галуз!в арШсько!

44) Под!бний звичай iciiye також у ШвайцарЦ (Кларус) п!д назвою КИЪеп-
Mohr, Das Landrecht von Closter, цит. у Ковалевського, Marriage among the early
Slavs, Folk-lore, 1890, .XII, 468.45) Elisé Reclus, Les Primitifs, 314—324; Revue d’Anthropologie, t. VII. (1884),
II s. fase. 1, p. 90 passim. Semper, Die Polau-Inseln, 35, 65, 164, 318 etc.

Багато факпв того самого роду можна знайти у 3i6epa — Очерки первобыт‐
ной эконом, культуры, ст. 311—326, та в його статтк Еще о братствах; у
Dopper’a, Description de l’Afrique, цит. y Bernard-Picarťa, Cérémonies et coutumes
religieuses des peuples idolàtres, Amsterdam, 1723, II. Religion des Africains,
3, 20, 21 та у Gaya, Cérémonies nuptiales de toutes les nations, 1880 (передрук),
p. 165.4e) E. Сумцовъ. О свадебныхъ обрядахъ преимущественно русскихъ, Харь-
ковъ, 1881, ст. 25. .
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раси 47). Инода иагить дей посол — особа чужа; у всяклм раз! де лю-
дина поважана за розум та красномовшсть. Йому додають ще одну
особу, i ц! два поели длетаютг, доручення просити згоди на шлюб з
/двчиною, що з нею парубок хоче иобратися... Ц! сват, старост
(вде-яких мшцевостях поели), батьки, дивоснуби, — дуже рлдко ними
бувають ж!нки, свахи, — з палидями в руках, що е емблемою ix
титулу поеллв4“), з хллбом49), елллю та пляшкою горшки, в супровод!
жениха та його дружка чи старшого боярина (в де-яких млсцевостях
дружба або маршалок, що мае на ознаку свое! фувкцп батога 50) в
pypi) iдуть до батылв д!вчини 51). Наблизившись до хати, стукають
у bíkho i розказують про свою довгу подорлж та про близьку
HÍ4, що примушуе ix просити гостинности. Тод: мати моло‐
до'!, звичайно, дуже добре знаючи в ч!м р!ч, висилае ;дв-
чину з к!мнати i, вдаючи, що приймае гаданих; подорожшх,
як нев!домих йл людей, розпитуе ix, щоб д1знатися хто вони
таю. (У випадку, коли д!вчша не мае матер i, запрошують ро-
дичку або якусь иншу особу, що переймае ролю матер!). Д!ставши
потр!бн! в!домост! ! завваживши батьков!, що гаразд дозволити
ввшти потомленим подорожшм, «бо ж не як!-небудь жиди, а ц!лком
людськ! !стоти», посл!в пускають до хати. Жених, що зостаеться з
CBOÍM дружком у с!нях, починае шукати свою сужену ! досягае
того 30BCÍM легко. П!сля того, як старости вв!йшли до юмнати, та
проказали звичайн! ирив!тання, один з них витягае з свое! торбихл!б !, поц!лувавши його, передав голов! дому. Той, нощлувавши й
соб! хл!б, кладе його на етш; п!сля того старости розпочинають
довге опов!дання про полювання на куницю, як вони на ньому булив товариств! свого князя, як та куниця вт!кла од них та заховалася
у двор! u,iei господи, ! тому вони муеши прийти1сюди, щоб вщшукати
куницю ! забрати и з собою. Тод! ím докоряють, що вони порушили

47) I. de Saussure в свогй заьптщ для Giraud-Teueon, Les origines du mariage
et de la famílie, 500.48) У XVIII ст: жених сам давав палиц! сватам, як емблему уповноваження
та Micii, що bìh ii давав ím. Калиновскш, Описан iе свадебныхъ украинскихъ
обрядовъ, 1777, передрук. в Харьковскш Сборникъ, 1889, III, ст. 165. Про такий
самий звичай в 1талп, Угорщиш та Бреташ див. A. de Gubernatis, Storia com‐
parata degli usi nüzziali in Italia, Mil. 1878, 66—67.

Цей звичай до наших дшв практивувався в де-яких мтцевостях Галичини
та Украши. Щ палищ, мабутъ, до того ще й з тотемними знаками, без жадного
сумшву грали ролю акредитивно! грамоти, яка стверджувала, що дан! поели
сиранд! вислаш вщ певно! особи.4в) В де-яких мнщевостях цей хл!б конче мусить бути позичений у cyci-
д!в. Ф. Николайчукъ, Киевская Старина, 1883 II, 388. В БолгарП свати такояг
маюгь палиц! та хл!б (краваи), Bogisič, Zbornik sad. pravn. obič, 254—258.50) У бойклв у Галичин! батг дружби прикрашають стр!чками та малень‐кими дзвшочками, що звуться там — колокольщ. Olga Roszkiewicz. Obrzedy
i piesni weselne ludu ruskiego we wsi Lolinie, Kraków, 1886, 18. У зах1дшй
УкраШ (Новгород-Волинський hobít) маршалок також мае на ознаку свого
титулу палицю в ({lopMi вил, прибрану також стр!чками та дзвшочками.
А, Верещинська, Весклля в Остропол! Новгород-Волинського иогиту.51> В багатьох м1сцевостях Украши та в Румуни е звичай обводити р1ж-
ними кольорами, найбшыне червоним, влкна в тих хатах, де е д!вчата на ви-
данн!, або також. малюють, — завше червоним, — частину задньо! етши. Ф. Ни‐
колайчукъ, op. cit., Юевская Стар., 1883, II, 368.
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гостиншсть, яку im виявлено. ЗапАдозрюють ix, що вони розбхйники i
нав1ть, — уже за наших чаав, — питають у них пашпорт i разом is
тим пропонуютъ im 1ти co6i зв!дси геть, по доброму. Старости на це в!д-
пов!дають, що в них е ще резерв з хоробрих козашв; теля того кли-
чуть жениха з його товаришем, дружком, яю входять до хати i
тягнуть за собою дАвчину, удаючи, шби ведуть il силою. IIotím свати
звертаються до Marepi, одверто пропонуючи iti, щоб дала згоду на
шлюб. Мати вщювщае нер!шуче, посилаючись на батька, що 3i
свого боку звертаеться до дгвчини, питаючись ii, чи вона хоче прий-
няти цю пропозищю. Увесь час, иоки тривае ця сцена, дхвчина
CToiTb коло неч! (наче шукаючi охорони коло цього родинного bíb-
тарю, резиденцп боив домашнього огнища) та, вгдчуваючи велику
тугу, колупае тч к!нцем н1гтя. Чемн1сть вимагае, щоб i жених мав
смутний вигляд; йому годиться стояти в кутку, де ставлять коцюби,
вшики, то-що, цеб-то коло дверей; bíh також колупав там земляну
дол!вку палицею. Якщо д!вчина дае свою згоду i, само собою, коли
батьки ухвалили це, давчит наказують принести рушники, «щоб
пов’язати цих чужинщв, що прийшли нас грабувати». Дгвчина при‐
носить рушники, що сама вишивала, i прикрашае ними старостгв на
кшталт шарфу, перев’язуючи ix через плече, а жених дштае од не!
вишивану хустку, яку вона затикав йому за пояс. Инод!, перед тим,
як заткнути хустку за пояс, молода трич! протягав ü гид поясом
згори вниз. ..

Шел я pìei прбцедури та шеля того, як дали старостам рушники
й хл!б, — свШ, а не той, що принесли старости (поворИ хл!ба, що
його принесли старости, означало б в!дмову, яку також символ!зу-
ють ще даруванням гарбуза), — згода вважаеться за доконану i
дану, так би мовити, офщйно. Тод! старости проголошують, що
вони хотять покшчити все миром i, вийнявши з свое! торби пляшку
горшки, пропонують ii, як викуп (rangon). Bei ещають за cri л i по-
чйнають нити, запросивши також на цей бенкет cboíx ближчих су-
сщв.

I [i звичai, що прямо наподоблюють умикання молодо! i пот1м
мирно полагодження справи, трохи варшються в р!жних мюце-
востях. Инод! сам батько жениха йде просити в1ддати /Цвчину за
його сина, инад жених не йде разом Í3 сватами, а зостаеться вдома,
вичшуючи результату ìx mícíí; свати оповщають не про куницю,
а про лисицю, то-що. А то ще инод! залишають наподоблення уми‐
кання i починають пересправляти просто про кушвлю, вживаючи
найарха!'чнпиих вираз!в, як наприкл.: «Наш бичок хоче до вашо!
телищ», або: «Ваша телиця звикла до нашого бичка», i т. п. Разом
!з тим вони за згоду пропонують платню у форм! пляшки гор!лки,
яку свати завше обовязково приносять з собою. Нарешт!, покинувши
всю цю крутанину та формальност!, просто просять у батьшв згоди
в!ддати дочку за парубка, якого вони пропонують.

У всяк!м раз!, теля того, як ц! церемонп виконано, рушники
Подано та обидв! сторони обмшялися хл!бом, справа вважаеться
скшченою, ! в багатьох мюцевостях з цього часу жених користуеться
правом ночувати в хат! свое! наречено! ! спати з нею. Це звичай дуже

229



стародавшй, добре вхдомий етнографам, i його знаходять ще в ба-
гатьох народ! в. Bíh являе собою тлльки пережиток звичахв в iдом их у
шмщв 1пд назвою «Probenächte», 1снували щ звичаг у багатьох ин-
ших наро;Цв, а також у де-яких диких племен 52). Одиак, цей звичай
не спричиняеться до банального захоплення чи якого-будь зловжи-
вання з боку парубка. Рукопис, що його маемо перед собою 53),
показуе, наскшьки цей звичай здаеться людям чимсь звичайним
та щлком натуральним i як у цьому раз! не може бути й мови про
найменший замах на чистоту Д1вчини. Автор цього рукопису, сам
селянин, говорить про це такими словами: «жених !де ночувати з
своею молодою не як чоловш ii, а як парубок з д1вчиною». Цей зви‐
чай може й ниш мае практичний 6 ík ; бо инода бувае, що говорять
про молоду перед весьплям: «Д!вка добра i багата, до того... i пару‐
бок, що ночуе з нею, каже, що все гаразд» 54). Але не сл!д розумш!
цей вираз у ф!зюлотному розумшт i прикладати його, маючи
на уваш чистоту молодо!; це просто означав, що дгвчина не мае
жадних фхзи'чних вад.

3 .

Заручини. ХитрощЦ Благословения мо-
лодих хл!бом. Почесне mí сце—посад. Cni-
ви. Гимн про небесний шлю б. Танць Ху-

стина.
Bei описан! дос! церемони е не що инше як прелюдая до пер-

Hioi церемони самого весшля — до заручин. Заручини мусять в!д-
буватись урочисто, в присутност! вс!х родич!в та запрошених го‐
стей, у супровод! хору, що сшвае шеень, яких вимагае народнш
ритуал, а це вже вказуе на колишшй релшйний характер церемо-
ни. Цей хор грае абсолютно ту саму ролю, що вона йому належала

52) Див. що-до цього звичаю та до пров!зоричних шлюб1в дуже цшаву,
видрукувану в дуже невелишй к1лькост! прим1рник1в працю: Р. Fischer, Les
nuits d’épreuve des villageois allemands avant le mariage, trad, par un bibliophile.
Bruxelles, Gay et Doucé, 1877. Див. також Zeitschrift für Ethnologie, H. V.,
1887, S. 376.

Що-до звичаю ночувати з молодою в Уелс! (pays de Galles), в Шотландп
(bundlung), в Шмеччиш, Голланда, в стародавшй Cnapri, у лапонщв та в р!ж-
них менше цивтзованих Hapoflis (у татар, у курильщв (kouriliens), дай-
hkìb , то-що див . Liebrecht, Zur Volkskunde, 378 , 379 ; Bernard-Picart, Cérémonies
et coutumes religieuses chez despeuples idolàtres, Amst., 1723,11,382; De Chollières,
La foreste nuptiale. P. 1600 (rèimpr.), Brux. 1865, pp. 152—154; Gaya, Cérémonies
nuptiales de toutes les nations, P. 1610 (réimpr.), 68.

В ФшляндЦ цей звичай спати з нареченого щлий тиждень, не скидаючи
з себе бшыпог часгини одежц мае назву «тиждень штате» (Laumier, Cérémonies
nuptiales des peuple anciens et modernes, P. 1830, 23. Що-до подабних звичагв у
Курд1в див. Е. Kovalevsky, Les kourdes et les jezides, Brux., 1890 (Extr. du
Bull de la Soc. Royale Belge de Géographie).

Про bundlung див. також Woon, The wedding-day, L. 1889, I, 233; II,
98—99.53) Он. Гриша. Весшля у Гадяцькому повт, 1887, (рукопис).и ) Ф. Николайчукъ, op. cit. «Шев, Отар.», 1883, ст. 370.
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в античшй трагедп, чи краще сказати, в ycix античних релпчйних
обрядах. В украшському весхлл! хор звертаеться то до самого моло‐
дого, то до молодо!, то до ixH'ix батьюв (особливо до матер! молодо!),
то до староспв, то, нарешт!, до bcíx присутн! х на бенкет!, до на‐
роду, стараючись висловити ix почуття та з’ясувати разом is тим
значшня ритуалу i bcíx церемон1й, що доконуються в цьому ви-
падку. На нашу думку, цей хор безсумшвно е пережитком старо‐
винного хору поганського культу.

Зару чини починаються sobcím так само, як i сватання, з тою
ильки ргжницею, що тепер батьки молодо!, так само, як i ii подруги,
що становлять д!вочий хор, згбраш bcí в батьшвсьшй хаи; мело‐
дий приходить туда в товариствл не ильки самих старосив, як на
сватанн], але з щлою своею рщнею та з у ci ма гостями, що bìh ix
закликав. Жшочий персонал мае назву свах або свашок i становить
разом is тим хор з боку молодого. Так само, як i на сватанн!, мо‐
лодого та його товариство спочатку не пускають до хати, але поим,
згодом, ix пускають, ! тод! старости виголошують промови, нака-
зуван! ритуалом та переводять пересправи, а теля того близьк!
родич! молодо'! знову пов’язують !м довг! рушники. Свати, а часом
! багато хто зпом!ж родич!в молодого, повязат таким способом,
жертвують викупне: ставлять горшку та дають молод!й та ii бать‐
кам подарунки, взагал!, не дуже цшш. Инод!, як от у Новгород-Во-
линському повш, молода не бувае присутньою на церемошях в той
момент, як з’являеться мелодий. Тод! один з родич!в молодого, вдяг-
нувши вивернутого кожуха ! взявши в руки довгу палицю, удае,
шби с!дае на коня, а поим, взявши за руку одну з присутшх д!в-
чат, тдводить ii до молодого, питаючи його, чи це та, що в!н ii хоче
взяти. Д!ставши негативну в!дпов!дь, в!н йому показуе иншу д!в-
чину, ! так до кшця. Нарешп, bìh приводить саму молоду 55). В Га-
личин!, у Бойк!в, староста молодого опов!дае щлу казку; в!н роз-
казуе, що вони дошро загубили кв!тку под!бну до ц!е'! (тут в!н по‐
казуе пап!рову кв!тку, що тримае в рущ), та питаеться, чи немае
тут тако! кв!тки ? У в!дпов!дь на запитання вводять стару бабу,
звичайно свою куховарку, з великим безмшом та вшиком в руках;
на голов! в Hei солом’яний в!нок, оздоблений полотном, що спадае до
плечей, в зубах вона тримае люльку, Староста молодо! (бо ж мо‐
лода, починаючи з заручин, також мае cboìx староспв та дружок)
питае, чи це не та кв!тка, що вони, згубили. Староста молодого
вдае, н!би bìh пор!внюе свою квтгку з старою бабою, i пот!м дае не‐
гативну в!дпов!дь. Тод! йому показують яку-небудь молоду д!вчину.
Староста проголошуе, що ця йому теж до вподоби, але, що це не та
сама. Тод! приводять молоду 5в), що мае в руках в!нок, загорнутий

г'г’) А. Верещинсъка, op. cit.56) 0. Roszkiewicz, op. cit., ст. 12. Цей звичай, що е складовою частиною
шлюбних церемонш у стародавшх шдушв (Hindous) (Weber, Indische Studien)
i наподоблюе, мабуть, р1жт хитропц, яких вживали шдчас реал1зацп примьтивно! кушвлЬпродажу молодо!, знаходять ще у болгар, серб1в та у чех!в
(Оумцовъ, 0 свадебн. обр., 27—28), а також у румушв (Reinsberg, Hochzeits‐
brauch, 53). Звичай цей кшуе також у Францп (Laumier, Cérém. nupt. 38—39),



у хустку. В той час, як молодий низько ш вклоняеться, вона кладе
йому на голову bíhok поверх шапки, — бо ж isnoMim ycix ирисут-
hjx ильки молодий зостаеться в marmi. Тодг старости наказують
молодим тричг поцглуватись. IПеля дього молода дв]ч i махае виши-
ваною хусткою, а за трет! м разом прив’язуг 'ii до пояса 57).

ГВсля цих церемошй починаеться урочисте благословення моло-
дих. Дружно, або частппе хатн1й староста 58), цеб-то староста молодо!
(звичайно це — дядько, чи хтось инший з родини, що йому дають
ролю жерця, тимчасом як дружко виконуе функцп церемошймей-
стера), бере в одну руку свою палидю, здшнявнш' ii в гору, а в другу
руку хустку, що за ii кшщ мають триматись молод!. II геля того bíh
просить батьк iв молодо'! дати молодим свое благословення. Тимча‐
сом молод!, кожний соб!, б’ють перед батьками по три низьких по-
клони, а тод! батьки дарують !м хл!б, зложений з двох однакових
буханщв, з’еднаних докупи, а також сн!и жита, символ родючости.
Принесен! загодя з клун! чотир! снопи ставлять по кутах хати, ! це
зветься покрасою™).

Шсля благословення, молодих, що ввесь час тримаються за
хустку, ведуть за ст!л ! садовлять на почесне м!сце — посад, що
поизначене для них там, де дв! лавки, що йдуть вздовж етш, схо‐
диться в кут! хати, та де висять образ и Христа, Божо! Матер! та
святих. Для ц!е! нагоди сидшня застелене кожушиною. Хор розпо-чинае тепер свою ролю; лунае шеня, що в шй говориться, як молода
с!дае на посад!, як Господь Бог назустр!ч ili !де, несучи ìiì щасливу
долю та добру родину. Шсня кшчаеться словами, що обовязують
Господа Бога, вщчинити молодш ворота 60). Слова иmirai nicm дають
зрозум!ти, що молода блискуче примщена: ян голи сидять коло
в!кна, а коло дверей сам Господь-Бог доброю долею п обдаровуе 61)).

В далыних шенях хор д!вчат сп!вае про взавмне кохання мо‐
лодих, то-що. Одна з цих шеень, — мабуть одна з найарха'гчшших,— належить без жадного сумшву до найдавшшого культу; в н!й
молод! уподоблен! до небесного подружжя, — М!сяця та BenipoBoi
3opi, a ix батьки — до батьк!в всесв!ту — неба та земл!:
ннодг (в департамент! Landes) з тою ильки р!жницею, що там д!вчат показуе
сам батько молодо! (Wahlen, Moeurs, usages et coutumes, Bruxelles). Про анало-
г1чний звичай у Францп, див. також Felix Pyat, Les Fran?ais peints par eux-
mèmes. II, 329. В 1тал1! також батько молодо! показуе д!вчат молодому, що
запитуе чи немае тут д1вчини на виданн!. (Salom. Marino Abate, Usi nuzziale
dei contadini della Romagna Pisa, 1878, 17. Про таи сам! звича! в Ггалп, Швеци
та Шмеччиш див. A. de Gubernatis, Storia comparata degli usi nuzziali in
Italia, 77—78.57) 0. Roszkiewicz, op. cit.58) У ирських мешканц1в Галичини старост!в виб!рають зпом!ж piflHi, кум!в
чи инших селян, що користуються повагою, на це вказуе ix назва — батьки.
Наука, вид. М. Наумовича, 1889, VII (липень), ст. 412.5в) Инод! цю прикрасу роблять тзшше, тод! як готують коровай. Ми ще
матимемо нагоду вернутись до цього.в0) Чубинскш, Труды этнографическо-статистической экспедищи в Западно-
руссий край, т. IV, СПБ., 1877, ст. 67, № 3 та 4.el ) E. Р. Родакова. Свадебные обряды села Орловки, Славяносербск. уЬзда,
Екатеринославск. губернш, 1888 (рукопис).



Слала зоря до мюиця:— О мк'яцю, товарищу,
Не заходь ти [taniii мене;
Зайдемо обое разом,
Освхтимо небо й землю,
Зрадуеться зв!р у иол i,
Зрадуеться гость у дороги !
Слала Мар’я до 1ванка:
— Ой 1ванку, míií сужений,
Не ci дай ти на посаду,
На посаду рашй мене;
Сядемо обое разом,
Звеселимо ми два двора:
Ой, первий дв!р — батька твого,
А другий дв!р — батька мого.

Чуб. № 13 562).

Як радомо, у стародавн!х тидуслв рецитащя гимна Surya, де го‐
вориться про шлюб Шсяця з Сонцем, була частиною шлюбного об‐
ряду.

Шсля бенкету в супровод! велико: кшькости п1сень, що в них
висловлюються pisRiii побажання молодим, а молодхй особливо бути
богатою, як земля, та здоровою, як вода 63), молод! йдуть танцювати.
1х виводять !з-за столу таким самим способом, як заводили щдати,
цеб-то даючи ш обом, або принайми! хоч сам!й молодай, в руки
к!нець хустки, що ii за другий кшець тримае староста. Украшськ!
етнографи р!жно поясняють цей звичай вести таким способом мо-
лоду чи обох молодих. Коли пор!вняти цей звичай з тими звичаями,
що ми ix знаходимо у болгар, то можна спинитись на одному щлком
ращональному поясненн!, що вражаюче впадае на оч!. У болгар
прив’язують к!нц! двох хусток до пальщв обох рук молодо!, а друг!
к!нц! тримають особи, що ведуть мол оду так, шби вони ii тягнуть 64).
У Великорос!'! в Архангельсылй губернй, перед од’'!здом молодо!
до церкви, батько ii бере ii за хустку, веде так до жениха та в!ддае
йому li: таким самим способом поводяться й теля шлюбного об!ду,
коли в!ддають молодому мол оду: прив’язують кшець рушника 1й
до руки та передають ii таким способом чолов!ков! 65)- Явна р!ч, що
це не що инше, як просто наподоблення чину умикання чи про-

в2) Ми будемо дал! вказувати таким способом числа тсень !з зб!рника Чу-
бинского, що його заголовок зазначено више. Що-до звичат, як! ми будемо на-
водити з цього надзвичайно багатого джерела, то ми дозволимо co6i посилатись
на нього пльки в найважшших випадках.03) У стародавшх шдус!в, грешв, римлян: «tutte le volte che la sposa passa
vicino ad un torrente vi tutta le mani e prega il Signore che la mantenga l’anima
et il corpo puri come quella limpida onda». A. de Gubernatis, St. сотр. d. usi
nuzziali, 275—276.e4) Боевъ. Къ брачному праву болгаръ, стр. 40.

65) 11. С. Ефименко. Матер1алы для этнографш русскаго населетя Архан‐
гельской губерти. Бюллетень Имп. Общ. Любителей естествознатя, антропологш
и этнографш, т. XXX, ч. V, Вип. I, стр. 82 и 94.
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дажу, яке було додане до яко1Сь ще стародавшшо! церемонй, де
хустка грала ролю мдтолопчного символу.П1сля тан pi в с!дають bcì до столу в тому самому порядку, об-
мшюються дарунками, сп1вають iiícchb; июля того, призначивиш
остаточно день самого весшля, та умовившись сиегряльно що-до
шлькости та якости даруныв i до ршших подробиць економ!чного
боку шлюбу, розходяться. Жених зостаеться спати з молодою, i на
цей раз сама мати дгвчипи, його майбутня теща, стелить гм постгль,
визнаючи тим самим право жениха з цього часу зоставатися з Гг
дочкою68).

4 .

Г и л ь ц е—с в я щ е н н е дерево. Його приготу-
вання. С n i в и. Приготування bíhkíb. 3 а-
просини на вес!лля. Покладання в1нка

на жениха.
На ггередодш весшля, в xari молодог роблять гилъце (выьце,

ыьцеf' ) ; де звичайно бувае рано в п’ятнидю.
Гильцем звуть маленьке деревце, або велику зелену гилку

(зимою беруть для цього шишконосш дерева), що зрубав у лгс! сам
молодий з свогм дружком у благословенний час, до полудня. У гу-
цул1в — де верховггтя сосни з трьома колами гилячок, завгне у
парному числИ 8). Гильце втикають у хл!б г оздоблюють його гуся-'чим шр’ям, маленькими пучечками р!жних kbítok, bíbcom, калиною,
вшкою, рутою, то-що, позолочуваними горгхами, яблуками (символ
родючости), кольоровими стр1чками та запаленими сгнчками. Став-
лять його на стш у кутку навпроти образ iв. В бшыпосН м1сцевостей
гильце годиться лингати в xari на ц!ле весглля. В Галичин! його
носять перед молодими шдчас ycix церемон1й69).

До приготування «священного дерева», що очевидно належить
до дуже давнього релiri иного культу, шдходять з певною урочи-
стгстю, яка супроводить кожггий акт гтглюбного обряду. Дгвочий хор
просить спочатку Господа Бога та його святих, дал! батька, маттр
та Bcix присутшх на вес!ллг благословити приготовляти гильце.
Батьки молодог пертш починають це, навппуючи оздоби на вергнку
дерева, иннг! ч!пляють дал!, згори до низу, дотримуючи, що-до черги

вв) Чубинскт, op. cit., IV, ст. 583.в7) У Галичит и звуть смерека чи просто деревце.68) «Наука», вид. М. Наумовичем, Г889, VII, (серпень), ст. 475.ee) Sobotka. Rostlinstvo v národním podáni. Novoôeská bibliotéka, 6. XXII,
str. Гб—Гб. Це деревце, що автор вважае його за р!д «дерева життя», оздоб‐
люють у nexis р1жними р!чами, а наприкшщ весшьного бенкету ставлять на
стш перед молодою. Вона повинна нахилити його, а деревце пристроене так,
що з нього тодГ падае або колисочка, або лялька, що мае вигляд дигинки.
У догамег «the tree of life is anvinted with palm, oil with drips into a pot or
a shard placed below it, and the would be mother of children prays that the
great god Legba will mak her fertile». Phallism, a description of the worship of Lin-
gam-Yoni in various parts of the world etc. Bond. 1889 (privately printed), p. 10,
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щабл!в, порядну ведповгдно до спор1днення та вшу кожного 70). А
в тенях давочий хор вимагае од старост1в, щоб вони подались до
лiсу, зрубали там велику сосну, принесли ii до хати та поставили п
на стол!, застеленому скапркою з мистецьшн тканини, на ср!бному
блюд! (Чуб., № 96). Друга шеня вимагае од бояр (приятел! моло‐
дого, що товаришать йому на вес!лл!), щоб вони, для кращого озлоб‐ления гильця, подалися в подор!ж до моря зб!рати золоте nip'я, що
його згубила м!тична пташка летючи над садом; зб!рати на жовтому
теку золот! п!ра, що щука-риба там зоставила; податися до саду
рвати там листя вшки, васильки та калину; принести шв-снопа
в!вса, то-що (id. №№ 9, 99, 101, 122). В одшй з шеень мала качечка
пливе но дунаю, цеб-то по вод! (бо ж «дунай» —- дуже старе слав’-
янське слово, що тепер означав р!чку Дунай, ! що його коршь зна-
ходимо в ycix назвах р!чок на швдш колшшьо'! Рос!йсько'! 1мпери:
Дон, Донець, Дншро, Дшстер, Дунай, — заховало в народшх п!снях
свое прим!т!вне значшня — вода), ! зб!рае на дн! золото, для оздо-
блення гильця’’ 1).

Разом з цими п!снями, що мають щлком ритуальний характер,ствають ще й инших. В них опов!даеться про те, як молоду захо-
пили хитрощами (куночка йшла иорошенькою, мисливц! п!знали
ii сл!ди та й вхопили ii, — треба в!ддавати собакам лапку, а мислив-
цям — шкурку) (Чуб., № 67). Дал!, одна з шеень опов!дае про те,
як переконано д!вчину вт!кт! з батыйвсько'! хати (1ван грае на гусл!в саду, обвитому рутою, — рослина д!воцтва, — ! переконуе Марусюйти з ним до його матер!) (Чуб. № 68). Пот!м ще, як давчина дае
свою згоду ! дозволяв себе взяти (Маруся ховаеться в саду й каже,
що вона дштанеться тому, хто ii знайде; н! батько, ш мати, ш брат
не можуть и знайти, — 1ван знайшов, взяв за руку та й hobìb ii з
собою). (Чуб. № 76). В де-яких инших шенях д!вчата нагадують
молод!й, що вони ii остершали не ходити ранком до р!чки по воду
(спогад про деревлян, як! «умикали д!вчат, як вони йшли по воду»),
не спинятися та не слухати буркотшня голуб!в, не приймати пода-
рунк!в од 1вана, бо, можливо, що в чуж!й родин! '1й не буде так
добре, як у свой! (Чуб., № 171). 3 инших шеень видко, що молода
сама вагаеться що-до шлюбу, вона мае певн! побоювання:

Ой ходила Марусенька по саду,Та посадила сад-виноград до ряду,
Поливала го ситою,

(У старих !ндус!в асвши поливали землю водою, зм!шаною з
медом, наче росою).

Просила батенька просьбою:— Зашрай, батеньку, вор!тця,Не пускай 1васенька молодця,
70) Н. Колцуняк. Вешлля в Ковал1вц1 Коломийського пов!ту. Правда, жур‐

нал, JIbbíb, 1890, т. III, вин. IX, ст. 193.71) Хр. Вовкова. Вес шля у Бердич1вському нов. КиТвськш губ., 1873 (ру-
копис).
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Бо при1де 1васенько з боярамиТа й витопче сад-виноград кониками.
(Чуб., № 136).

Hapeuixi, в де-яких инших июнях говориться про взагмне ко-
хання молодих, що дае привщ до дуже поетичних пор!внянь. Однак,
молода, все таки висловлюе cBifl жаль, що вона мусить одмовитись
од свое! Д1вочо1 волi; вона мае щлком натуралып побоювання що-до
свое! дол! в hobííí родин!, «що перебувае так далеко, за темними
люами, за глибокими водами, серед св!ту чужого» (Чуб. № 297).

У Великорос!! теш, що в!дпов!дають ваведеним украшським,
мають щлком инший характер, як це ми побачимо нижче. Так само
гилъце там майже невщоме. Вес!льн! п!сн! там мають назву «плачи»
чи «голосшня» («вытье»), I справд!, вони не що инше, як «оплаку-
вання» молодо'!, наче б вона була вже мертва. I це не т!льки риту‐альна розпука, це щлком реальний жаль, що походить з повно!
св!домости того д!йсного становища, яке займае великоруська ж!нка
в родин!. В п!снях говориться то про те, як П битиме чоловйс, як !!
б!л! плеч! будуть позначен! слщами в!д батога; то як вона стражда-
тиме пригноблена в!д свое! свекрухи; то як вона буде примушена
задовольняти примхи свого пана, самого свекра (етнографи добре
розумшть природу цих примх!в); ! едине, чого просить молода у
Господа Бога, — дати !й потр!бн! сили, щоб витримати «рабство
таке гштюче й тяжке».

В той самий час, як готують гильце, готують також ! вшки. Ця
маншулящя йде так само в супровод! ритуальних заклишв хору:

Благослови, Боже,
I отець, ! мати,
Своему дитят!
Барвшковий bíhok вв!ти .

(Чуб., № 94).

Вшки в обох молодих бувають звичайно барвшков!: в’ючи
bíhok, звичайно сп!вають:

А вчора з вечора порошенька впала,
А в п!вноч! др!бен дощик п!шов,
А перед! днем земля з!лля забрала.
3 чого ж ми будемо князев! вшець плели?
Ой е в город! хрещатий барвшок,
3 того ми будемо князев! bíhok плели.

(Чуб., № 93).

Барвшок, в!чно зелений, що зостаеться св!жий нав!ть ! п!д
сн!гом, — це символ першого кохання та шлюбу. Тому то на Укра-
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ini його вживають для весшышх bìhkìb. 3 економигаих мхркуваньвес1лля святкують найчаст1ше в осени, а то й з!мою, коли вже в
земл! забрано ii зелену окрасу. В украшськш Галичин!, у Гуцул1в,e два сорти барвхнку: з одного роблять Beci льн i bíhkh, з другого —
bíhkh для мерщв. Для молодо! роблять bíhok з нершого сорту бар-
в1нку, мажуть його медом, та додають ктлька головок часнику, що
мае служити охороною проти урок1в, а також кшька ср!бних гро-
шин, що приносить щастя та охороняють також од ур!чливого ока.
Коли ночинають плести bíhok, bcí присутгц при щй церемонй ж!нки
шдходять i co6i, щоб уплести до нього два листки барвхнку. По-
верхню цих листкхв зараз же позолочують. Готовий bíhok кладутьна хтб, що мае форму кола, i несуть його до батьшв молодо!, щоб
вони иоблагословили свою дочку на шлюб. Батьки беруть bíhok i
кладуть його на голову молод!й, перед тим трич! торкнувшись bíh-
ком до и чола 72).

У бойюв сам акт збирання барвшку став щлком окремою цере-
мон1ею, що з не! иочинаеться ц1лий вес!льний ритуал. В супровода
музик сваха та дружка йдуть в садок, сшваючи та несучи xjq6 з
застромленним в його середину ножем та iiOBiinenim на ньому зам‐ком. Наколи бшя хати молодо! немае садка, iдуть до сусщв, i to;U
беруть з собою ще гор!лку та хлхб. Прив!тавши iпенею сад, запиту-ють у нього як! BÍH мае рослини. Сад одпов1дае, що в нього е три
рослини: барвшок, часни'к та васильки. Барвшок, щоб сплести з
нього bíhok, часник, щоб його оздобити, та васильки, щоб ними за-
квггчати косу д!вчини, як вона йтиме до церкви брати шлюб. Дружка
рве багато барвшку, i июля того щла делегащя одходить, сшваючи
та просячи сад, щоб bíh не жалував за з1рваним барв!нком бо ж унього зостаеться молода господиня, що поливатиме нов! паростки 73).
Вернувшись Í3 саду, вони сииняються коло дверей, п’ют горхлку,
що нею ix частують, a hotím кладуть нарваний барвшок на ctí л,
застелепий скапркою. Hotím кладуть той хл!б, що його носили в
садок, у решето разом з ножем, застромленим у нього та замком,
причеиленим зверху, до ножа привязують нитку з двох кшщв i bcíx
присутшх запрошують причеиити туди маленьк! пучечки барв1нку.Вся процедура гидбуваеться в супровод! сп!ву. Схпнчивши bíhkh,
надягають ix на двох молодих хлопщв, що мають на головах шапки;
найчаст!ше це дорос.;п брати молодо!. Тимчасом дружка та ще одна
/рвчина, кожна тримаючи хустку, влазять на лавку коло столу, а
парубки стають перед ними серед хати; hotím вони виконують пев-
ний танець, под1бний до третьо! фНури кадрилю, i п!сля того цере-мон1я скшчена 74).

72) «Наука», вид. М. Наумович, ГЯдень, VIII, ст. 474—475.
73 ) Це ознака антропоморф1зму, що його знаходять у Eckhmocìb та в ро-

с!ян п1вн1чних провшщй, як! вважають конечним просити пробачення у вед-
м!дя, якого забили, та як! переводить щлу низку церемотй перед захопленим
фокою, або першим зловленим оселедцем. Elisé Reclus, Les primitiis, ст. 21 —22.

71) О. Roszkiewicz, Obrzedy i piesni weselne ludu ruskiego we wsi Lolinie,
Kraków, 1886, 7—11.
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limili девчата д1стають вшкй з рути та м’яти; молода сп1вае:

Вийте, /Цвочки, codi й мен!,
Соб1 звийте з рути з м’яти,
Meni звийте з барвшочку.

(Чуб., № 103).
Шдчас pie'i роботи сп1вають шсню:

Перед нашими воротами
Гуло, гуло два голубоньки;
Гули, гули догували,
Як ми вшки довивали.

(Чуб., № 163).
А хор разом Ì3 тим нагадуе молод!й, що вона носитиме цей

останн ÌA bìhok (символ д1воцтва) тшьки до вечора, що вже ввечерх
вона мае повернути його дружкам.

Про релшшне преозначення в шлюб! говорить теня:
А в суботу проти недшеньки
Розтворилося небо;
....видко../....
Б1ля престола,
Мати Христова
IIлете вшочки, стоя;

Що з шавл1еньки,
То молодому 1вану,А що з червоно! рож!,То молодШ Мару ci.

(Чуб., N» 138).
Звичай bìhkìb, що е дуже давшй, та поширений серед ycix ар!й-

сышх народхв, а також i серед народав раси сем!тськоГ 5), !снував на
Украш! вже в часи передюторичш, як атрибут соняшного культу
весни, що можна бачити з купальських шеень 76), а особливо з
шлюбних обряддв. Як евщчить Боплан, звичай bìhkìb на У крапп
був значно бшыне поширений та р^жномантпший в середин!

7б) Abbé Fleury, Moeurs, des Israélites et de chBétiens. P. 1766, p. 59. Про зна-
ч1нпя та icTopiro звичаю bìhkìb див . Joachimi Hildebrandi, De nuptiis veterum
Christianorum, Heimst. MDCC XIV, 78—79. — Steinberg, Historische Abhandlung
von dem Hochzeits-Kränzen, Breslau, 1764. — Brissonii, De veteri ritu nuptiarum,
Amst., 1662, pp. 14, 50. —• De Chollières, La foreste nuptiale, P. 1600 (reimpress, de
Brux., 1865) p. 14; — De Gubernatis, Storia comparata degli usi nuzziali, p. 161;— Wood, The wedding-day in all ages and countries, I, 1869, 2 v., etc.7e) Що-до цього та bìhkìb взага.ли, див. у Потебш, Объяснения малорусскихъ
народныхъ пЬсент., Варшава, 1883, I, ст. 550, 555—563, II, ст. 266 та у Сумцова,
О свадебныхъ обрядахъ, стр. 79—89.
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XVil ст., шж тепер. Цей автор каже, що за його чашв yciM молодим
особам, як! мали доручення запрошувати на вес!лля, давали на
ознаку pici mìcìi bìhok з kbìtìb, що його вшали на руку 77). Молода,
йдучи до церкви також мала bìhok.

Коли гильце та bìhkh готов!, молода з свогми дружками 1де на
село запрошувати на вешлля, а хор, як це вже bíh po6ÍB i ран!ше,
просить на це в батьшв благословения. Староста звертаеться до
батьшв, прохаючи згаданого благословения, i теля того сшвае:

Марусю мати родила,
Мшяцем обгородила,
Сонечком шдперезала,На село виряжала.

(Чуб. № 179—180).
Виходячи з дружками з дому, молода мусить конче 1ти в на-

пряму сонця, хоч hotím вона може й зм!нити цей напрям. 1дучи
улицями села /Цвчата сп1вають в1дпов1дних до нагоди п1сенъ, в яких
говориться про мету ixHboi подорожй Переду cìm вони йдуть до свя‐
щенника та до пана i дарують кожному хл!б спещяльно! форми,
озлоблений червоними стщчками та ягодами калини, — можливо
ocTaiiHiii спогад про певш права, що колись належали панам та
жерцям 78), i що ix замшено, як кажуть за князювання св. Ольги,
викупом грнпми, але як! 1снували й hotím de facto (принайми! у
пашв, майже до само! епохи визволення кр!пак!в у Pocii р. 1861 ).

Одночасно молодий так само ходить по сел! в супровод! cboìx
товаршшв та р!дш, ! в!д себе запрошуе на вес!лля. Але його кортеж

77) Beauplan, op. cit. p. 123. В Волгари i тепер старости, 1дучи вперше до
хати батьк!в молодо!, мають bìhkh на головах.78) В де-яких мгсцевостях, кр!м хл1ба, курки та вишиванох хустхси та хде
платн! rpiniMH за вшчання, молода мусять працювати на священника, кожний
три дш (A. Wereszyňska, op. cit.). Касти жерц!в не кнувало у сх1дн!х слав’ян,
i да звичах могли бути занесен! з Bisaxmi, чи з зах1дньох бвропи шдчас поль-
ського панування на Украхш. Ц1каво тут зазначити, що у Бойшв, у Галичин!,
староста молодого приносить священников1 «дарунки» в м1хпку з козинох хпкури,який взагал! вживають, щоб носити в ньому piaxni peni (0. Roszkiewicz, op. cit.,
p. 15). Ha JIhtbì дружко (pirchstis) мае при co6i маленьку торбу з барсуковох
хпкури, спещяльно призначену для цього звичаю («Живая Старина», СПБ.
1890, I, 128). Дуже щкаве пояснения цим «дарункам» священнихита у Франци
дае Ломье (Laumier). — Настоятель чи священник, що благословив хплюб мав
право бути запрошеним на веилыхий бенкет i займав там перше м!сце. Тому
що в дуже залюднених лараф!ях багато шлюб1в могло святкуватиея того самого
дня, i що священников! тяжко було б бути на bcíx бенкетах, де було приго-
товане йому мкце, стало звичаеД платити йому гр1хнми за той общ, що bíh
його не Mir, чи не xotíb , спожити натурою. Платня за вемльний об!д стала
частиною прибутку церковнох парафи чи церковного, маетку. В Париж!, перед
вшчанням платили за це титарям собору Notre-Dame, абат монастиря св. Же-
невьеви мав право на цей прибуток. Настоятель Saint-Germain ľAuxerrois мав
половину цього прибутку з свое! парафа, а також Í3 парафа св. Евстаф1я (Saint-
Eustache). (Laumier, Cérémonies nuptiales des peuples anciens et modernes, P.,
1830, p. 92). Що-до пережитюв сеньор1ядьного права у Франца та 1тала, то там
молода приносить панов! щось на кшталт кокарди si cipinoK, див. A. de Guber‐
natis, Storia comparata degli usi nuzziali, 85—86.
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не мае toí урочи'стости i не мае хору. Трапляеться, що молода з
cbo'ìm товариством зустр!чаеться на вулищ з молодим та його кор‐
тежем; тод! з обох бошв вкорочують ходи, молод! наближаються
один до одного й щлуються. Коли на той самий день припадаек!лька Beci ль, i коли зустршуться дв! молод!, вони роблятъ те саме:
в!тають одна одну та щлуються. Нав!ть при зустрич! молодого та
молодо! з р!жних пар, вони не в!дступають од цього ритуалу; остан-
н!ми часами, в цьому випадку, однак, звичаю уже не дотримують.

Таким способом запрошують вс!х ос!б, що !х бажають мати
нрисутшми на весшл!. В малих селах не минають ш одно! хати, щоб
не зайти й не попросити на вес!лля. Молода спочатку низшо кла-
няетьоя кожному присутньому, не виключаючи нав!ть малих д!тей.
Инод! вона кланяеться аж у ноги тому, кого в!тае. Пот!м вона дае
голов! родини шишку (малий хл!бець, у форм! сосново! шишки), що
вона í'i принесла з собою ! говорить до нього такими словами: «М!й
батько, моя мати й я ласкаво просимо вас прийти до нас, побуватина моему весшл!», то-що™). За час!в Воплана особи, що !х посилали
мелодий та молода просити на весшля, повинн! були говорити, три-маючи палицю в руках 80).

Перед одходом молодо! з хати ш дають дарунки, звичайно
шматки полотна, рушники, курку чи хл!б, що ix заб!рають дружки
молодо!, що з нею ходять. До того ш додають трохи др!бних грошей,
щоб вона мала «на п!дк!вки до сво!х чоб!тк!в». Коли в родин! е
д!вчина, вона пристае до кортежу, як Ильки !! запросять, ! таким
способом кортеж стае все численшший. Переходячи б!ля шинку,
заходять туди й купують горшки на грош!, що молода дастала «на
п!дк!вки до cBolx чоб!тк!в».

Шсля того, як обшдуть вс! хати ! вс!х запросять, молода вер-
таеться до дому, незмшно в супровод! сво!х дружок. В хат!, чекаючи
на не!, починають лаштувати посад, цеб-то почесне м!сце, що про
нього ми вже згадували. Шдшшовши до дверей хати, давчата звер-
таються до матер! молодо!, бажаючи !й доброго вечора; пот!м, увесь
час сшваючи, оповщають !й, що вони вже повернулись, ! питаються,
чи сши й хата заметен!, чи столи застелен! вже скаИрками. (Чуб.
№ 235). Вони пропонують !й пор!зати китайку, щоб позастилати
столи та лавки (Чуб. № 231). 1м одповщають з хати, що хата заме‐
тена, що все готово, ! дякують !м за те, що вони так гарно виконали
свою м!с!ю та вихваляють ix за це. Шсля того д!вчата приводять
старосту, ! хор просить у нього благословения, щоб увшти до хати.
Староста трин! !х благословляв, пот!м так само своею палицею трич!
хрестить двер!, що стоять увесь час однинеш; теля цього вс! вхо-

7в) Серед инших слав’янсышх народ!в найближч! до украшських способи
запросин на весшля та формули самого запрошення знаходимо в БолгарП
(Bogisič, Zborník sadasnih pravnih običaju u južnih Slovena, Zahreb, 1874, 257)
та в СербП i на Черногор’г (Ami Boué, La Turquie d’Europe, P. 1840, II, p. 484).
В Шмеччин! вживають под!бну формулу i дарують молодШ хл1б, од якого вона
в1др1зуе шматок, i бере з собою. (A. de Gubernatis, Storia comparata degli usi
nuzziali, 137).80) Beauplan, op. cit., loc. cit.

240



ТАБЛИЦЯ. XII.



Скриплять-риплять воротечка тисовш,
1ржуть, 1ржуть кониченьки вороних,
Сховай мене, моя матчиш, в гостеньки до нас;
Сховай мене, моя матшко, у комору,
Щоб не взяли cii гостеньки Í3 собою,
Не з тим вони, моя донечко, приххали,
Щоб без тебе, моя донечко поххали».

(Чуб. N° 341).

Сестра молодого, що йде за ним у по'х'здр мае маленький пуче-
чок kbítok, а серед них горить три св!чки. Надшшовши до хати мо‐
лодо!, вона спиняеться перед порогом сшей; назустр!ч !й виходить
мати молодо!, тримаючи також у рущ засв1чену св1чку. Обидв! вони
стають правою ногою на nopir та щлуються, а п!сля того мати за-
прошуе Bcix, що прибули, увшти до хати. Тод! трлий по!зд входить
до хати, але молодий та його товаршш не здшмають шапок, — р!ч не
допустима на Украш! (де вважаеться звичайно за найбшьшу не-
вв1члив1сть). IIotím молодий 1де на посад, не чекаючи, поки його за-
просять i не здшмаючи й тепер свое! смушково! шапки. Хор у цей
час просит 1>присутшх розступитись i дати м!сце «мшяцю коло ясно!
з1рочки» 82). Мати молодо! частуе bcíx нових гостей горхлкою та да-
руе виши Baiti хустки bcím родичам молодого. Шсля цього старша
дружка просить у старости благословения «пришити молодому на
танку кв1тку». Дштавши благословения, вона бере в жениха шапку
та пришивае до не! маленький вшочок, взявши його в молодо!; в
де-яких мшцевостях цей bíhok цшком подабний до вшка молодо!.
Тод! старший боярин вдягае на жениха свою шапку, щоб той не був
з непокритою головою. Тимчасом хор увесь час ствае hìchì де гово‐
риться, що «прийшла швачка is Ки!ва, чи si Львова, пришити bíhok
золотою голкою, шовковою ниткою до шапки боброво!». Скшчивши
свое д^о, старша дружка вдягае co6i шапку молодого i, ставши в
Hianpi на лавку, каже, сшваючи в супровода хору, що не вадасть
pie! шапки, xi6a що дi стане пристойне викупне. Дружко, також
сшваючи, пропонуе ш чарку меду, але вона категорично вщмовля-
еться. Два хори починають торгуватись, i це тривае досить довго.
Сшваючи рхжн! niciii та висмшючи сво!х супротивникхв, вони kíh-
чають тим, що погоджуються, i тода дружко, заплативши викупне,
д1стае шапку оздоблену bíhkom i вдягае П на голову молодому. По-
tím хор д!вчат звертаеться до господар1в хати, просячи ставити ве‐
черю, а щоб примусити до того, лякае ix, onoBÍflaro4H про ведмедя,
що лежить на печь простягши лани догори й хоче зжерти жшку,
яка й дои не дае !м !сти. Ставлять вечерю, i ii зустр!чають веселими
cui вами. Часто hìchì, hkì супроводять кожну страву 83), i akí cniBa-

82) ЧубинскШ. Труды экспед., IV, ст. 646.83) Ц1каво зазначитж, що в цих п!снях, як особлива похвала стравам, зазна-
чаеться, що ìx зварено з перцем, з шафраном та 1мбирем. Явна р1ч, що це
спомин про епоху, коли ц! приправи траплялися дуже р1дко, пор!внюючи з на‐
шим часом. Року 1372 у Францп платили 256 франив за фунт перцю. Ваг. Oscar
de Watteville, Un intérieur du grand seigneur francai s au XV siècle (Nouv. Revue,



ються шби для того, щоб теля одно! страви, давали ще й iniiiii, —
дуже жартовлив!, а часом нав!ть зовсхм непристойн!. Шсля вечер!
виводять молоду з-за столу, знов з тими самими церемошями, а
саме, — вона мусить триматись за кшець хустини. У гуцултв, в
Гали чин i сам! батьки водять молоду таким способом, що батько
тримае ii за праву руку, а мати за л!ву; вс! присутш йдуть за ними,
тримаючись за руки, ! так вс! обходить навколо столу. Обходячи,
молода спиняеться б!ля кожного куту стола, де лежить хл!б, кла-
няеться ! щлуе його. Пот!м цше вес!лля виходить з хати в тому
самому порядку у дв!р, ! на двор!, починаючи з батька, вс! по черз!
танцюють з молодою84). Молодий, як то буде видно дал!, не см!е
бути при цьому обрядов!. Танц! тривають щлу н!ч. Нарешт! вс!
розходяться, кр!м молодого, що, як ! попередньо! ноч!, зостаеться
спати з молодою.

У гуцул!в так само пришивають в!нок до шапки молодого, але
роблять це в його хат!, дотримуючи вс!х тих самих обряд!в, ! не
забувають також вплести головку часнику, що охороняе проти ча-
р!в, то-що. Шдчас ще! церемон!'! молодий сидить за столом у
шапц! 85). Явна р!ч, що тут маемо деформащю примшшного об‐
ряду, що у данному випадку не мае жадно! ради; можливо, однак,
що це просто помилка автора, який повщомляе про цей факт.

5 .

Священний x л i б — к о р о в а й. Церемон1я
ритуального меленн я. Приготування ко-
роваю. ni_CHÍ та обряди. Оздоби. Танц i.

В той час, як молодий ходить по сел!, инод! ще рано в нед!лю,
а то ще нав!ть ! кшька день перед тим, починають готувати коро-
вай. Цей обряд являе уривок стародавнього рел!г!йного культу,
що заховався в ритуал! украшського весшля в дуже виразному
й непорушеному вигляд!. Коровай — це священний хл!б, що мае
дуже велике ритуальне значшня ! що, без жадного сумшву, ф!-
гурував колись, як жертвенна р!ч. Що-до етимологп самого слова,
то одн! (Ящуржшський) гадають, що воно походить од московського
словя кроить, по украшському краяти, а инш! (Оумцов) вважають,
що воно походить од санскритського корня 1а\ чинити; сан-
скритське слово upakárika означав р!д пирога, а литовське слово
karaiszis — хл!б, чи також пир!г. В ycix рел!г!йних культах жертва
хл!бом замшила собою жертву худобою, тому дуже часто надають
хл!бов! форми р!жних тварин, що !х колись мали звичай колоти,
як жертву, а саме: бика, барана, козла, евин!, то-що. Беручи на
1890, Octobre, р. 619). В XIV столиц щ приправи грали також дуже важну
ролю у закупках на веетлля. Див. Ed. Foresier, Baptèmes, manages et sépultures
au XIV siècle à Montauban. Mont., 1884, 9—10.

84) «Наука», вид. Наумовича, 1889, VIII, 476.
85) Там само, стор. 475.

243



увагу, що украшсышй коровай так само мае форму рЬкних тва-
рин, або часпше ще р!жних частик ix ткта, як от голова, роги,
то-що 86), назва дього xjiiöa, який замшив собою жертвенне м’ясо,
мусить мати етимолопчний звязок з санскритським словом krávya,
грецке ágxQs, латинське caro-nis — м’ясо, старое лав’янське права,
московське та украшське корова, польске krowa ei), так само як
i слав’янське слово коровь, польске krew i т. д., — кров.

У всяшм раз! не може бути найменшого сумшву що-до зна-
чшня цього xjiiöa як жертви, а також i до його звязку з культом
сонця, як це читач зараз побачить.

Па Украхш коровай годиться робити виключно Нльки моло-
дицям, що на той час живуть з сво'хми чоловшами, так що до
участи в цьому обряда не можуть бути допущен! не т!льки вдови,
але й т! молодиц!, що ix чолов!ки на той час вщеутш, наприклад,на вшськовш служб!, то-що 88).

Инод! нав!ть виключають жшок, що вдруге вийшли замлж.
Цих коровайниць що ix число мусить бути непарне (чи не с!м?)
спещяльно запрошуе мати молодо!, або инод! запрошують ii через
посередництво якоьнебудь родички чи иншо! ж!нки, конче за-
м!жньо’!; ii звуть тод! «прохальницею». В деяких м!сцевостях на-
в!ть саму муку для короваю готують в!дпов!дно до ритуалу, ! в
цьому обряд! може брати участь молодь обох статей. Парубки та
д!вчата сходиться в сшях, де звичайно стоять жорна, д!стають
певну к!льк!сть зерна ! зараз же починають молоти його, сшваючи.

Треба зазначити, що в ц!й cepii шсеиь просять у мкяця, щоб
в!н до хати, де мають муку на коровай, послав таке ясне св!тло,
як св!тло сонця. Дал! шеня звертаеться до пшениц!, що так швидко
та гарно достигла на пол!, щоб вона так само перетворилась у
tícto ! з’явилась пот!м у вигляд! короваю. Одна з шеень особливо
щкава, хоч вона й складена скорше в жартовливому тош: ii сим-

8в) У БолгарЦ, на св. КЦяя, — 5 травня — 23 квггня (lOpiŕt — сонце в
слав’янсьшй мЛтологи), д1вчата ходять у Jiic та на поле збирати з1лля, що
його вони настоюють. На ц!й настойц! вони hotím печуть хл!б у форм! пгвкул!;
цей хл!б мае священне значгння. Зверху хл!б озлоблений фиурками з того самого
пета у виглядд коней, овець, ропв, xboctíb , i т. п., i зветься bíh боговица. —
Любенъ Каравеловъ, Памятники народнаго быта болгаръ, 193, 212—213.87) До того Сумцов сам, у cboíx нових працях, приходить майже до тих самих
bhchobkíb , виводячи слово коровай од слова корова. Сумцовъ, Хл^бъ въ обрядахъ
и пйоняхт,, Харысовъ, 1885, 123—124.

sa) Чубинський, op. cit.; Хр. Вовкова, op. cit.; A. Wereszczyňska, op. cit.
Сумцов, очевидно, помилився, говорячи в сво'Ш книжщ про весшып обряди, що
коровай роблять давчата (1881, ст. 135). У cboíx дальших працях (Хл'Ьбъ i т. д.,
ст. 61) вин виправив цю помилку. В де-яких м!сцевостях, однак, довчат допус-
кають, але не до приготування самого короваю, а пльки до приготування аксе-
cyapiB до нього, — хл!ба р!жних форм, що його печуть одночасно з короваем
(шишки, лежень, дивенъ, борона, то-що) i про який буде мова дал! (Николайчук, ор.
cit.; «Шевс. Стар.», II, 1883, стр. 370). В студи про шлюбн! звича! блисаветград-
съкого повггу, у зб!рнику «Степ» (СПБ., 1886, ст. 169—170), знаходимо тверд-
ження, що саме д!вчата роблять коровай, а оздоби його, то-що доручають мо-
лодицям. Це твердження так суперечитъ ус!м в1домим фактам, що воно очевидно
вимагае перев!рки, хоч i можливо, що тут маемо до дша з впливами сербсько!
колотзаци, дуже поширено! в щй нкцевот.
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всшчний характер виявляеться з безперечною певтстю. В цхй nicui
говориться, що козел став мельником, а коза стоггь поруч is ним,
щоб шдсипати зерно 89). Символхчна роля, яку грали щ тварини
в стародавньому вакх1чному культ!, не потр!буе дальших пояснень.

Ми назвали цю операцю мелення актом ритуальним, i справд!,тог муки, що и отримують од цього мелення, для короваю зовс!м
не вжинають. Звичайно беруть муку вищог якости: трохи дае гос-
подиня дому, а кр!м того, кожна молодиця, що бере участь в при-
готуванш короваю, мусить конче принести з собою певну шль-
KicTb муки, так само яець, масла та инших р!чей, потрхбних для
виготовлення цього священного хл!ба. Цей звичай дуже виразно
вказуе т!льки на участь щло! родини (чи л,iлого роду) в жертвах,
що ix творили в стар! часи !, само собою, також ! тдчас скла-
дання шлюбних договор!в.

3!брат, щоб м!сити коровай, молодиц!, яким доручено цю
працю, починають з того, що заквггчуються барвшком та миють
руки. IIotím вони, стваючи просять старосту, щоб в!н благосло‐вив ix розпочати працю. Пот!м вони сиплють муку в ночви, постав‐
лен! серед хати, додають туди води, а часом ! горшки, «щоб коро‐
вай був веселий», а теля того перекладають т!сто з ночов у д!жу,
де його й м!сять. В багатьох м!сцевостях старосту та шдстаросту,
а то ще й мат!р старшо! дружки запрошують взяти участь в цьому
на початку роботи, що ii молодиц! провадять дал! вже сам!. Шсш,
що ix сшвають коровайнищ за працею, починаються проханням до
Господа Бога та Божо! Матер! допомогти !м виконати '!хне зав-
дання (Чуб. № 492, 501 та ин.). ГПсня дал! пояснюе, що воду
для святого короваю брали в дунаю, що ходили брати i'i з семи
р!жних криниць, що cìm м!х!в 90) муки вжито для нього, що цю
муку змололи з пшениц!, що росла на семи нолях, що мелено i'i
на семи жорнах, що и переховувано с!м л!т, що до короваю дано cìm
к!п яець, од семи молодих бших курок; що с!ль взято з семи воз!в,
що масло взято з семи макпер, як! стояли в семи хатах; що це
масло збите з молока в!д семи молодих кор!в (Чуб. №N° 501, 523 та
ин.). Поки м!сили коровай «Тршця в церкв! ходила, Спаса за
ручку водила (sic!)»; шеня запрошуе його взяти участь у пращ:

Ходи, Спасе, до нас,
А в нас усе гаразд:
Хороши! коровайнички
Коровай бгають
Та сиром поливають.

8В) Н. Янчукъ, Малорусская свадьба въ Корницком приход^ СЖдлецкой губ.
Москва, 1886, ст. 12—16. Звичай ритуального мелення та просшвання через
решето муки для веешьного хл!ба, що 1снував ще у старовинних римлян (Servii
Gramm, Comment, ad Virgil., Belog., Vili, 82), особливо розвинутий у болгар (Чо-
лаковъ, Български Сборникъ, ст. 78, 79, 81. Боевъ, op. cit. 21—22; Bogisič, Zbor‐
ník, 257) та у румушв (Reinsberg-Diiringsfeld, Hochzeitsbuch, 53).

m) Слово архагчне. Тепер слово «Mix» не вживаеться в цьому розумшш;
замтть нього вживають зменшене — мгшок.

245



3 середини сиром, маслом,
Около — добрим щастям.

(Чуб. № 501).
В иншШ nicHi говориться, що нав!ть Bixep не cmíg вгяти в 6ík

toì хати, де мусить творитись це велике ташство, бо ж:
Сам Бог коровай Mice,
Пречистая cbítc,
Янголи да воду носять,
Николая на помоч просять;
Просили, просили, да й не упросили,
Дак вони сами замюили.

(Чуб. № 504).
Коли tìcto добре вимгшене, його виймають з дгжх, на д!жуставлять п’ять св1чок, звитих докупи, а одну велику св!чку ставлять

на ножа, покинутого на дш дгяи, i гличають mìchth tìcto вже на
стол!. nicHH опов1дае:

Три сестри св1чку сукало,
Трьох зшля клало:
I руту, i м’яту,
Хрещаст! kbítkh,
Щоб лтобилися дИки,
Щоб любилися, цьлувалися,
Щоб вс! люде здивувалися.

(Чуб. № 500).
Коли tìcto вимшене, ставлять на дгжу перевернуте bìko, на

нього кладуть навхрест дв! мaлeнькi в’язочки соломи, засипають
ix мукою i на не! кладуть коржа, посипаючи його жменею BÌBca;
цей корж i служить шдставою для короваю. Кр1м цього коржа, що
невщомо з яко'1 причини завше припадае музикам, кладуть ще слм
инших корж!в з того самого Пета, що й коровай. Тод! батько мо‐
лодо'! кладе зверху галька др1бних монет, а мати покривае корж)
хустиною чи рушником, натискаючи на них локтем i роблячи та‐
ким чином в tìctì ямки, куди садять р1жш фiгypки з того самого
Пета в (f)opMÍ сонця, м1сяця, голуб!в, то-що. Боки оздоблюють по-
д1бними фшурками, зробленими також Ì3 Пета; вони наподоблюють
птах1в, р1жиу скотину, роги, копита, хвости, коров’ячи дШки,
то-що 91). Нарешти верхня частина короваю обкладаеться стр!чкою,
зробленою також з Пета, щоб його «оперезати» (шеня каже, що
BÌH оперезаний золотим поясом чи обручем) ; hotìm зверху в коровай

91) Мабуть вщгомш цього звичаю являють собою под1бт маленьки фйурки
(твнички, качечки, то-що) на корж!, що ix приносить молодай на другий день
теля весшля в певних мкцевостях Великоросп (Пономаревъ, Обрядовые обычаи,
«Северный В^стникь», 1юнь, 1890, ст. 79).
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встромляють шишку (також з xicxa та помальовану червоним), що
вшчае щлий коровай i надае йому остаточно його особливий ха‐
рактер 92). Круг пояса та на вершку шишки ставлять п’ять cbíhok i
засвхчують ix. Тод! хор просить Бога, щоб священний коровай
вдався, — „ j_ :

Як день бший,
Як бог милий.
Як яснее сонечко.

(Чуб. № 538).
Коли коровай уже готовий, щоб його садовити в шч, коровай-

нищ просять старосту, щоб bíh благословив ix на це, проказуючи це
прохання тричь Дхставши благословения, вони закликають нарубка
(инод! звичай вимагае, щоб це був жонатий чоловш), i називаючи
його «кучерявим», просять його вимести шч. Парубок виконуе це
ритуальним способом, вдаряючи трши вшиком у шч. ГПсля цього
садять коровай у п1ч, старанно вибравши для нього мшце, що при‐
носить щастя, як говориться в hìchì, яка в той час вихваляе куче‐
рявого. Инод! теня дае йому назву вгрмена, наче б то з причини
його кучерхв, яга у нас, як i в багатьох народ!в, означають щасливу
людину (Потебня). Але правдоподгбшнте, що слово вгрмен не що
инше, як скорочене в1рняний (той що isipno любить), i що це слово
шчого сшльного з вгрменами не мае. Варгянт hìchì, що ми його за‐
раз процитуемо, i який знаходиться у Чубинського (стор. 237) добре
це доводить, так само як i обставина, що в тШ сампй hìchì ми маемо
богатого, що ставить коровай у шч. Таким чином, комбшащя цих
трьох ознак: кучерявий, цеб-то щасливий, вгрияний та багатий на‐
дае цьому обрядов! той самий змшт, що е у звичаевц який прак-
тикуеться на Украггп, в Шмеччиш та в инших крашах i зriдно з
яким треба зогртг шлюбну постыь молодо'! пари, поклавши спершу
туди подружжя, що ix взагмне кохання й щасливе життя вщоме
BCÌM.

Посадивши коровай у шч, оточуютъ його, вщповщно до сл!в
hìchì, «як sopi оточують сонце», малими хл!бцями piжнoмaнiтнoi
форми; м!ж ними завше е шишки, i pi шишки завше помальоваш
червоним. KpÌM шигиок, роблять також дивень, — круглий хл1бець,
на кшталт перстня. Слово дивень походить од слова дивитись, i
звуть цей хл1бець так тому, що молода мае дивитись кргзь нього;
через те xniöepb piei форми печеться тшьки в хат! молодо:, а в хаП
молодого печуть борону, i часто додають також бичка з Пета. Печуть
ще й лежень, — довгий хл!б, що його дарують молодим на другий

82) 3 причини ix под1б1ЮСТи до фалдуса, шишки стали символом пл1дно1
сиди природи. Müller, Glaube und Kunst der Hindou, 301, та Kreutzer, Symbolik,
II, 108, дит. у Edelst, du Méril, Des formes du mariage et usages populaires qui
s’y rattachent (Etudes sur quelques points d’archeologie et d’histoire littéraire,
Paris, 1862, 3).

2) Чубинсюй, op. cit., 215, 236.
Инод! (на Hoflinni) кладугь всередину в коровай 27 вареншйв з сиром, а

зверху налшлююгь двох голуб!в з т1ста, оточених маленькими шишками (Чуб.
У» 584).
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день июля весшля, перед тим, як вони встануть з постели. Июня
оповщае, що в цю хвнлнну з’являеться янгол, що зазирае у шч,
шукаючи там щасливе Miope, щоб його зайняти. Хор, звертаючись
до короваю, просить його виростати в печ1, як росте риба в дунаю:
«В1зьмись, mííí короваю, та роста вгору так, щоб твоя височшь могла
зр1внятися з глибиною води, куди сягае риба в pinpi» 93)-

Як пльки коровай посадять у шч пектись, sci парубки, при-
сути i в хат! кидаються на коровайниць, щоб вирвати в них лопату,
що на шй вони садили в шч коровай; вихопивши в них цей трофей,
вони скачуть i танщоють по хат!, пристпвуючи. Але, коли коровай-
ницям пощастить затримати в ребе лопату, то тод! вони мають
перемогу, танцюють та сшвають.

Потдм «кучерявого» виганяють з хати, коровайниць загасивши
св!чку, що ввесь час горела в дажц миють руки, а воду цю несуть
вилита на tík. При цьому вони висловлюють побажання, щоб мо‐
лода пара стшыш пар вол iв мала сшльки пар рук милося в щй
вод!. Вернувшись до хати, вони стають навколо д!ж!, разом з поло-
вшами, що зостались у хат!, шдшмають трич! д!жу вгору, стука-
ючи нею об сволок; щлуються навхрест, пот!м носять д!жу по хат! !
починають нарешт! з нею танцювати; до цього танцю вони присп!-
вують коротких веселих шсень, переважно еротичного характеру.
В п!сн! говориться: «староста танцюе з свахою», «парубок з ддвчи-
ною», — д!вчина каже, що вона краще буде «кам!нь копата, н!ж з
поганим танцювати».

За колодою, за дубовою,
Там козини! роги.
Коровайнищ, добри! жони,
Позадирали ноги...
Шч наша регоче,
Короваю хоче,
А пришчок усм!хаеться,
Короваю спод!ваеться.
А лавки дригають,А в!кна моргають...
Коровавва пара (мабуть натяк на вогонь)
По пришчку грала,
Шд шч заглядала,
Чи e в печ! мюце,
Короваев! сюти?
А в нашо! печ!
Срибни! плеч!,
Орловиг крила,
Щоб коровай гштила.
Поц!луймося
Хто кому рад.

(Чуб. №№ 498, 501, 545, 546, 550, 555, 572; «Степ», СТОр. 225).
вз) A. Wereszczyňska, op. cit.
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IIotím ставлять д!жу на Miene, а коровайниц!, жартами, гризуть
(sic!) край ночов, де вони спочатку розчиняли tìcto. Даютъ ще раз
хсти, i за столом увесь час знову сгпвають. В одн!й nicm говориться,
що, «що на скотарш дв! телиц!, а ми дв! коровайнищ, йдемо спати
на печц щоб коровай стеречи, аби янголи не прийшли його забра-ти»94). Другий BapiflHT pici hìchì говорить про конечшсть стерегти
коровай,

Щоб хлопщ не вкралиI за дунай не задали.
В цих тенях, коли говориться про воду, користуються завше

арха 1чним виразом, вживаючи слова дунай.
Biem, що мають архахчний характер, вщзначаються особливою

веселютю: «Дайте мен! чарку вина, — сшвають коровайнищ, — я
и вип’ю, дайте мен! другу, — вйп’ю й 'ii, дайте мен! третю, спробую й
третю; дайте мен! вс! двадцять чотир!, ! т!льки тод! я в!дчую, що вс!
Moì сили вернулись до мене».

Коли чарки налит!, батько й мати п’ють до молодо'!, бажаючи
ili, щоб вона була «сильна й здорова, як вода, весела, як весна, бо‐
гата, як земля-».

Коли коровай сткся, ! час його виймати з печ!, сшвають:

Де тш ковал! живуть,
Що золот! сокири кують;
Ковалю-коваленьку,
Скуй мен! сокироньку;
Будемо п!ч рубати,
Коровай добувати. —

Бо в!н у печ! так вир!с, що його вже год! так витягти.
Коли коровай вийнято з печ!, у нього питають:

Де ж ти був,
Що ти чував,
Святий короваю?— Бував же я,
Чував же я
М!сяця з зорею — Ч

Цеб-то молодого та його сужену. (Чуб. № 584).

Ще раз вихваляють коровай, як даний Господом Богом; про
нього кажуть:

Ясний, красний,
Як м!сяченько,
Як яснее сонечко.

(Чуб. № 598).
в’) A. Wereszczyfíska, op. cit.
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Пойм кладуть коровай на bíko дшл, застелене навхрест двома
вишиваними рушниками, ставлять bíko на голову молодиц!, i вона
несе його до комори 95).

6 .

Благословения та в1д’1зд до церкви. РелБ
г i йн а ц e р ем он i я в XYI стол!тт1. Забобони.
Вих1д з церкви. В хат! у молодо!. Друго-

ряднэ роля рел!г!йно! церемонП.
В день шлюбу, що його звичайно призначають на недалю, молода

та мелодий зраня зостаються кожний у себе вдома, готуюючись до
ще! церемонд. Молодий вбираеться; роблять також i в його xari
коровай, ставлять гильце, hotím староста, перехрестивши двер[ па‐
лицею, веде молодого у дв1р. Bei присутш стають в коло, i мати мо‐
лодого кропить його свяченою водою; шеля того молодий низько,
аж до земл! вклоняеться bcím присутш m, кожному окремо, не виклю-
чаючи й 30BCÍM маленьких дгтей. Botím bíh ]де до молодо! в супро-
водх щлого свого товариства.

Обряд, що мае далеко бшыне значшня, виконуеться в той час у
хат! молодо!: розплгтають ш косу, розпускають !й волосся, що вона
його мала догп старанно заплетене в одну косу. Цей звичай вщповщае
стародавньому звичаевл обстригати волосся. При цьому обряд! по-
водяться таким способом: на середину хати ставлять д!жу, покри-вають ii найчаст!ше кожушиною ! на не! садовлять молоду. Староста
благословляв косу розшйтати. Тод! брат молодо! коли вона мае ще
нежонатого брата (умова sine qua non), шдходить до не! ! починае
!й розпл!тати косу. Коли молода не мае нежонатого брата, його може
замшити нежонатий брат у перших. Дуже мало таких мюцевостей,
де це мае робити батько молодо!. Инод! також бояре беруть участь у
цьому обряд!, розплтючи косу д!вчини кшцями сво!х палиць 96).

95) Ми не мали нам1ру, в дашй прац!, розглядати tí комб!нацЦ та висновки,
що ix можна було б зробити, пор!внявши сучасн! слав’янсыи вес 1льн! звича! з
фактами, що ìx дае арШська старовина в аналопчних обставинах. Для цього
треба було б окремо! етудп. Але зважаючи на спещяльний штерес подробиць,
як! стосуються до приготування короваю, ми не можемо не зазначити тут певно!
аналоги, яку виявляють обряди, що супроводять приготування цього священного
хл!ба, а також дан! тсень, в яких знаходимо, наприклад, так часто число cìm , — з
певними рисами культа Soma. Сому готували с!м жриць, яких стародавшй м!сти-
цизм !дентиф!кував з с!ма р!чками 1нди. Щ жшки-жриц! звалися сестрами i
мус!ли налеягати до одного роду чи племени, отарний характер якого зазначено
еттетом корови. Сома уявляеться, як пан-чолов1к дих жшок i зветься ìxhìm
биком. Почуття, як! вони виявляють до нього, належать до еротичного порядку,
! нав!ть вакх!чного. Наш! коровайнищ не позбавлен! тих самих настрогв. (Що-до
культу Сома див. Д. Овсянико-Куликовсшй, Опытъ иизучетя вакхическихъ
культовъ, Одесса, 1884, ст. 146).9в) Чуб. Экспед., IV, ст. 610. У Москов!!, в XVII ст. батько молодого роздшяв
волосся (на голов!) свое! майбутньо! невштки вштрям стр!ли, зовс!м так само,
як це практикувалось у римлян — hasta caelibaris. (Сумцовъ, Свадебные об-
"ряды, 93). Стародавн! греки встромляли к!нц! свогх спис!в у волосся полонених
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Июля того, як косу розплетено, ДО МОЛОДО! ni дходять дружки, щоб
розчесати iit волосся, i роблять це, мастячи його маслом та медом
(цей звичай також спостережено в шдус!в перюду Вед). Попм чеп-
ляють в волосся молодШ багато монет, подарованих од молодого а
також окрайчик хл!ба, а батько молодо:, тггки та сестри в перших
додають шлька гол!вок часнику, як тал1сман, що охороняе проти
всякого лиха, що може трапитись 97). Пот1м запл1тають, як i paiiime,
волосся в одну косу й укладають його на голов! на кшталт в!нка 98).
Це в останне молода носить д!вочу зач!ску, И мати кладе хй на го‐
лову останшй BÍHOK, який вона мае дютати").

П!сн!, що ix сп!вають при тому, hobhoí вабливо'! поезп: молода
прощаеться з своею косою, що була ii окрасою а також символом ii
д!воцтва; вона каже, що тшьки кохання до молодого мало силу при-
мусити ii до р!шення вступити на цю путь. Серед цих шсень е одна,
що належить, очевидячки, до найстаршого типу; в шй ддвчата за-
питують молоду, де тп ковал!, що кували и золоту косу? Хай прий-
дуть вони розкувати ii тепер, хай в!зьмуть соб! те золото, що з нього
вона зроблена. В инш!й шсш д!вчина сидить на камен!, проситьсвою мат!р розплести ili косу; мати Ш одпов!дае, що дружки зараз
це зроблятъ 100). Ще в инший nicm говориться:

Пртхали панич!,
Взяли косу тд меч!.

(Чуб. № 642 та 128).

За наших час!в знаходимо ще к!лька рис цього звичаю у гу‐
ду л!в, украшщв Галичини; вони прив’язують кшщ коси молодо'!
до прич!лку, ! сам молодий, або старший боярин одрубуе кшщ коси
одним ударом тотрця 101). (Гуцули мають маленьк! тошрщ на cboìx
палицях). Це ритуальне одр!зування волосся д!вчин!, яке симво-
л!зуе жертву ним богам, знаходимо у вс!х шдо-европейських наро-
д!в, починаючи з стародавтх !ндус!в, ! так само й у народ!в инших
рас, як от у ацтекхв, наприклад. У сучасшй народн!й поезй, особ‐
ливо в украшщв, одр!зати косу д!вчиш, чи зняти з nei bìhok, —
символ того, що вона втратила давоцтво, а для не! це велика ганьба.

жшок. Щоб зрозум!ти щ звича!, треба взяти на увагу той факт, що в апаппв,
«коли вождь вплете полотняний тоник в коси полонено!', вона стае «часткою
вождя»... «Коли хочуть взяти жшку на довший час, ламаготь стршу над 1! го‐
ловою: в!д часу цього акту вона перестав бути особою, а робиться р!ччю пере-
можця. Той самий символ!зм !снуе i в номад!в татар». (Е. Reclus, Les primitiis,
153). 97) В багатьох крашах, в тому числ! й на швдгп Францп, перекопан], що
часник дае силу, мужтсть, охороняе Bifl гадюк та пошестей.98) В де-яких мщцевостях, коли батько й мати молодо! ще жив!, запл!тають
косу в усю довжину; коли вона кругла сирота, !й зовс!м не заплиають коси,
а зав’язуютъ волосся стр!чкою на потилиц1; а коли вона мае батька або маир,
то !й sanniTaroTb косу ттльки до половини. (Чуб. Эксп., IV, ст. 585).ee) О. Roszkiewicz, Obrzedy i piesni weselne, ст. 16. .10°) A. Wereszczyúska, op. cit.101) Чубинстй, Экспед., IV, ст. 375.
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Майбутне подружжя йде до церкви разом, або окремо. Так, чи
инакше, але по'хзд молодого мусить íth разом з свиилками, що з
них одна несе шлюбш св!чки, а друга — мечи, звичайно стару
шаблю, часто дерев’яну, оздоблену квггками, стр!чками, то-що 102).
Цей ритуальний меч являв собою сполучення зброх з наподобленням
ще старшим, — з грецьким тирсом. Мати молодо! звичайно зоста-
еться вдома, i взагал! це було б великою непристойшстю з%боку
батьюв — бути присуппми на вшчанш. В цьому також вбачають
в1дгом1н стародавнього способу умикання молодо!.

Перед вздходом до церкви молоду благословляють и батьки;
инод! молодий та молода разом дютають ix благословения. Цей акт
гядзначаеться найбхлыною урочиспстю у бойк!в у Галичин!. Хор
просить мат]р благословити свою дочку, а староста садовить усю
р]дню на довгу лавку. Потхм bíh простилав im на колша дуже довгий
рушник, а то ще й сувой б!лого полотна, i кладе кожному на колша
хл]б. Botím староста звертаеться до присутшх i просить ix проба-
чити молодому й молод] и. коли в чому-будь перед ними завинили, i
дати ím свое благословения. Тод] молодий та молода кланяються
вноги кожному родичев], щлують 1м руки й ноги, поим трич! щ-
луються з ними. Шсля цього дружба трич] б’е батогом, оздобленим
дзв]ночками, по дверях, кладе ба гп г на пороз!, а молодий та молода
(але ильки вони сам!) мусять переступити через нього, виходячи з
хати; дружба робить те саме (цеб-то переступав через бат]г) на по‐
роз! сшей, на виход! у дв!р.

Ми вже зазначали багато раз!в звичай хрестити палицею чи
батогом дверь Зкомбшований з! звичаем, щоб молодий з молодою,
виходячи з хати, переступали через бат!г дружка на пороз!, цей
звичай виявляеться у бшыне розвинетй форм!. Це дозволяв нам
пояснити його, з!ставляючи його з дуже поширеними звичаями у
сванеив та инших народ!в на Кавказ!. В Куталськш губернй, напри-
клад, шдчас шлюбно'] в!дправи в церкв! дружно кладе б!ля н!г мо-
лодих голу шаблю. Шсля шлюбно! одправи, коли вже виходять з
церкви, дружко стае на дверях, ! молод! проходять шд його шаблею,
яку в!н тримае над ix головами. В хат! те саме повторюють коло
кожних дверей, а пот!м дружко заходить до юмнати ! навхрест вда-
ряе шлька раз!в легенько шаблею в ус! ст!ни та по вс!х кутах. «Тим,— каже автор цього опису 103), — дружко забезпечуе молодим щастя
та нищить лих! зам!ри д!явола». Явна р!ч, що украшський звичай
т!льки рем!н!сценц!я под!бних pi чей, можливо, трохи ретушована
хрисйянством.

102) Меч роблять так: зр!зують з хл!ба верхню шкуринку в форм! кола,
встромляюгь туди до половини шаблю, а то й просто палицю. Поверх хл!ба до
шабл! прив’язують васильки, гвоздику, чебредь та инш! кв!тки, а також св!чки,
скручен! та пороблен! драбинками, то що. Шд хл!бом обвязують шаблю руш‐
ником, чи вишиваною хусткою (Чубинсюй, Экспед., IV, ст. 692). В Шартрен!
(Chartrain) головний сшвак шлюбного хору тримае в!стрям догори шпаду, за-
стромяену в яблуко чи померанець.

103) Макс. Ковалевсюй, Законы и обычаи на Кавказ^, СПБ., 1890, И, 48 ! 105.
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Ще частппе батьки, благословляючи, стають на лавку, вкриту
кожушиною та приставлену до печ!, яка тут знову грае ролю старо-
давнього вогнища жертвенного вгвтаря, резиденщх АРнца 104).

За Дав!дом, у старих прусашв молода, покидаючи батыйвську
хату, звертаеться з молитвою до святого вогню родинного вогнища.
Коли молода виходить з дому до церкви, сама чи з молодим, мати у
двор! кропить И свяченою водою та обсипае хмелем. В раз!, коли до
церкви !дуть, мати- шдходить до возу, що на ньому мае !хати молода
з cbo'ìmh дружками, кладе перед кшьми хл!б, а с!ль, яку вона мае
з собою, сипле на молоду а то й на молодого, коли вони 1дуть ра‐
зом, охороняючи ii ним од ycix можливих чар!в 105). В де-яких
м!сцевостях у той самий час батько обходить по!зд, обсипае вс!х
зерном та обсипаючи нримовлае:

Роди, Боже, жито
На новее л!то
Густее, колосистее,
На стебло стеблистее,
Щоб наш! д!ти мали
I стоячи жали.

(Чуб. № 817 та 605).

Перед возом молодих !де ще один в!з з прапором молодих; инод!
старости беруть з собою ! коровай. У гуцул!в, у Галичин!, сам
батько везе молоду до церкви. Трич! обходить в!н з нею круг стола,
а вс! присутн! йдуть за ними. Пот!м молода стае навкол!шки серед
хати, а староста просить батьшв та вс!х присутшх благословити
ii. Проказавши кшька сакраментальних сл!в, батько бере молоду
за руку й веде ii з хати. Переходячи шд середшм сволоком, мо‐
лода бере шклянку з водою ! виливае и за собою. Тод! вс! при‐
сутн! беруться за руки !, утворивши таким способом ланцюг, !дуть
разом з молодою у дв!р. Там вона знову щлуе вс!м руки; мати з
допомогою дружок садовить ii на в!з ! шсля того обсипае вс!х
пшеницею, а батько, взявши коней за поводи, виводить ix на ву-
лицю. Кр!м свое! шлюбно!' одеж.! молода мае ще на соб! намггку,
що нею пот!м зав’язують ii, як молодицю. До nie! намшш причеп-
лено великого калача в форм! перстня, що спадае ш на груди,
а на прав!й руц! у молодо! висить ще один калач, що зветься «про-
зорий калач». Молодий мае на соб! також под!бн! калач!. Молода
мовчить цшу дорогу; вона не мае права говорити, поки не зустр!-
неться з молодим, що так само ще до церкви. Коли шлзд наближа-
еться до церкви, музики перестають грати. В Коломийському по-
в!т! по!зд спиняеться перед воротами церкви ! тод! сшвають тако'!
nicHi: «Нема попа вдома, по!хав до Львова, церкву викунати,

104) L. David, Preuss. chron. S. 108, 134. цит. у Фаминцина, Божества древнихъ
славянъ, СПБ., 1884, ст. 98.

105) Про ритуальный обряд з с!ллю див. Сумцовъ, 0 свадебн. обрядахъ, та
Wood, The wedding-day etc., I, 131, 231.
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й одчиняти» 106). Це, певне, ремшюцешця про сумний час поль-
ського панування на Украш!, коли треба було платити жидов!-
орандарев! за право вв1йти до церкви.

Входячи до церкви, кожний з майбутнього подружжя нама-
гаеться перший переступити церковний nopir, бо це йому забез-
печуе першу ролю в шлюбному житп 107).

Шлюбн! обряди православно! церкви, як i щлого христянства
взага.ш, мають в co6i багато рис, що ix вони дштали у спадщину
В1д поиередшх peni ri и, напр., в1иц 1, iiepcxni, звязування рук моло‐
дим, обводшня з запаленими св1чками навколо налоя, пиття з од‐
ного келиха, то-що. Щоб схарактеризувати певш особливост! шлюб-
ного рел1г1йного обряду на Украпп в XVII стол1тт1, варто навести
продовження щкавого оповгдання в книжщ Лаз1щя, що ми вже
його цитували на початку нашо! пращ. Дарма що автор, будучи
католицьким священником, мав нам!р висм!яти схизматичного
украшського попа та надати йому мало привабливий вигляд, — а
це виразно зазначене в щй кшжщ, — все-таки разом Í3 тим в н!й
не бракуе дуже щкавих подробиць з точки погляду icTopii та ет-
нографи.

«Igitur circa horam noctis undecimam, sponsi cum fidibus, faci‐
bus et fistulis ad delubrum deducuntur. Ante illorum adventum,
aliquod vascula, sicera, melicrato et cereviscia plena huc advecta
sunt. Convivae itaqui utriusque sexus saltando, ludendo, clamando
et ridendo bonam noctis obscurae partem consumunt. Interea mittun‐
tur certi homines, qui Flaminem accersant, hi plerumque re infecta
semel atque iterum discedunt itque fit propter tomulentiam deplorati
sacrificuli, qui vino et somno sepultus jacet. Vulgus interim ducen‐
dis choreis occupatur. Post ea morae et absentiae impatientes illi, qui
sponsum adfinitate altingunt, Flaminis poti domum effringunt et
vi abreptum ad peragenda sacra lundem pertrahunt. Ille dum solito
vult fungi officis, nec tamen rectis pedibus consistere potest, saepe
concidit in medio templo. Exoritur igitur damnabilis risus et barbaries
ut vix opiner ethnicos Veneris sacra scurriolius peregisse. Accurunt
illico, qui lurconem teneant, ne collabatur. Tum primo pones sibi de‐
bitos adferri jubet. Deinde libro aperto stentorea voce aliquem Hym‐
num Dauidicum cantat. Postea intortam sponsi caesariem manu com‐
prehendes, in hane sententiam eundem affatur: Dic mihi, ô sponse,
ô frater, ô amice, numquid tu huic temerae vir esse potes? numquid
eam fustibus aliquando muletabis? numquid aegrotam, scabiosam et
decrepitam derelinques? His sanctar jurat sponsus se facturum viri
boni officium. Ad sponsam igitur sermonem convertens eam quoque
interrogat: An viro ferendo sufficiat? (nam puellae decem et undecim
annorum hic nubunt) an rei familiaris curam agere? an caeco, curuo
et decrepito marito fida velit esse comes? adfirmat illa. Mix Flamen
serto ligneo viridi utriusque caput coronat. In circumferentia corona‐
rum descripta sunt Ruthenicae haec Nerba: Crescite et multiplicamini.

loe) H. Колцуняк, Весышя в Ковал1вщ (Правда, 1891, липень, ст. 25).107) «Наука», вид. Наумовича, 1889, Vili, 449.

254



Ille dum haec agit, inflamantur ab omhibus cerae candelae, et pateramedone spumans sacrificule traditur, eam novis sponsis uno propinat
haustu, illi simili alacritate evacuant et viro religioso reddunt. Abi-
ecto iam ligneo cassiculo et pedibus contrito, novas instituant choreas,
hic Flamen choragus est, caeteri longo ordine eundem insequuntur.Faeminae etiam lupulum in templo sporgunt et linum, eum tali accla‐matione: Dii’nostri tutelares faciant ne novi conjuges ullo unquamdestituantur bono. Sic tandem tumultuum finis est. Sacrificulus do‐
mum reducitur: convivae sponsis comitantur» 108).

Поминаючи сучасний православний ритуал та всю шлюбну в!д-
праву в церквЬ ми все таки мусимо занотувати де-яш подроби pi. У
гуцул!в, напр., поки йде шлюбна вдарава, старости тримають над
головами молодих кожний по xлiбoвi в одшй рун,!, а в другш pypi
тримають 3acBÌ4eHÌ св!чки. У Коломийскому повт хрещений батько
приносить до церкви бшу намш;у, i священник, перед тим, як
класти на голови молодих вшщ, накидае цю намйку на плeчi мо-
лодШ так, щоб кшщ спадали iti на груди. Хрещена мати, стоячи за
молодою, тримае на 'ii плеч! хл!б, а боярин, що сто1ть по праву рукуб!ля молодого, тримае в руках його шапку 109). Наведемо ще галька
под1бних забобошв, як от: молода намагаеться конче першою сту-пити на Hopir церкви, першою стати на рушник, що служить для
молодих у pepKBi килимом, — i те i друге з над1ею дастати таким

108) Lasitzki Johannes, De Russo rum, Moscovitarum etc., 242—243; RespublicaMose, et urbes, 140—143.
Ми дамо дал! кшець цього опов1дання. Общянки молодого та молодо!', на‐

веден! в цьому текст! дуже под!бн! до тих общянок, що, як каже Ломье, дають
англ!йц!, беручи шлюб: «Беру тебе за ж!нку (чи за чолов!ка) та общяю тоб! хо‐
дит за тобою в!д цього дня, все одно, чи ти станет кращою, чи погашшою, зба-
гат!еш, чи зб!дн!еш, будет слаба, чи здорова; общяюсь любити тебе (! слухатись
тебе, — додае молода), зпдно з запов!дями божими, до само! смерти, що одна
розлучить нас. Даю тоб! на те свое слово». Laumier, Cérémonies nuptiales, p, 4).Thévenot y cboìx «Подорожах» подае дуже щкав! в!домост! про звичай розби-вати келих, що з нього пили молод!. Вш переказуе, що в Грец!! (зв!дки, очеви-
дячки, ми перейняли цей звичай) священник, який п’е останшм, розбивае келих,
говорячи при тому мовою свое! краши так! слова: «Sic sponsus sponsae virgi‐nitatem rumpat» (там само, ст. 88). Що-до звичаю танцювати навколо аналоя,
звичаю, який, очевидячки, походить !з старого грецького ритуалу, то вш, як то
сл!д гадати, заховався до нашого часу в Румун!!, де молод! з дружками... «und
mit dem Popen dreimal in tanzendem schritt die Runde um das Liturgiebuch-Pult
machen, wobei sich Alle an den Händen anfassen» (Reinsberg- Düringsfeld, Hoch‐
zeitsbuch, 54). Звичай обсипати молодих зерном та гор!хами часто пракгикувався
у старих жид!в, шдус!в, грешв та римлян (Laisnel de la Salle, Croyances et légen-
des, 47), a 3 ВизантИ поширився i на щлий Балканський híboctpíb та на bcíx
православних слав’ян. Пояснения цього звичаю знаходимо у Servius Gram., Com‐
mentarii ad Virgl. Eclog., Vili, 30. Там можна знайти також i легенду про по-
ходження ropixa. Див. також Hotomanì, Observationum quae ad veterem nuptiarum
ritum pert. P. MDLXXXV, p. 109; Brissonii, De Veteri ritu nuptiarum, 88—89;
Edelt. Du Méril, Des formes du mariage etc.; Etudes sur quelques points d’arché-
ologie et ďhistoire littéraire, P. 1862, p. 4, note 2.

У PpeiiiB слово Kgifry означало овес а також орган в1дтворення (див. Api-
стофан, Рах, в. 962—965); Слово це заховуе ще й дот у Францп в народтй mobí
свое непристойне значшня (dare hordeum utori); у Венери було нав!ть прозвище
«просяна богиня», («la déesse de millet») Edelst, du Méril, op. et loc. cit.10B) Колцуняк, Beci.iля у Ковал 1вщ (Правда, 1891, липень, ст. 26).
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Способом першу ролю у своему новому господарств!. Вона також
намагаеться покласти свою руку поверх руки молодого в той мо‐
мент, коли священник звязуе ш руки хусткою. В Галинин! молод!
мають думати шдчас шлюбно! одправи про сво! вади та недуги, !
коли проголошуеться сакраментальна шлюбна формула, додають
в!д себе in petto: «кр!м тако! й тако! вади ни хороби». ГПдчас шлюб‐но! одправи спостершають також полум’я св!чок, як швидко вони
згорають, то-що, — для того, щоб зробити т! чи инш! висновки
що-до довгол!ття молодих110). Дружки молодо!, ! соб!, намагаються
стати ногою на рушник, що постелений п!д ногами у молодих !
являе собою спогад про волову шкуру, на яку ставили в !ндус!в
молодих шдчас шлюбного обряду 111). Цей звичай заховався аж до
нашего часу. Все це робиться з метою вийти зам!ж того самого
року; часом для того дружки нав!ть просять молоду штовхнути
трохи аналой ногою, ! т. д.

Вийшовши з церкви, — найчаст!ше малими б!чними дверима,
щоб !х не покидало щастя, — молод! йдуть кожний до свое! хати,
або инод! ix обох провадять до хати молодо!. В XVII стол!тт!, як
св!дчить Боплан, молоду приводив додому найстарший з и родич!в,
тримаючи Г! за руку, а молодий гшов поруч з нею112). У гуцул!в,
виходячи з церкви, молодий б’е батогом молоду по спин! та ще й
трич! погрожуе ним. Сам народ дае цьому звичаев! таке пояснения:
коли молодий починае з того, що вдарить батогом молоду, то це
для того, щоб пот!м !! школи не бити. ТИсЛя того молода розпод!ляе
св!й калач м!ж старостами та вс!м cbo'ím товариством. Молодий !
соб! робить те саме113). Додому йдуть з великою помпою, инод!
(зрештою, дуже р!дко) в супровод! духовенства.

Зпом!ж численних шеень, що ix сшвае хор шеля повороту з
церкви, зяазначимо особливо т!, що виявляють певну !рон!ю ! що-до
особи священника, ! що-до само! релшйно! одправи:

Та спасиб! ж тоб!, попоньку...
Не багато нас держав,
Не велику плату взяв,
Шв-шеста та копуТа за русу косу...

Дали йому шеляжище,
А в!н думав, що рублище...

ио) Цей самий забобон ienye у Францп (Laisnel de la Salle, Croyances et légen-
des du centre de la Prance, 1875, II, 38—39) та в Шмеччит (Lutolf, 548, par. 519).т ) De Gubernatis, Storia сотр. d. usi nuzziali, 164.112) Beauplan, Description de l’Ukraine, 121.113) Наука, вид. М. Наумовича, 1889, VIII, ст. 479. Про таи звичаг у румушв
див. Защукъ, Бессараб1я (Матер1али по географш и статистикк Россш, собран‐
ные офицерами генеральнаго штаба), СПБ., 1862, I, 469.
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Задурились-мо попа,
Як доброго хлопа —
Ми редьки накраяли,A BÍH думав, що таляри...

Ми по cmìttì ходили,
Черепки збирали,
Попов! давали. —

«Дякую To6i, мати, за те, що ти вродила мене такою гарною:
попи задивлялися на мене, i дяки спиняли cboí oni на Meni, — i
помилялись вони через те, читаючи в свохх книжках...»

(Чуб., № 695, 696, 697, та ин.; A. Wereszczyňska, op. с.).
Украшський народ побожний i релшйний, i тому цей жар-

товливий тон можна найкраще пояснити тою другорядною ролею,
яку народ, в1дпов1дно до свохх погляд1в. призначав релшйному
шлюбному обрядов!; йому bíh надавав т!льки знач!ння формаль‐
ности, що !! вимагае закон. Рел!г!йний обряд не був сутшм для
шлюбу, — тому нема шчого дивного в тому, що його старались
позбутись як-найшвидче та по змоз! з мchi ними видатками. А все
таки св!дом!сть, що дерковний обряд робить шлюбний акт непо-
рушним, хоч би тшьки з юридично! точки погляду, — дуже ясно
в!дбилась у чудов!й nicm:

..j''

Ой, п!д л!сом битая дор!женька,А серед л!су рублена криниченька,Коло криниц! червона калинонька;
Ой туди гхав 1ванько з боярами;
Йому калина дорогу заступила.
Вийняв шабельку, став калину рубати,Та стала йому калина промовляти:Ой не для тебе ця калина сажена,
Т!льки для тебе Маруся наряжена.

Калина — символ молодо! доросло! д!вчини. А в инших тенях
говориться:

1зс!кли калиноньку, зрубали,
Уже нашу д!воньку звшчали...
С!чана калинонька, с!чана,
Вже ж наша Марусенька звшчана.

(Чуб. № 672, 676, 720).
Коли молод! наближаються вже до хати молодо!, куди, як каже

шеня, послано сокола 114), щоб спов!стив про !хне прибуття, —
114) Про сокола-посланця i молодого див. Потебня, Объяснете малорусскихъ

и сродн. народныхъ ггЬсенъ, Варшава, 1883, I, ст. 266, passim; II, 167 — 169.
Про величие значшня сокола, як репрезентацш Soma див. Овсянико-Куликов-
ckííí, Опытъ изучетя вакхическихъ культовъ, ст. 106 — 107.
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батько й мати йдуть назустр!ч лснздовл, тримаючи в руках bíko
/ржи покрите скат1ркою, а на ньому розкладено x.jii6, cíjib та пляшки
з горшкою. Молод! в!тають ix i д!стають од них благословения хл!-
бом; але зараз же пот!м вертаються до наподоблення ворожнеч!,
що наче б то !снуе м!ж ними. Це наподоблення можна, однак, по-
яснити инакше, i з бшыною правдою, стародавн!м звичаем чинити
лиття в честь земл!. Батько молодо'! подае своему зятев! чарку
горшки; зять бере ii, але, слухаючись хору, який перестер!гае його,
щоб не пив того, що дае йому ворог, та радить йому передати чарку
бояринов!, щоб той вилив и на гриву конев!, — передне справд!
чарку старшому бояринов!, ! той через плече виливае гор!лку на
землю116).

Пот!м староста наказуе молодому взяти в руку кшець руш‐
ника, що е його окрасою ! що його в!н носить через плече, як шарф
шдчас щлого весшля, а другою взяти молоду за ii хустину. Нака‐завши ÌM обшти трич! навколо д!ж!, що стоггь серед двору, в!н про-
понуе ÍM пройти ще п!д в!ком д!ж!, яку батьки молодо! тримають,як тшьки можуть високо, над cboímh головами. Цей звичай нагадуе
звичай стародавшх !ндус!в, як! примушували молоду пройти шд
ярмом116).

В багатьох м!сцевостях Укра'1ни мати сама !де назустр!ч мо‐
лодим, що вертаються з церкви; вона вдягнена тод! в вивернутий
кожух. В Галичин! вона дае на к!нц! ножа мед молодим, спочатку
зятев!, а пот!м дочщ; пот!м вона маже медом чоло, п!дбор!ддя та
щоки обом молодим, а теля того частуе медом щлий по!зд, але н!-
кого з них не маже117).

Виконавши ц! церемонй, молодих ведуть до хати. 1х обводять
трич! навколо стола тим самим способом, як ми вже описували,
садовлять на посад, ! теля того частують ix горшкою, а вс! при-
сутн! с!дають до столу об!дати. Тшьки молод! не беруть у цьому
общ! участи, !, так само, як ! на заручинах, вони щять окремо, в
иншш к!мнат!. В Галичин!, наприклад, молод! щять кашу на мо-
лоц! 118), що ii мусить зварити сама мати. Зпом!ж численних тсень,
що ix ствають за общом, е одна, в як!й, м!ж иншим, говориться,

115) У Хорвата в подобному випадку староста бере глечик з молоком i ви-
лявае його на землю. Иличъ, Народные славянекге обычаи, цит. у М. Оумцова,О свадебн. обрядах, ст. 151. Як св1дчить Biprmfl, стародавн! римляне що-року
ясертвовали глечик молока та пир!г Пр1япов1, представников! пл1дно1 сили.
Sinum lactis et haec te liba, Priape quotannis II Expectare sat es: custos es pau‐
peris horti (Eclog. VII, v. 33).lle) Haasch, Indische Studien, V, стор. 199. Isidor каже:.. «Conjuges apellati
propter jugum, quod imponitur matrimonio conjugendis. Jugo enim nubentes subjiriSinum lactis et haec te liba, Priape quotannis // Expectare sat es: custos es pau-
цит. у Edelst, du Méril, Des formes du mariage etc., 19).

В околиц! Miera Castres дои вдягають молодгй ярмо на шию (De Nore,
Coutumes des provinces de France, 90, цит. у Ed. Méril, op. et loc. cit.). Шзшше ми
зустршемося ще з вживаниям ярма в шлюбних обрядах Украши.117) O. Roszkiewicz, op. cit., 51 та Наука вид. Наумовича, 1889, VIII, стр. 480.118) У ЛотаринШ молодий приносить молодой на передодш шлюбу тарйпку
проса або риж на молодо (Richard, Traditions populaires, croyances, superstitieuses,
usages et coutumes de ľancienne Lorraine, 188, цит. у Ed. du Méril, op. cit. 55.
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що приготовало два голуби на об!д для самих молодих. Явна pin,
що це було колись ритуальною отравою, яка стосуеться мабуть,
до стародавньо! жертви 119). Наприкшщ осяду д1вочий хор нагадуе
по 13 дов 1 молодого, що bíh марно чекае тут i не вертаеться до хати
свого пана, бо ж молода ще не нал ежить йому:

Та чого, бояре, сидите,
Чом та додомоньку не йдете?— Та ще д1вчина не вийшла наша. —
Ще ви ií та не в!зьмете,
Хоч засватана i повшчана,
Ще ж ви ii та не вхзьмете».

(Чуб. № 802).

Шелл nieí nicHii, що дуже добре характеризуе другорядну ролю
релшйного обряду в шлюбе на Украйп, молодий в1дходить з yciM
CBOÍM товариством, щоб повернутись увечер! та взяти тодс з со‐
бою назавше свою молоду жшку.

7.

Вес1лля. Набор та в)дх1д дружи ни моло‐
дого. Перейма. Озброена оборона хати мо‐
лодо!. Пересправи. Замирения. Об’еднання
святих bothíb двох родин. Продаж молодо!
братами. Посад. Ритуальний поц1лунок.

Все те, про що ми дос! говорили, тшьки прелюд!я до спражнього
шлюбного обряду, — до весыля, найважлившю! частини целого
шлюбного ритуалу, не т!льки своею !деею, але й розвитком та ар-
ха!чними рисами, як! !! характеризують. Весшля починаеться з ор-
ган!защ! по!зда молодого, що мае йти до хати молодо! та привезти
и до хати Г! майбутнього чоловша. Починають з об!ду в молодого,
що мусить бути досить п!зшм, бо скшчити його треба, як западе
н!ч, — час коли в старовину звичайно починали виряжатись у не-
безпечний пох!д. Спершу наподоблюють вербунок вшська, потр!б-
ного для задумано! справи. На голос музик вс! гост! сходяться у
двор! коло хати молодого, ! молодий, в супровод! старшого боярина,
виходить до них, в!тае трич! свое товариство ! вказуе старшому
бояринов! тих парубюв, яких в!н хот!в би мати в своему по!зд!.
Боярин шдходить до тих, що ix вказав йому князь. (На ц!лий час
шлюбного святкування молодого звуть князем, ще з б!лыним пра‐вом мае в!н цю назву на самому вес!лл!). Боярин здаймае з паруб-
к!в шапки та несе ix до хати, де старша свашка пришивав до кожно!

11в) Голубки були колись присвячет Венерё, i римськ! жшки приносили ча‐
сом голубок у жертву в день свого шлюбу (Edest. du Méril, op. cit. 61, note 1).
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шапки значки* чи то з пучечшв барв1нку, чи з червонох стр!чки 120).
До шапки старшого боярина вона пришивав трохи бшыний значок
i пускав йому трохи довш! кшщ стрХчки, щоб bíh був помХтнХший.
Коли значки пришит!, старший боярин бере шапки назад i вертаеix власникам, вбраних боярами 121).

Роздавши оздоби боярам, дають так! сам! свиилкам (д!вчата,
що беруть участь у по!зд! молодого; старша св!тилка нестиме меча),
тддружим, старостам, музикам, свашкам ! нарешт! eisnunoei, що
мае правити кшьми 122).

Молодий, чи князь, сидить на почесному м!сц! на покут! п!д
образами. Праворуч од нього бояре чи дружки, цеб-то дружина
що-йно набрана; один з дих бояр д!стае титул хорунжого. Л!воруч
од молодого — свгтилки, про яких ми вже згадували вище ! як! за
старих час!в, можливо, грали ролю в!дпов!дну до ix природи, цеб-то
вакханок. Тепер вони т!льки джури князя.

На факт, що бояре стоять у васальнш залежност! в!д князя,
вказуе те, що набрана дружина насамперед зб!рае податок серед
себе само'!, передбачаючи задуманий пох!д князя; наприкшц! об!ду
старший боярин бере таршку й обходить ycix; кожний дае, сгальки
може. В давн! часи, без сумшву ц!лий р!д брав участь у вес!лл!
одного з! cbo'ìx член!в 123); шзшше це наподоблення надбало харак-

12°) ЦХ банти кохання, як ix звуть у багатьох провшцХях Францп (trulafa по
старо-данському, true-lov-knot — по англШському), що оздоблюють i дос! шапку
та петельку молодого, являють собою, як гадае Edelst, du Méril, спогад про пишну
одежу блискучих кольор!в, яку носив молодий i вс! гост! на вес!лл! за поган-
ських час!в; ix роблять прим!тивно з б!ло! та червоно! стр!чки (Seiden, Opera,
t. Ill, 670). Звичайн! гост! так само вгдзначем стр!чкою на плеч!. (Edelsb. du
Méril, Des formes du mariage, 14).

Молода у Францп, виходячи з церкви, в!шае також на шию кожному гостев!
маленьку з!рку з! стр!чки рожево! та б!ло1 барви (в!дому шд назвою вгдзнаки, чи
прихильности (faveur), а на подяку д!стае пощлунок. (Laisnel de la Salle,
Croyances et légendes du centre de la France, 1875, II, p. 35).

Такий самий звичай !снуе ! в Англ!! (Wood, The weddingday, II, 22—23).121) В де-яких м!сцевостях молода визначае також в своему по!зд! писаря,
великого виночертя та великого польового. A. Wereszczyňska, Веилля в Остро-
пол! (рукопис).122) Ом. Гриша. Веилля в Гадяцькому пов!т! (рукопис).т ) Найт!сн!ша сол!дарн!сть, що !снуе м!ж членами под!бних союз!в (мова
про екзогамн! брацтва на Кавказ!), виявляеться на кояшому кроц!, а м!ж иншим
! в такому факт!: коли в кого бракуе kohitíb на кушвлю молодо! з чуясого
брацтва, потр!бний калим складають з добров!льних внесюв ycix «брат!в». Жшка,
сп!льно куплена, нав!ть п!сля смерти чолов!ка, все е власшстю його роду та
його брацтва (Макс. Ковалевскгй, Законъ и обычай на Кавказ^, Москва, 1890,
I, ст. II). «Для молодого курда, — каже инший роийський етнограф, — шлюб
— це дуже трудна р!ч, бо тяжко самому з!брати все те, що складае викупне за
молоду; але в такому раз! майже завше бувае так, що кожний член комуни по-
легчуе це дашй родин! сшльною допомогою, що мае назву «радж!» (radji)».
(Е. Kovalevsky, Les Kourdes et les lesides, Bruxelles, 1890 (Extr. du Bull, de la Soc.
R. Belge de Géographie, 17).

Звичай робити колективн! збори м!ж товаришами молодого !снуе також у
Литовщв («Живая Старина», I, ст. 123). У Великорос!! молодий також рекрутуе
свое товариство м!ж парубками свого села (Пономаревъ, Обрядовые обычаи,
Северный ВКстникь, !юнь, 1890, ст. 80). У болгар !снуе тшьки прощальний веч!р,
що його влаштовуе молодий для cbo'ìx товарипив; жшок та д!вчат на цей бенкет
не допускають. (Bogisič, Zborník sadasnjih provnih obiöaju u juž. slov., 257).
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теру auxilium’a, що його платила озброена дружина васал1в, покли‐кана феодалом-князем 124). Июля общу bcí встають, читають мо‐
литву, як звичайно, a hotím виконують обряд, що очевидячки яв-
ляе собою наподоблення старовиино! присяги. Ставлять на сттп
велику миску, повну гор1лки, а в гор iлpi плавав ложка. Старший
боярин веде князя, вдягненого в кожух та кирею, хоч би де було й
л!том, — давши йому в руку кшець хустини. Другою молодий бере
за руку одного з cboìx бояр, той бере свого су čipy i т. д. Процесгозамикав свиилка, що йде з запаленою свлчкою. Так трич! обходять
довкола стола. 1дучи перший та другий раз, bcí по черз! випивають
кожний ложку горшки; за трет!м разом п’ють просто з миски. У
де-яких мшцевостях старший боярин, наб1раючи дружину своему
Князев!, питав в осгб, що вступають до nei, сшльки вони хочутьмати за свою службу. Починають торгуватись та нареит складають
ритуальний догов1р126).

IIotím bcí виходять у дв!р, де мае вщбутись инший обряд, що
мае разом i вгйськовий, i релшйний характер. Насеред двору ви-
носять лавку, а на nei ставлять д!жу 126), покриту скат! ркою. На
BÍKO д1ж! кладуть хл1б, що ним батьки благословлятимуть моло‐
дого; коло лавки ставлять гпдро з водою та маленьку кварту, таку,
як звичайно п’ють воду. Молодий з боярами стають перед дажою та
хл!бом. Тода з хати виходить мати молодого, у вивернутому ко-
жуш, в смушковш шапщ на голов!. В подол! вона мае овес, ropixii,
гарбузове та соняшникове насшня, то-що 127), разом з др!бними мо‐
нетами, що мати звичайно зб!рае для цього дня з народження сипа.
Один з бояр!в !де до не! й подае !й грабл1 або вила, що мусять яв-
ляти собою коня. Мати наподоблюе, що с!дае на нього. Тод! старший,
боярин бере гадану коняку за поводи та обводить мат!р навколо
д!ж!, а другий боярин !де ззаду з батогом ! вдае, що шдганяе. В
де-яких м!сцевостях за мат!ррю, що там також !де на вилах, чи
граблях, !де молодий, а за його хустину тримаеться один з бояр!в;
за цим боярином !де другий ! т. д., аж до свпилки, що тримае меч
(опис його ми дали рашше), запалену св!чку та «щлушку» хл!ба,

12 ) В Ггали: «Se il feodatario menava moglie, imponeva a suoi vassali un
tributo novello, chiamato auxilium ad aiuto» (A. de Gubernatis, stor. сотр.
degli usi nuzziali, 86).

У Сванетп (Кавказ) — князь, з нагоди шлюбу свое! дочки, дттавав то
найменше барана в!д кожно! родини свое! мтцевости (Макс. Ковалевск1й —
Закон и обычай, II, ст. 19).

iss) Чубинсмй, Экспед., IV, ст. 608.
12в) На Бшорус! (Могилевська губерн1я), ставлячи нову хату, власник, коли

будову скшчено, перед тим, як вседитися в не!, приносить flimy, ставить Н серед
хати та накривае бшою скаиркою. Hotím, разом Í3 своею kíhkoio, господинею
дому, bíh стае перед дажою, щоб йому в нов!й xaii не бракувало хл!ба. KpiM того,
вони обсипають зб!жжям усю хату на щастя, на багадтво (Труды Этнография.
Отд. Общ. Любителей Естествозн., Антропологш и Этнографш, т. IV, ст. 26).

127) Ми скажемо дал! про звичай обсипати молодих зб!жжям та овочами. Про
стосунок цього свята до свята /(ionica див. Р. Decharme, Mythologie de la
Grèce antique, P. 1879, p. 419.
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на яшй видко сл!д од другого xjii6a, що п1кся разом з ним у
печР 8).

Шдчас цього обряду мати сипле зерном та насшням на bcí
боки, а хор ствае hìchì, де говориться про жаданий добрий урожай,
багацтво та родючнлъ. Пгсля третьего обходу навколо д!ж1, стар‐ший боярин веде коня напо'г'ти; bìh зачерпуе води малим кухлем i
«дае ii пити конев!», деб-то лье ii на ганедь вил чи грабель. На‐
бравши ще раз у кухоль води, bìh передае ii через плече иншому
бояриновд що взявши його, кидае таким способом через плече, щоб
bìh, упавши, разбився. Тода мати кидае вила, а бояре ламають ix
та розкидають шматки на Bei боки 129).

Шсля piei церемони, починають виряжатись у дорогу. Hìchì,
що ix сшвають тодд не залишають жадного сумшву що-до арха‐
ичного характеру дього походу, до якого потам додано hobìihì риси
дружини, а ще шзшше — елементи козачк «Темна хмара небо
крив, дощик накрапав, йде 1вашко до Mapyci, як мак процвИае».
«Жених ще до невшти, як мшяць до sipKH».

На соколовому пoлi
Злечтлися соколи;
Межи ними соколонько,
Межи ними сивесенький,
Крилоньками махае,
Летатоньки гадае,
В темни! лконьки,
Meжi норн! галоньки;
Там му галонька мила,
Го му гшздечко вила,
Вила, перевивала,
Bìhkom нообкладала.

(Чуб. № 853).
«Kohì стоять в загороди копитами в соломд а ногами у золота».

Синте шиенидю в нов! корита,Kohì Твашка кормити.
Пощемо в велику дорогу,
До мого тестенька, слава Богу.А в мого тестенька трое вортаець:В одш BopÌTpi м|'сяць засв1тить,В друг! BopÌTpi сонечко з!йде,В трета воршц молодчик в’ще.

(Чуб. № 855).
128) Ця частина хл!ба — цглушт — (натяк на пощлунок лож двома хл!бами

в печр мае символ!чне знач!ння на Украшь В родин! и звичайно даютъ молод-шим д!тям, примовляючи: «Ось тоб! твоя ц!лушка, щоб тебе хлопц! (чи давчата)
ц!лували».12в) В де-яких м!сцевостях на вила с!дае не мати, а старший боярин; мати
пльки йде за ним, розсипаючи зерно на вс! сторони, ! це нам здаеться лог!чш-
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«Серед поля широкого село стхлть, в тому сел! вопп горять;
коло вогню ковал! кують коней боярам». «Козаченько с!длае коня,
збираючись на полювання до л!су зеленого; з того л!су в!н по-
дасться до села, де живе д!вчина весела». «Хлопц! говорять ста‐
рост!, що вони по!дуть через поля широки!, через води глибоки!,
за л!си темни!; просять його не забути шабл! блискучо!: ми зру-баемо л!си, поставимо мости через море, ми пройдемо за море,
знайдемо там молоду д!вчину» 13°).
j Ой заграно, забубнено ранейко,

Ой зберайся, князю 1васю, борзейко,Та по!демо тихим дунаем до замку,
Постаемося во три рядочки на ганку,Там будемо б!лий камшь лупати,
Чей би сьмо могли молоду Мару сю пуймати.

(Чуб. № 839).
— «Чотир! кон! ворони! впряжено до воза,
Я вдягну свого вшочка ! шду шукати
молоду д!вчину аж до Межибожа.
Сто та дв!ст! д!вчат на ярмарц! в Межибож!,
Але не кохаю н! одно! з них,
бо там нема мое! сужено!;
Я пущу в!жки мо!м чотирьом коням
вороним ! з bíhkom на голов! по!ду
до Крупина, — там д!вчата весел!, а
я кохаю Марусю, бо вона до вподоби ! Господу Богу» 181).

Инш! п!сн! дають повне уявлшня походу князя на в!йну але цей
пох!д мае на соб! риси шзшшого вже часу. Хор радить Князев!
«добре кувати коня», а боярам «не витрачати грошей жшкам на
оздоби», а подбати добре про вози, бо !хати прийдеться по -лихих
дорогах. Мати девять раз!в пече хл!б для ц!е! експедици, а батько
дае 100 коней на 20 воз!в. Князь нагадуе боярам, щоб добре виряди-
лись у дорогу, обдивились cBOíx коней, одежу та зброю.

В недаленьку рано
По вс!м селу заграно,
Заграно, забубнено,
Бояри побуджено— Встаньте, бояри, встаньте,

шим. (Он. Гриша, Весшля в Гадядькому повт [рукопис]). У Болгарп коли
мелодий 1де по свою молоду, мати виливае перед ним казан води, здоймае свого
пояса та в!шае на воротах, щоб ц!лий кортеж пройшов тд ним. (Чолаковъ,
Български народни сборникъ, 1872, ст. 21, примггка [е]).

“""j O. Roszkiewicz, op. cit., 25—26.
131) A. Wereszczyňska, op. cit. Здаеться, д1воч! ярмарки 1енували ще в де-яких

мшцевостях австр1йсько'1 Укра!ни на початках нашего (XIX) столйтя. В остантй
глав! мое! прац! я студшю надзвичайно piícaBi св!доцтва що-до цього факту, так
само, як i nofliöHi звича'! у инших народгв.
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Сами ся убирайте,
Бо псядемо райком
По-шд високим замком
Будем замки ламати,
Марусеньку доставати...

(Чуб. № 822, 826, 839, 844).
f

HapeuiTi похзд виряжений. Молодий князь од’хзджае в супровод!
СВ01Х бояр; перед ним несуть веслльний прапор 132). На дорогу мати,
що його, як говориться в nicHi, «на cbít породила, мхсяцем повила,
сонцем оперезала», висловлюе йому добр! нобажання, а батько, який
добре знае, що висилае сина в небезпечну путь, радить йому бути
обережним, а особливо:

Не пий, синойку,
Першого напоенку,
Ой вилий-же го...

f
Та не кажи, сину,
Тестев! всю правду,
Бо тесть тоб! не батенько...

(Чуб. № 624, 629).
У бйтыност! мйщевостей молодий та його товариство справд]

хдуть верхи.
Часто парубки того села, де живе молода, 1дуть назустр!ч по-

!здов! молодого, перегорожують йому дорогу i питають у нього яким
правом bíh хоче ввшти в село. Це зветься переймою. Посередин! до‐
роги ставлять стйт, застелений бхлою скаиркою, а на стш кладуть
хл!б. Пщйшовши до перейми, молодий, схиляючись над хл!бом. хре-
ститься й тцлуе його, а потхм купуе co6i право у парубклв, даючи
i'M гор!лки та грош!. 1Пд цей час хор молодого ствае: «Чому ви нас
спиняете? Xi6a ви нас не знаете? Ой, ми ж таки не мщане, а таки
собл селяне. Пустйъ же нас до д!вчини, дамо кварту гор[лчины».
Плсля того парубки, що заступали дорогу, тйдходять, а ползжане
хдуть дал!, вихваляючись: «Ой дурн! стархц селяне, що за кварту
гор!лчини, ув!льнили нам дорогу та пустили до д!вчини». Ця цере-
мошя инод! в!дбуваеться, коли молод! виходять з церкви; вона !снуе
у Bcix слав’янських, ! майже в ycix ар!йських, народ!в 133).

132') ЗвичаХХ носити прапор (звичайно червоний) перед .похздом молодого Хснуе
у Bcix слав’янських народав, за винятком великоросХв та полякгв (Сумцовъ, Сва-
дебн. обр., ст. ХО—ХЗ). ЦХкаво зазначити, що туболыц острова Яви носять у ве-
сХльних процесХях кшськХ хвости, що, як вХдомо, були бунчуками у багатъох
схХднгх народХв (Laumier, Cérémonies nuptiales, p. 237).133) A. de Gubernatis, Storia comp. d. us. nuzz., 182 пише: «Nell’ India antica,
parecchie cercavano trattenera con varii schezzi lo sposo mentre egli veniva a pigliare
la sposa; e lo sposo le placava con doni».

У слав’янских народ!в цей звичай практикуеться у Великороив (Этногра-
фичесюй Сборник Имп. Рус. Географ. Общ., СПБ., 1854, ст. 90), у болгар (За-
щукъ, Бессарабия, ст. 508), у чех!в' (Kulda, Svatba v národě česko-slovenském,
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Очевидно, що це пережиток старовинного вагального права bcíx
хлопщв комуни, парубоцтва, що його знаемо в парубоцькт гро-Madi 13i).

Похзд рушае даль 1дуть «бором зеленим, мостом кам’яним».
Князь наказуе: «Стиха, бояри, щьте, явора не ломire», то-що.

Ой л!сом хдуть, на кунейки стрктяють,Ой полем хдуть, перепелоньки хмають,
Селом вигзжають, колоныш п1дтинають,
На дв!р пригзжае — коничок дв!р копае.

Молода просить: .
Заховай мене, моя матшко.

А дружки радять ш:
Ой припади, Марусенько, до столу,
Та пусти голос по двору,Нехай почуе рщ-племя
I твое BipHe д1верря...

(Чуб. № 857, 865, 869).
I справдр pi.T,молодо'!, цеб-то bcì il родич!, нав!ть найдальпи, —

вживае bcíx заход!в для охорони, híóh якась велика В1йна ось-ось
мае бути проголошена. Похзд, наблизившись до хати молодо'!, застае
ворота зачинен! та забарикадован! деревом; хату стереже юрба хлоп-
ц!в, вс! вони зд!ймають вгору cboí палиц!. Наподоблення озброеног
Olomouc, 1875, 508). Bin поширений також в Шмеччит (Hamerle, Salzburg, Hoch-
zeitgebr., 29, та A. Kuhn, Mark. Sagen, 356, цит. у Сумцова — Овад. обыч., ст. 24),
у Литв! (ИзвКспя Имп. Рус. Географ. Общ., 1885, XXI, вып. II, ст. 103), в
Ргалп (A. de Gubernatis, op. cit. ст. 182, 200, 276), у Францп (Laumier, Cérémonies
nuptiales, ст. 44 та Ed. du Méril, op. cit. ст. 49).

3 приводу цього звичаю пише, що bíh вбачае в ньому демократизовану
ремшсценщю про плату nanoBi за дозвш женитися: «Молодь непомино
засвоша co6i право на bcíx д!вчат з свого села i не без сперечання дозволяв,
щоб д!вчата волши не ix, а чужого парубка. Це гадане(!) право приймають
инод!, як справжне (у француз1в треба купувати право перейти жиги до свого
чоловша. Ad legem Frisonium, tit. IX) i воно, здаеться, i формально не було
заборонене собором (мова про Шланський собор 1586 р.), але, здаеться, у Францп
його не практикували скшьки будь серйозно. Д1вчина, що виходила зам!ж за
чужого (horzain), кидала хлопцям, що вдавали, тби хочуть ii затримаги на
кордон! свое! парафп, пльки клубок вовни, з др!бними грошима... Тепер бар’ером
для молодо! стала сгр1чка, яку спускають при наймешшй пожертвЬ. Про ана-
лопчний звичай (serraglio) в Ттали, де молода сама nepepisye стр!чку, що пе-
регорожуе 1й дорогу, A. de Gubernatis пише: «Il serraglio qui appare simbolico
della virginità della sposa (op. cit., 183).13!) В Дагестан! майже на кояшому поворот! дороги гурток ильських паруб-
kìb перегороджуе дорогу весшьному по1'здов1 й не пускае його без викупного.
(Макс. КовалевскШ, Законъ и обычай на КавказЬ, II, 186). В Ocerii парубки
з д!вчиного села жадають шапок, упряжу, то-що в!д товариства молодого.
(Макс. Ковалевсшй, Современный обычай и древтй законъ, II, 250). В БолгарП
парубки з села молодо! кидаються бити молодого (Bogisič, Zborník sadas. obič.,
255; дим. такоя« К. Schmidt, Jus primae noctis, 140—146, цит. у Giraud-Teulon,
Origines du mariage et de la lamille, 38.
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оборони найчаспше кшчаеться на тому, що молодому дають вовчу
ягоду, прив’язану на кшщ палиц!; але инод! оборону наподоблюють
!. стр!лами в пов!тря з рушниц!, звичайно набито! самим порохом.

По!зд молодого просить спочатку в!дчинити йому ворота, але
йому в!дмовляють у цьому. Тод! починаеться наподоблення бо-
ротьби, бою 135). Численний натовп парубюв сильно борониться, !де
в наступ на бояр ! вщкидае !х. Тод! бояре починають пересправи.
Отже, два старости з похзду молодого, як парламентар!!, д!стають до-
зв!л вступити в обшсця. У двор! вони ваближаються до стола, що
стогть серед двору. На стол! ле/китг, хл!б та с!ль. Одночасно з хати
виходять два старости з боку молодо! та шдходять до того самого
стола. Вс! чотир! старости займають м!сця за столом таким способом,
щоб представники одно! сторони були навпроти представник!в дру-
го! сторони. Стоячи так, вони мшяються буханцями хл!ба й трич!
щлуються. Пот!м п’ють гор!лку, що нею частуе староста молодого.
Дал! цей самий староста бере пива, чи грушово! юшки, йде до хати
й просить дозволу ввшти. Випивши трохи пива сама та иочасту-
вавши гостей, мати дае свою згоду. Тод! пересправи, що були роз-
почат! перед хатою, вважаються скшченими. Парубки, що були
покликан! для оборони, дштавши пляшку гор!лки та ритуалышй
хл!б, одчиняють ворота й впускають по!зд молодого у дв!р.

Ми маемо тут два сорти пересправ, що ix провадили паралелыю,
одночасно й сепаратно: пересправи двох родин та пересправи двох
род!в. В !сторичн!й дшсност! перш! попереджували друг!; справу спо‐
чатку залагоджували м!ж двома родинами, ! вже пот!м м!ж двома
родами. Цю виставу юторично! драми, — найц!кав!ше, що в н!й ми
бачимо не шторичш персонале!, а сам шторичний народ, — допов-
нили ще наподобленням р!жних заход!в для охорони, яких два во-
рож! роди необх!дно мус!ли вживати, нав!ть ! тод!, коли наставало
замирения. Кр!м того, церемошя ця вщбуваеться в супровод! ри‐
туала, що мае разом релшйний та символ!чний характер.

Коли по!зд молодого входить у дв!р, мати молодо! (завше т!льки
мати) виходить з хати назустр!ч молодому. На матер! вивернутий
кожух, а в руках вона мае миску з водою та з bíbcom 136) ; вона чекае
на молодого, стоячи край стола, що на ньому старости зоставили
сво! буханц! хл!ба. Молодий також шдходить до столу, ! тод! мати
дае йому миску з водою та bíbcom. Молодий шдносить миску до рота,
наподоблюючи, паче п’е, пот!м кидае Г! через голову назад 137), а

135) Звичай зачиняти ворота i боронити ix проти кортежу молодого прак-
тикуеться у Bcix слав’янських народ 1в (Сумдовъ, Свадебн. обыч., ст. 14—16), а
також майже у bcíx ар!йських народ!в (див. A. de Gubernatis, Stor. comp. d.
usi nuzz., ст. 148—150; Gaya, Ceremonies nuptiales, ст. 297, 319, 236, 242, 246,
Laisnel de la Salle, Croyances et légendes etc., 27).13e) У Бердич1вському hobìtì (Кшвщина) вона ще мае два буханщ хл!ба шд
пахвами [Хр. Вовкова, Вссьлля у Бердич1вському hobìtì . (Рукопис)).137) В MiHŕpenii «п!дчас походу вешльного похзду два вершники з тих, що
пересправляли про шлюб, щуть наперед... до обШсця молодо! шшдомити про
наближення кортежу. !х зараз же частують шклянкою вина, хл!бом та м’ясом.
Не зл!заючи, з коня, вони беруть шклянки та виливаготь вино, гарцюгочи по
двор! та навкруги обШсця, виголошугочи добр1 побажання обом молодим». (Lau-
mier, Cérémonies nuptailes, 249 та Wood, The wedding day, I, 9S1).
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старший боярин намагаеться палицею розбити и на льоту. Шсля
цього теща частуе молодого та всю його дружину горилкою i просить
до хати.

Церемошя ця символ 1зуе двг pini: перше, — лукавство ворога
та заходи остороги, яких вживають проти нього, а друге — пророку-
вання та побажання достатку та врожаю (кожух, вода, зерно). Пере-
важае виразно перше уявлшня в сучасшй ев iдом octí народа, як це
видко з певних вар!ящй ритуалу. В де-яких мюцевостях мати мо‐
лодо!, також у вивернутому кожу ci, загрожуе молодому, i трип! шд-
ходить до нього «щоб налякати його». Инода молодий та старости
б’ють ii батогом, щоб показати, що вони и не бояться. В инших míc -

цевостях теща дае своему майбутньому зятева шклянку води, яку
BÍH кидае на землю, теля того вона частуе його горшкою з свое!
власног шклянки, то-що. Явна р1ч, ми маемо тут перед собою дуже
старий звичай, мабуть, арШський, який шзшше, коли до нього до‐
дано наподоблення хитрогщв та ворожнечц став не таким виразним.

Дштавши дозвш ув!йти до хати, молодий та його погзд спочатку
все таки не входять, а спинившись перед дверима, вичшують к!нця
дуже характеристично! та новно! значшня церемонг!. Два свашки,— одна з боку молодого, друга — з боку молодо!, — шдходять та зу-
ст[пчаються на пороз! хати, кожна з засв!ченою св!чкою, хлгбом та
с!ллю. Правою ногою свашки стають на nopir, злшлюють сво! св1чки
докупи, щоб вони горкли одним вогнем та трич! щлуються через
nopir. Явна pin, що цей звичай дуже наближаеться до того звичаю
з смолоскипами в шдушв, грею'в та римлян, а також у германц1в,
то-що, коли вживали смолоскипи на вешллц цей обряд показуе
справжне злучення, шлюб двох священних вогтв двох родин, сим-
вол1зуючи разом is там замирения i шлюбне злучення; через те
його й слщ вщнесги до стародавнього культу вогню. Про це нам
говорить i шеня, що !! при тому сшвають:

Кремшь, крем1нь ! Ой дай же нам вогню
Св1чки 138) заслитити.

(Чуб. IV, ст. 596).
«Погонь, — каже Ed. du Méril, — через свою шрамщальну

форму та з огляду на imi дну силу сонця вважають за символ
фаллуса (треба, мабуть, зазначити при цьому, що саме слово pal
по санскритському означало горгти та родити): палюстъ кохання
та шлюбт походш стали такими загальними метафорами, що
ввшшли до звичайно! мови, i не можна було пристойно святкувати
весклля, не маючи запалених смолоскишв... Хоч духовенство й на-
магалося завести в шлгобш обряди чистоту та здержлившть, зви-
чай цей поширився i тримався щле середньов!ччя 139).

138) В момент, призначений для шлюбу погансыи лапонщ збираються в хат!,
i найстарший з присутн1х бере огниво та вдаряе ним по кремшцевк щоб ви-
кресати кшька искр для завершения шлюбного злучення (Laumier, Cérémonies
nuptiales, 120, та В. Picart, Cérémonies et coutumes religieuses, I, 382.13e) Ed. du Méril, Des formes du mariage, etc., 25—26; див. також A. de Gu‐
bernatis, op. cit., 178; Gaya, op. cit., 23, 65, 81; Laumier, op. cit., 233, 293, 330;
Wood, op. cit., II, 268; Сумцовъ, О свадебныхъ обыч., ст. 89—91.
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Шсля цього старший староста, взявши бшу наштку, що була
колись, а в багатьох мюцевостях e i тепер вкриттям голови для
молодидь, кладе в nei три калач! та входить в хату з двома старо‐
стами si свого П01'зду. Bin кладе хл!б на стал, заховуючи при тому
циковите мовчання. Тод! мати молодо! бере калач!, загорнут! в на-
м!тку, та на ix м!сце кладе сво'!, а старший боярин та старости
в!дносять ix у нам!тц! в с!ни. Роблять це трич!, весь час заховуючи
повне мовчання. Хор тимчасом сшвае июню, яка пояснюе це мов-
чання тим, що н! перш! поели, н! tí, що прийшли потам, «не вмжтъ
говорит». Екзогам!чний характер цього звичаю майже зовшм за-
ник у народшй св!домоста. П!сня дае дуже на'!вне пояснения, чому
вони не вмшть говорити:

Перш! поели прийшли,
Не вм!ли говорити;
Дайте im води пити,
Щоб вм!ли говорити;
Дайте im хл!ба ìcth,
Щоб вм!ли одпов!сти.

(Чуб. № 882, 928).
В певних м!сцевостях Кшвщини цей обряд виконують перед

тим, як мати молодо'! виходить назустр!ч зятев!, — це нам зда-
еться натуральшшим. Староста та двое бояр кладуть на тар!лку
калач, в якому запечено перстня 140) молодо'!; потам вони беруть
нам!тку, ! тод! один з них тримае тар!лку з калачем, покладеним
на нам!тку, а двое инших беруться за кшц! нам!тки. Але на цей
раз вони вже не мовчать, як то було рашше, а староста виголошуе
прив!тання: «Кланявся мелодий молодай, бояре — дружкам, ста‐
рости — старостам, музики — вухам, св!тилки — коцюбам, а цим-
бали — затикачам». Цю тираду в!н проказуе трич!, а хор тим‐
часом усе сшвае про те, що старости не вмтть говорити. Шсля
того !х «звязують, цеб-то прикрашають вишиваними рушниками, i
тальки тод! мати молодо! !де назустр!ч зятев!, ! в!дбуваеться та
церемошя з bíbcom ! водою, що ми и зазначили вище 141). На Во-

1'°) Звичай обмшу перстнями на шлюбному свят!, що поширений у багатьох
народ!в, а особливо у нащадтв арШсько! раси, та який, як в!домо мае фалл!чний
3MÌCT (Ed. du Meril, op. cit., 35), майже не мае значшня в украшських веелтыпгх
обрядах. Народи! п!сн! вказують т!льки на каблучки, оздоблен! дорогим камш-
ням, що у римлян (Sponsae annulus ferreus mittitur sine gemma, Plinius, Hist,
nat. I, 33, cap. l) та Церквою були заборонен! (loach. Hildebrandi, De nuptii vete‐
rum Christianorum, pp. 39—40. У нас обряд з перстнями не мае жадно! супровод-
но! церемони га, мабуть, був заведений Церквою разом з иншим релшйним
ритуалом, засвоеним вщ античних народав. У болгар!в та в cep6ÍB надають
бьлыпе значшня перстням у шлюбному обряд!, що можна пояснити близтастю
до BisaHTii. У великорошв mít би такояс бути вплив поганських племен фшсько! чи
тюрксько! раси, бо яс, наприклад у черемис!в та инших, що й дош ще не прий-
няли хриспянства, вживають персти iв у шлюбних ритуалах (Смирновъ, Чере‐
мисы, Казань, 1889, ст. 136; та Liadoff, La Russie au point de vue physique et
ethnographique, 71—72).lu ) Xp. Вовкова, Вешлля в Бердич1вському iiobítí (Рукопис).
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лиш один з cTàpocTÌB, виходячи по-друге з хати, зривае кв1ткуз гильця молодого та обмшюе ii у старости молодо! на кв!тку з
ii гильця 142).

Тимчасом молода весь час сидить на посад!, схиливши головуна ctí л. И покривають намтшю 143) i кладуть на голову хлхб та
/цлбки соли.

На праву руку коло Hei — й старший брат (в багатьох м1сце-
востях bíh мусить бути нежонатий) та молодш! брати, чи молод!
брати в перших, ia здайнятими до гори палицями в руках 14‘).
Повернувшись утрете, старости, що дос! мовчали, тепер, инод!,
иовторюють офщтт розмови, що вони ix провадили вже, коли
приходили сватати д!вчину. Як ! тод! вони «звязан!» рушниками,! тому мусять платити викупне (або давати хл!б, гор!лку, то-що).
Инод!, однак, вони виступають, як нападники: шдходять до бра-т!в молодо!, зд!ймають палиц! та б'ються з ними146). Шеля
того пропонують скшчити та замиритися; починають торгуватися! кшчають на тому, що платять викупне, яке складаеться з най-
меншо! суми грошей та з шлькох подаруншв для брат!в, — най-
част!ше нож!в (цей звичай дуже характеристичний: очевидно, що
це в!дгом!н далеко! епохи, коли викупне за молоду, що його давали
братам, дайсно платили зброею). Т!льки тепер брати покидають
свою сестру ! лишають И сид!ти за столом. Вони л!зуть по-шд

112) A. Wereszczyiiska, Веешля в Остропол! (Рукопис).113) У Великоросп, в ТульськШ губерни, садовлять инод! за сил, зам!сть мо‐
лодо!, яку-будь д!вчинку, вкривши И скапркою; це звуть — подмпнъ невпсты.
Боярин, заприм!тивши це, дае д!вчинщ грош!, ! вона уступав свое м!сце молод!й
(Этнографическ!й Сборникъ, вып. II, 1845, ст. 90—91). У словаюв дв!ч! пробують
одуриги молодого, показуючи йому зам!сть молодо! яку-будь иншу давчину
(Веселовсюй, Старинный театръ въ Еврон'Ь, Москва, 1870, ст. 210).и4) В де-яких м!сцевостях австр!йсько! Украши (Сх!дня Галичина) брат мо‐
лодо! озброений сокирою, або инод! дерев’яною шаблею. В сх!дн!х провшщях
Украши ще в минулому стол!тт! брат стояв коло оестри з справжньою казацькою
шаблею в руках (КалиновскШ, Описан!е свадебныхъ украинскихъ обычаевъ, Харь-
ковъ, 1771, III, ст. 161). Сумцов помиляеться в сво!й книжц! (О свад. обрядах, 17),
а також у передмов! до Калшовського (Харьковской Сборникъ, III, ст. 161), плу-таючи цей факт з иншим, а саме з тим, що свгтилка також тримае меч, озло‐блений зеленим гиллям, що, однак, очевидячки, мае инше значшня.

1:5) В инших мкщевостях нав!ть ця ритуальна сварка бра ri к молодо! з ста‐
ростами набрала лапдшшого характеру. Напр., на Катеринославщин! брат мо‐
лодо! кидае на майбутнього il чоловша вовч! ягоди (В. П. Радакова, Свадебные
обряды села Орловки [рукопис]). На Кшвщин! за молодою, в кут!, стоять два
хлопчики, що Ix звуть шурря. Вони тримають тар!лку з хл!бом ! чаркою горшки
та махають палицями на старост!в. Старости, з! свого боку, шдходять до них з
хл!бом та гор!лкою на таршщ; вони також загрожують хлопцям палицями, а
разом !з тим даютъ !м гор!лки та грош!. Продавши таким способом молоду,
шурря утакають, а !м у сл!д смшться:

В зашч, шурине, в зап!ч
3 котами воювати,
А не сестру продавати.

(Чуб. № 980).

[Хр. Вовкова, Весшля у Бердич!вському повт (Рукопис)].
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столами i швиденько виходять з хати 14а). В Катеринославському по-
bítí , брат молодо!, перед тим, як одШти, отверто каже: «Тепер ти
вже не моя, ти — Петру сева, я продав тебе» 147).

В де-яких м1сцевостях, брат молодо:, тшаючи п!сля продажу
сестри, с!дае на коня й од’хзджае, а то просто бере батога в моло‐
дого й удае, що cíb верхи, та йде з хати 148).

Цю утечу браНв зараз же шсля продажу сестри справедливовважають за наподоблення того страху, що його колись мус1ли
в1дчувати брати, вчинивши дайсно акт продажу сестри, чи краще
сказати, дозволивши ii викрасти. Передушм вони мали вщповщати
перед ус!м родом, a hotím , — можливо, ще в бшышй Mipi — перед
парубоцькою громадою, ще й тепер доводить cboí стародавш права,як це ми вже зазначили, оргашзуючи перейму на дороз!, де мае
]'хати по!зд молодого; а що-до шсень, ягб супроводять самий акт
продажу, то вони повш прких докор!в на адресу жадливих
брапв 149).

Конфлшт м!ж родиною та родом, що ми його вище зазначили,
говорячи про пересправи, яш наподоблено провадили старости,
вибухае тепер в жорстошй форм!.

Побачивши, що брати покинули молоду, д!вчата з ii по!зду,
дружки, виходять з-за стола, злякавшись, що з ними те саме буде.
Тод! староста приводить молодого, висаджуе його на лаву i трич!
обводить його круг столу так, що молодий увесь час !де по лавках.
Ыарешт! bíh шдводить молодого до молодо !, що весь час сидить
схилившись до столу, а инод! й вчепившись за ст!л руками. Моло-

14в) В Галичиш, коли торг скшчено, брат молодо! стае на лаву й стршяе з
лука в бояр (Сумцов, 0 свадебн. обр., ст. 10). У бойк!в, брат молодо!, озброений
сокирою, не пускае бояр!в молодого с!сги за стш i каже до них: «Ви — розб!й-
ники, ви прийшли вкрасти довчину». Шсля того молодий дае йому грош!, аде в!н
все ще не дозволяв !м пройти, аж поки один з дружтв не скине його з лави i
не стане на його м!сде. Пот!м bíh трич! обсипае bíbcom присуттх давчат та роздае
!м хустини; тод! вони виходять з-за стола, за винятком молодо!, що зостаеться
сид!ти, уступаючи таким способом м!сце по!здов! молодого. (0. Roszkiewicz, op.
cit., стор, 29—32).147) Е. Марковичи, Свадебныя нЬсни Елисаветградскаго у4зда, у зб!рнику
«Степ», 1886, ст. 206. У Далмац!! брат молодо! виводить I! перед сват!в ! питае,
хто хоче II взяти. Задпсть молодого, в!дпов!дае один з сват!в : «Я беру II». (А. Ве-
селовскШ, op. cit. ст. 209).148) Наприкшц! XVIII ст. на Украш!, брат молодо!, теля прибуття молодого
до хати, с!дав на коня !, швидко об’1зджаючи вулид! села, вдавав таким спо‐
собом акт умикання. Бояре молодого кидались за ним усл!д та, нагнавши його,
приводили у дв!р, де викупали в нього коня за незначну суму грошей. (Кали-
новскШ, op. cit., Харьковсшй Сборники, III, ст. 147).14в) В одн!й з тсень, що сшвають при ц!й нагод!, брата, що продав свою
сестру, звуть татарином. Як каже Schnyler, в Ташкентский провшца, брат так
само мусить спочатку боронити свою заручену сестру, а пот!м в!н продае II
таким самим способом (The bridegroom then goes to the apartement of the bride,
but is met at the door by her brother or some relative who does not permit him to
enter until, he gives him a piece of money or some small present. Schnyler, Tur-
kistan. I, 1874, p. 141). Сл1д зазначити, однак, що в де-яких мнщевостях Украши
д!вочий хор сшвае шеню, в яйй говориться, що за дверима е кв!тка, а за столом
д!вка; той, хто забряжчить грошима, в1зьме з собою д!вчину (Хр. Вовкова, Be‐
ci лля у Бердич!вському повт, [рукопис]).
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дий здаймае з iie'ŕ налитку 150), в!дривае и руки в!д стола та, —
часто не без зусилля, — щлуе д 151). 3 piei хвилини, коли, як го‐
вориться в nicHi, «чути було соловейка ciiìbii», вес!льне свято на-
6ipae еротичного характеру, що визначаеться де-дал! все б1льше в
Mipy того, як поступав наперед щлий обряд. Ворожнеча м!ж ро‐
дами зникла, вадбиваючись ще т!льки на жартовливШ форм! ni-
сень, що ix сшвають по черз! хори молодого та молодо!. Серед цих
тсень, що повт см!ховин, зваходяться, однак, i так!, що пока-
зують, — так само як i nicm, що супроводять викуп молодо!, —
як р!жноман!ти! форми, що наступали одна по одшй в !сторичн!й
еволющ! народу, вщбилися на його п!снях та на його ритуал!.
По!зд молодого то д!стае назву полъовничих чи розбшнитв, то в!н
стае боярською дружиною; дал! йому дають назву татар, чи звутьйого просто нев1рою 1ъ2)\ пот!м це буде Литва, Ляхи (Чуб. № 934
та 966), козаки, а нарешт! мщане.

Цей по!зд, що мае сво!м завданням приставити молоду до хати
молодого, не !снуе у гуцул!в сх!дньо! Галичини. В них молода,
теля скшчення церковно! шлюбно! одправи, !де наперед, щоб бути
вже за столом у той момент, коли мелодий мае встуиити до хати.
Í! приймае батько, що тримае в руках хл!б та ешь, а також мати,
що приносить ! дае !й випити мед, обсипаючи !! разом !з тим жи‐том та пшеницею, — щлком так само, як вона це робила, коли мо-

150) В де-яких мкцевостях, як от у Новгород-Волинському iiobítí, мати моло‐
до! кладе коло не! на стол! два бухандя хл!ба, i молода на них спираеться весь
час вкрита нам!гкою. Коли молодий, увШшовши, пробуе скинуги нам!тку, брат
молодо! що сто!ть за нею, б’е його по руках палицею. Те саме робить bíh i тод!,коли сват теж пробуе зняти нам!тку. Нарешт! дружков! вдаетъея зробити цесвоею палицею, оздобленою дзвшочками, про яку ми говорили вище. Дружконе д!стае вже удар!в палицею, ! брат молодо! починае торгуватись з молодим !
продав йому нам!тку свов! сестри [A. Wereszczyňska, Весшля в Остропол! (ру-
копис)].151) «Пощлунок молодих мав таке велике значшня у римському шлюо!, що
законов!ди вважали його конечним для того, щоб д!йсн! були дарунков! записи
з нагоди шлюбу (Code Theodossien, P. Ill, tit. Ill, V, I. 5), хоч i не здавали соб!
добре справи що-до його старовинного рел!йг!йного характеру. Шсля впаду по‐ганства пощлунок зостався як необх!дна формальшеть та наймщшще стверд-ження шлюбу». (Ed. du Méril, op. cit. 87). Св. Амвросш (Liber VI, in Lucaro)
нише: «Osculum mutui amoris signum est». Квттилгян каже те саме: «Solo oscolo
conjuges putari» (Deciam. 870). Але по Пльдебранду «eleganter imprimis Tertul‐liano sponsae illud osculi compessio dictum, quia maritale osculum erat carnalis
copulae sen conjugalis actus antecoenium».

Bearani не можна докоряти св. отцям, що води не щкавились цим сюже‐том. Ciapi хриспяне, — каже Пльдебранд, — вщзначали три роди пощлунюв:
«primum fiebat honestatis, ergo idque osculum simpeiter, secundum affinitatis —
idque basium ex innota pietate, tertium libidinis erat. Hepmi два були дозволен!:
Quis loquor inquit sanctus Ambrosius (Lex Hexaem, cap. 9) de ocsulo oris, quo
pietatis et charitatis est pignus: osculantur se et columbae», тимчасом, як «oscula
meritricia», на думку св. Климента з Александр!! (lib. III, Paedag.), «sunt libidinum
seminaria et scortationis vel adulterii pudenta preambula». (Jach. Hildebrandi, De
nuptiis veterum Christianorum», Heimst., MDCCXIV, p. 44, 45).

Див. також Wood, The wedding day, I, 38 i 63; II, 31, 119, 180; Hekel, Hi-
storisch-Filologischen Untersuchungen von den mancherlei Arten und Absichten
der Küsse, перекл. Werner’а IV, 64; Kempius, De osculo, та Herdeschmidius, Oscu-
logia, цит. у Ed. du Méril, op. cit. (p. 37, note 5).152) A. Wereszczyúska, op. cit.
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лода шдЧзджала до церкви. Мати робить це трич!, хисля того мо‐
лода сцдае за ctí л i трохи гсть. Молодий, наближаючись до хати,
сповщае про свое прибуття через иарубшв, що виходять напе‐
ред 153). Для того bíh дае j i и pír Í3 сиром, що дос! був у нього при-чеплений до право! руки. Вступивши до хати, поели високо здш-
мають пирога й питають: «Зврдки ще евгтло?» Молода схиляе
голову на хл!б, що його покладено перед нею на стол!, i шеля хви-
лини мовчанки наче-б вона над чнмсь розважала, вцщовлдае:
«Св1тло йде з-усюди; ясно та сгптло з ycix 6 okíb , але найблльше
св!тла та найбкпыпу ясность посилае сонце». ГИсля того вона бере
irapir, що його прислав молодий, та чепляе co6i його до право!
руки. Разом !з тим вона дае свш иupír послам, щоб вони вЦнесли
його молодому в o 6míh на той, що вона дштала вщ нього. Мати
зустр!чае молодого на пороз! хати, i кшцем мизинця трич! маже
йому щоки, чоло та п!дбор!ддя медом 154), що вона взяла його з
пирога свое! дочки. Молодий шдходить тод! до молодо!, що весь
час сидить за столом, !, побачивши, що !! старший брат сидить
поруч !з нею, nocniniae в!дкупити в нього м!сце, пропонуючи
йому топ!рця, або грош!. Брат, продавши сестру, вт!кае ио-п!д сто‐
лом, а молодий б’е його батогом по спин!. Те саме в!н робить ! з
молодою, ! теля того с!дае поруч з нею. На стол! перед ними ле-
жить пшениця, ще з того часу, як молода с!дала на посад, та ча‐
рочка з медом. Два гилъця, молодо! й молодого, що !х носили пе‐
ред ними, як вони йшли до церкви та вертались зв!дти, також
ф!гурують на стол!. Молод!' шлька раз!в щлуються, ! молода ш'д-
носить страву до рота своему молодому 1б5).

153) Ми вже зазначили шеню, що в шй сокш сповщае про прибуття молодих
до церкви. Дуже можливо, що щ поели, яких sobcím немае в шлюбних ритуалах
зах1дньо1 Украши, але як! завше знаходяться серед веешьних персонаж1в у
п]вденних слав’ян у Болгарц (Чолаковъ, op. cit., 85; Христов, в ТеменуТа [Те-
menouga], вид. М. Блккова, ст. 65—66), та в Оерби (Ami Boué, La Turquie d’Eu-
rope, 1840, II, 485), а також в Румуни (Защукъ, Бессараб1я, ст. 470—471), в
1талЦ (A. de Gubernatis, op. cit. 175), i т. д.), — мають якесь ввдношення до
згаданог концепци стародавтх арШщв. Але можна пояснити цей звичай i як
модифшацш вШськових забав, що мали мтце п!дчас шлюбу у багатьох народ!в.
У сиб!рських татар, шдчас шлюбного погзду, давали премН тим, хто nepnii
з’являлись у хат! молодо!. Щ премЦ в1шали на стовпи, перед хатою. Першу пре-
mík) ддставав той, хто прибув перший, i т. д. (Laumier, op. cit., 262). В ycix вра-
шах, де icHye цей звичай, дають цим послам сгр!чки, або яшсь невеличм да-
рунки.1И) Шлюбний обряд з медом, дуже поширений у стародавтх шдуив, практи-
куеться у багатьох народ1в (A. de Gubernatis, op. cit., 100, 156, 197; Сумцовъ, О
свад. обр., 149—150; Wood, The wedding day, I, 219), а особливо у твденних сла‐
в’ян (болгар!в та серб1в).155) Наука, вид. М. Наумовича, 1889, Vili, 480—481.
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ô. J

Розпод1л подарунк!в.Шлюбна плата на ко‐
рпеть роду. Зач1ска молодиц!. Розпод!л ко-
роваю. Вечеря. Д!вчата виходять. Церемо-
н!я з д!жою.Приготування дов!д’13ду. Гра-
бунок посагу. Прощания. Ритуальн! удари.

В!д’ 1 зд кортежу. П i с н i.

Гбсля того як молодий gib коло молодо! 15G), починаеться роз-
под!л подарунк1в м!ж ц!лою П раднею, i це ввдбуваеться в супро-
вод! р!жних церемон!й та благословения. Тут ще раз ми бачимо
останки стародавнього викупного чи, точн1ше, платню в!д моло‐
дого ц!лому роду, до якого належить молода. Дружко або старший
боярин, дштавши благословения в!д старости, кладе кожний пода-
рунок окремо на таршку з хл!бом i голосно викликае того, кому
подарунок призначений; «Чи е в хат! такий а Такий родич мо‐
лодо! V... Молодий та молода, сват i свашка та я ласкаво просимо
прийняти дей почесний подарунок. Прошу вас!»... Сама урочи-
CTicTb цих заклишв, реестрац!я, — звичайно, ритуальна, — цих
дарунюв на сволоку батогом, нарешт! формальний догов!р що-до
цього, в якому точно означено число, а нав!ть вартштъ дарунюв,— все дае право думати, що це не були жертви з добро! ласки
та з велико! приязш молодого, але що вони являли собою плату
за молоду на користь цшому роду. У болгар!в цю плату платили
грошима i дуже добре в!др!жняли од агарлша чи баштино право
(батьшвське право), якого не платили, коли молода не заховала
ддвоцтва; згадана плата мае у них назву обучта (oboutchta), цеб-то
взуття, i батько продано! молодо! на ц! грош! справд! купував
взуття ц!л!й родин!, чи краще сказать, родиншй комун!, тод! як
агарлик належав йому персонально, хоч найчаст!ше в!н дае його
дочц!, як удовину частку 15т). Ще инша обставина дае нам право
триматися нашо! думки що-до цього: коли розпод!л дарунюв ск!н-
чено, жшки, що не належать до родини, але, очевидячки, нале‐
жать до того самому роду, вимагають також свое! частки. Взявши
в!дро, та вил!зши на лаву коло печ! (завше священне вогнище),

15в) В певних м!сцевоотях Галичини молодих знову пов’язують рушником або
поясом, що його протягають хм л!д руками, i вони щлий веч!р зостаються в та‐
кому становищ! (О. Roszkiewicz, op. cit. 32). В !ндус!в батько молодо! звязуе
руки молодих святою травою; поли хх одел«! також звязан! (Walter К. Kelly, Curi‐
osities of indo-european tradition and folk-lore, L. 1863, 292). Цей звичай дуже
поширений у Bcix народ!в (див. Ed. du Méril, op. cit., 34, 47; Gaya, op. cit. 57, 61,
ill; Laumier, Cérém. nupt, 180, 192, 211, 233, 252, 329; Wood, The wedding day,
I, 127; A. de Gubernatis, op. cit., 220), а тому, що bìh оснований на тому самому
принцип!, що й злучення рук та звичай !х звязувати, то його заведено i до
хриспянеького культу. (Quod” autem nubentes post benedictionem vitae uno invi‐
cem vinculo copulantur, videlicet, ne compagem conjugalis unitatis disrumpant.
Gsid. Hisp. цит. у Пльдебрандта, De nuptiis etc., 76).157) Bogisič, Žbornik sadasnjüi obiö. u južn. Sloven, 221, 259.
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вони б’ютъ у шдро, як бубон, одночасно сп1ваючи та вимагаючи
свое! частки викупного 158).

Пегайно тйсля того нереходять до розподшу подарушйв од мо‐
лодок Мати молодо! хде до комори та приносить зв!дти в1дро,
повне вишиваних рушни'шв. 1х дають старшому бояринов! моло‐
до!, a bíh кладе кожного рушника окремо на тар!лку та розпо-
д!ляе ix межи вс!ею рцщею молодого з тими самими церемошями,
як! ми описали вище. Хор супроводить все це шснями. Тому що
иодарунки В1д молодо! бувають завше ткпьки рушники, здаеться,
можна гадати, що ми маемо тут титьки ще раз новторену цере-
монш «вязания», пристосованого тепер уже до цшо! родини мо‐
лодого.

Починають hotím розпл!тати косу молод!й (коли дього не
зроблено рашше, як це ми вже вказували, або коли це не мае
бути зроблено трохи шзшше) та зав’язують Ш на голову серпанок,
звичайний для молодиц!. Церемон!я ця вщбуваеться так: староста
благословляв починати, молоду садовлять, пай частные, на д!жц за-
стелешй кожушиною; п1дходить молодий, виймае з коси стр!чку,
що була туди вплетена, та бере ii co6i. В де-яких мшцевостях, де
д!вчата носять у косах багато бинд, як от особливо на правому
берез! Дншра, сама мати виймае ix з коси молодо!: «Мати дочку
годувала, — каже шсня, — нин! ворогом ii стала: бинди з к!с
ii виймала, б!лим серпанком в’язала». Дв! свашки стають коло мо-
лодо!, кожна тримае хл!б шд пахою. Вони розч!сують молод!й во-
лосся, мастять маслом, а пот!м одна з них бере греб!нь, зач!суе
ним молодого, а теля того тим самим гребшем чеше волосся мо-
лодш 159). Свашки чешуть так по черз!, трич! шдчас це! церемони
перем!няють хл!б, кожний раз щлуючи його. Пот!м (на л!вому бе‐
рез! Дншра) запл!тають волосся молод!й не в одну косу, як це
роблять вс! д!вчата, а в dei. Молода мусить конче плакати шд‐
час ще'! церемони 16°). ХПсля того беруть очшок ! намагаються
вдягти його на голову молод!й, але вона зривае його з голови та
вщкидае геть в!д себе, на nopir хати. Коли !й пощастить це зробити,
а парубки, що стоять коло порога, заберуть очшок, то молодий

158) ЧубинскШ, Экон., IV, 363—364. Такий саыий звичай i в бшорушв. Див.
Этнографичесгай Сборникъ, I, 165, 166.

168) В A6ÍCÍHÍÍ священники«в1др!зують у молодого трохи волосся з верху го‐
лови, а також i в молодо! з того самого м1сдя, поим мочать його в медовому вин!
i клаДуть волосся молодого молод!й i навпаки, на те саме м!сде, де воно було в!д-
р]'зане. Шсля цього, вони кроплять ix свяченою водою зпдно з сво!м обрядом».
(De Chollières, La foreste nuptiale, P. 1600, reimpr. Bruxelles, 1865; Laumier, op.
cit. 273).

ie°) Ритуальный плач, обовязковий для молодо! часто трапляеться в ycix
народ!в, -— в аз!йських татар, у Занз!бар!, в Канад! (Laumier, op. cit. cm. 267,
317—318, 323), то-що A. de Gubernatis робить нав1ть спробу класифшувати ви-
падки, коли молода мусить плакати тдчас шлюбних обрядав (Storia сотр. degli
usi nuzziali, 153). Але нам здаеться, що bcì щ причини можна ввести до жалю за
родиною, до непевности що-до майбутнього, нарент до оплакування свого дь
воцтва та д!вочо! волк «Коли молода, -— читаемо у Gaya (op. cit. 32), — не
плаче тдчас шлюбу, повстае великий сумшв .що-до ii д1вонтва; тому молод! часто
мають у CBoix хустках цибулю, щоб викликати нею сльози».
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мусить викупити його, давши ш трохи грошей. Нарешт] шсля того,
як молода в!дкинула оч1пок три я i. його остаточно вдягають ш на
голову, i тод! тпдходить до нег мати з нам1ткою 161), i покривае нею
дочку, перед тин перехрестившись. Нам1ткою покривають молоду
поверх очшка, i вона, так само, як i рагпше, мусить противитись
цьому 162) ; часто перше шж начепити нам1тт;у, нею помахають
кллька разив над головою молодо'!163).

Вбравши молоду в намхтку, инод! ще надягають !й шапку мо‐
лодого. Але вважалось би з боку молодо: за образу для молодого
та за велику невв 1члив 1сть, як би вона спробувала скинути И з себе.

На Катеринославщиш, дружко кладе очток та намВку на bíko
д]ж1, ставить bíko co6i на голову й обертаеться кругом на одному
mích,í. Тод! нахиляють голову молодо:, i брат п починае розпл!-тати ш косу, а свашки та сестри надягають очток та нампку. Само
собою, що молода мусить увесь час плакати i трохи противитися
щй процедур! 164).

Hiem, як! супроводять ощ церемон!: i що :х апвають свашки,
в поетичнй: алегор!: дають зрозумт: молодш, що вона з цього
часу належить до :х стану i мусить примиритись Í3 своею долею:
«Хилися, калинонько, хилися, не журися, невттонько, не жу-
рися; обломаем калиноньку, заберемо д:вчиноньку». Д!вочий хор,

161) Намека — стародавне вбрання замужн!х жшок на Украш!, що ми вже
його бачимо й на малюнках та фресках XI—XII в. в. (наприклад, на портретах
кн. Святодолка та його родини в славетньому зборншу Святослава, 1073 р.),
тонер майже вийшла з ужитку. Ii замшили тепер майже скр!зь маленькою хуст-
кою з яко! зав’язують щось на кшталт малого тюрбану, i ця форма пльки почасти
модифшуеться в р!жних м1сцевостях. Тепер нампку носять тшьки жшки дуже
лмнього вшу, та й то скорше, як ритуальне вбрання, на вес!лля чи на похорон.
Взагал!, ця намггка, що ii вдягають на вес1лл1, переховуеться аж до похоронужшки.1в2) Вище ми вже спробували пояснити обряд одр!зування волосся та роз-
шптання коси. Edelstand du Méril вважае, що це «виконання ритуалу, який
можна знайти в ycix жертвах. Перше н!ж заколоти жертву, И присвячують богам,
в1др!зуючи в Hei трохи шерст! на лоб!». «Пот!м, — каже вш, — щй м!тичн!й тон‐
зур! надано важливе значшня ! поширено в буквальному розумшш: довге роз-
пущене волосся, потрохи стало здаватися офщШною ознакою чистоти (incapillis
esse, — стало виразом закону, — in virginitati esse»). E. du Méril, op. cit.
ст. 16—17. Див. також. Сумцов, 0 свад. обр. ст. 151, passim.1вз) Про дуясе стародавшй i дуже поширений у bcíx народ!в звичай вживати
нам1тку, як ритуальне вбрання трактувало багато автор1в, як сучасних, так i
старих. (Festus, S. V., p. 112, ed de Lindem; Varron, I, 4, p. 77; Tertulien, De
Velandis virginibus; Gisidore Hispaliensis; Hachenberg, de re vestiaria veterum
Germanorum, par XI; Gothofreudus, De velandis malieribus; Rechenberg, De ve‐lando muliere; Edel. Du Méril, op. cit., 17—19; Hildebrandt, De nuptiis veterum
Christ., 70—75; Wood, The wedding day, index, p. 268; Сумцов, 0 свадеб, обыч.,
157—161, то-що). Все таки не все ще в цьому питанш вивчене. Ми не можемо
тут займатися цим, але нам здаеться, що треба передуйм розр1жняти три фор-
ми вживання намтш: ритуальна намика молодо!, звичай покривати голову за-
мужньо! жшки, та намИка. що нею покривають обох молодих, чи то в церквц чи
то в якомусь иншому Micui. В украшському шлюб! ,tbí перших форми трохи
переплутан!, але ми побачимо трохи дал!, що ix можна одр!жняти одну вщ одно!
шдчас вешльних обрядав.1в4) Е. П. Радакова, Свадьба въ сел’Ь Борисовк-Ь Славяносербскаго уЬзда, (ру-
копис).
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одповхдаючи, каже молод!й: «Ми зведемо калиноньку, не дано мй
дшчиноныш»., Тода свахи ваблять дхвчину, общяючи Ш ohíhok з
перлами. Д1вчата, 3i свого боку, радять ш не спокушатись общян-
ками свахи, та об!цяють Ш в!д себе знову заплести ш косу та при-
красити ii bíhkom з перлами. Свахи переконують дал], що очшок
молодиц! кращий, н!ж д!вочий bíhok, a iiotím, вдаючи, що вони
вичерпали вс! аргумента', звертаються до матер! та просять щоб
вона вийняла стр!чки з коси свое! дочки. Тод! д!вчата сшвають:
«Б!дна Маруся, жалко нам, що та покликала нас на вечерю»,— наче-б то хочуть од!йти. Тод! по!зд молодого, наче виправду-ючись в ycix насильствах, зачинае иншо! п!сн!. «Зозуля в са‐
дочку звила соб! гшздо, та жалкуеться, що сок!л 165) зншцив його
та порозкидав зозулята». Сок!л одпов!дае: «Марно гн!ваешся на
мене, це не я знищив твое гшздо та розкидав tboìx зозулят;
гшздо знищив буйний в!тер, а д!тей розкидав др!бний дощик»...
Маруся жалкувалась на Василя: «Пащо та розпл!в русу косу,
ващо роз!гнав мо!х подружок». — «Не жалкуй, Марусю, —- одпо-
в!дае !й Василь, — це не я розпл!в твою косу, це тв!й р!дний
брат, це не я розннав тво!х подружок, це старший сват» 1Св).

Сшнчивши обряд покриття голови молодо!, приносять урочисто
жертвенний хл!б — коровай — та починають процедуру його роз-
под!лу. Старший боярин, вимивши руки, трич! просить у старост!в
благословения принести коровай: «Пани старости та шдстарости,
благослов!ть святий коровай до хата внести». «Хай вас бог благо‐
словить!» Пот!м в!н !де в комору ! вертаеться, несучи коровай на
в!ку д!ж!, застеленому нам!ткою. Ставши на пороз! хата, в!н не
раз просить дозволу старост!в переступити nopir ! то завше тою
самою сакраментальною фразою, що повторюеться без кшця в ycix
шлюбних обрядах. Шсля того, старший боярин входить до хати
! ставить коровай на ст!л. Розум!еться, все це !де в супровод! ри‐
туального сшву, ! хор, як це в!н робить завше, описуе та пояснюе
кожний чин вешльних персонаж!в. Дштавши в!д старости благо‐
словения на розподш короваю м!ж ус!ма присутн!ми, старший бо‐
ярин щлуе його 167) та починае краяти «золотим ножем», як каже
шсня 168), а його товариш розкладае на «ср!бну тарьпку» та роз-
носить ус!м присутшм, за порядком спорщення та за в!ком кож‐
ного. Верхня частина короваю, як ми вже зазначали, являв со‐
бою м!сяць: розр!зана пополовин!, вона припадав молодим; мати

1в5) A. de Gubernatis (op. cit. 150), зазначивши в рошйсыий народшй noeaii
цю персон1ф1кац!ю молодого в вигляд! сокола, додае: «Nella poesia vedica, lo
spraviero porta l’ambrosia, figura dell fallo che porta il seme genitales».leo) Olga Roszkiewicz, op. cit., p. 34, № 108.107) «Aubrey sages in one of his manuscripts: «When I was a littleboy (before
the civil wars) have seen accorring to the custom Hen, the bride and bridegroom
kisse over the bride-cakes at the table» (Wood, op. cit. 225—226).1в8) «Щоб виявити актившсть та завдячувати свое щастя тшьки самому
co6i, римлянин з нагоди свою шлюбу власними руками чинив жертви, хоч при
всяких инших обставинах, bìh це доручав жердям». (Consensu parentum tabulis
etiam maritus nuncupatus, ad nuptias officio frequenti, cognatorum et affinium
stipatus, templis et aedibus publicis victimam immolabat. Apulée, Metamorph.,
I, IV). Ed. du Méril, op. cit., 38.
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та батько молодо'!169) дастають дальни шматки i т. д. В той самий
час хор нагадуе старшому бояринов!, що в!н також мае право на
участь в цьому розподш; bíh вимагае свое! частки, загрожуючи.коли що, не вщдати молодо! (Чуб. № 1067), а то й загородити
молодому дорогу та од!брати в нього коня («Степ», ст. 213). Цей
звичай, так само, як i зазначен! вище звича! перейми та викуп-ного за молоду, вказують на сл!ди дуже старих сощяльних форм.
Явна р!ч, було необх!дним, щоб yci присутн! родич! брали участьв розпод!л! цього священного хл!ба, бо колись !снував нав!ть, як
це показуе одна, мабуть дуже стародавня шсня, — звичай за-
св!чувати св!чку та шукати по вс!х кутах хати, щоб перекона-
тись, що шкого з родини (чи роду) не забули надшити. (Чуб.N» 1074). Кр!м того сл!ди цього стародавнього звичаю ми можемо
бачити ще й у тому, що старший боярин трич! запитуе присут-
шх, чи вс! мали свою частку короваю. Шсня, яка висловлюе по-
боювання, чи вистарчило короваю для вс!х, також заховуе в соб!
зазначен! сл!ди (Чуб. №№ 1065—1066). П!дкресл!м у ц!й церемони
розпод!лу короваю ще факт, який, явна р!ч, мае абсолютно рел!-
г!йний, а одночасно й юридичний характер: старший боярин,
перед тим, як под!лити коровай, обома руками здшмае тар!лку над
головою, инод! нав!ть вдаряе цею тар!лкою об сволок. Зовс!м те
саме роблять !ндуси, коли с!даючи !сти, першу ложку рия-гу вони
зд!ймаютъ вр!вень з головою та присвячують у думц! цей риж С!в!
(Siva) чи В!шну (Vichnai) 17°).

За розпод!лом короваю !де останн!й акт вес!льних обряд!в у
хат! молодо!, а саме — переведения Г! до чолов!ково! хати. Почи-
йають з вечерг, що була колись, без жадного сумтву, щлком ри‐
туальною ! заховуе й тепер в!дпов!дн! цьому характеров! риси. За
ст!л с!дають за тим самим порядком як сидши на посад!, цеб-то
мелодий на почесному м!сц!, на покут!, nid образами, молода по
праву руку коло нього. Дал! з обох бок!в с!дають особи, що вхо‐
дили в по!зд, за винятком старшого боярина, що с!дае навпроти
молодого. Шсля того, як староста благословить, як звичайно, —
подають вечерю, що на цей раз складаеться переважно !з звичай-
них страв. В де-яких м!сцевостях, однак, дотримують дуже старо-
давшх обрядав. На Пол!сс!, наприклад, подають швня, що його
печуть за селом, на якому-небудь горбочку, живого, прив’язавши

109) В сх]дшй Украш, маги д1стае при розподШ пару черевишв, зроблених
з riera, а батько одну сову, з чисА тих, що оздоблюють коровай. В. П. Ра-
дакова, свадьба в-ь селЦ ОрлоЕкЦ Славянооербскаго у^зда (рукопись).17°) Taylor, La civilisation primitive, li, 508. Розподш священного шлюбного
хл!ба в1дбуваеться бшып-менш урочисто у bcìx слав’янських народ!в та й в
инших, як! не забули ще цього звичаю: у болгар (Христовъ, СвадбенскШ обычай
в с. Гасанлар у Зб1рнику ТеменуГа, вид. М. Блискова, Варна, 1881, ст. 65; Чо-
лаковъ, op. cit., 78, 79 i т. д.): у серб!в (Ami Boué, La Turquie d’Europe, И, 490);
в Англи (Wood, The wedding day, II, 225), то-що, i скр1зь дбають, щоб роз-
подолити його м!ж yciero р!днею без, найменшого винятку. У МшГрелп, п!сля
того, як священник скшчить одправу, хрещений батько бере Xfli6 i розламуе
його; перший шматок bíh дае в рот молодому, другий — молодШ. Робить це
тричц а сьомий шматок лишае co6i та зЧ'дае його. (Laumier, Cérémonie
nuptiales, 252).
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його до драбини чи якогось дрючка, обмотаного соломою 1П). Мо‐
лод! 30BCÍM не хдять за столом, a hotím iдуть вечерятн в коморуi то тхльки виконуючи цим те, що наказуе звичай: im дають тудн
т!льки одну таршку та одну ложку, якою вони хдять по черз! 172).Июля вечер! нагадують д!вчатам, що !м пора прощатися з
молодою та йти додому: «вона вже не ваша, вона — наша» 173).
Вс! д!вчата одходять, прощаючись з молодою словами шжнох
hìchì:

Прощай, прощай, уже ми йдемо,
Уже твое д!вування
3 собою беремо.

(Чуб. № ИЗО).
/

В одшй з вешльних п!сень говориться: «1ди соб!, ти вже не-
в!ста, ти вже в!докремлена в!д нас; ти заручена, то вже вийшла
з нашого брацтва; ти молодиця, ти вже не д!вчина» 174). Старша
дружка, прощаючись з молодою, бере ii за руку ! вдае, що хоче
ii забрати з собою; але молодий зараз же стараетсья затримати
молоду, в!хогшвши ii за полу одеж!. В!н тримае П за полу весь
час, поки д!вчата прощаються з нею. Д!вчата, що вже жадали
в!д не'!, щоб вона в!ддала ìm свого вшка та бинди з коси, спи-
няються ще раз п!д bìkhom, щоб запитати, де и ключ!. Молода
в!дпов!дае ìm ритм!чною фразою: «ключ! в пшеницю я закинула,
щоб зам!ж вийшли вс! ви на ближч! м’ясншц; ключ! я в овес
закинула, щоб ви вс! шшли тою самою, що й я, дорогою» 176).

Зараз же теля того, як одШдуть д!вчата, виносять у дв!р
171) Чубинстй, Экспед., IV, 385, та Янчук, Малорусская свадьба, ст. 50.

У багатьох народ!в «шлюбний ритуал наказуе нити кров швня, Х'стийого м’ясо.
Пот1м його р1жуть з великою церемотею... В Ельзас! швень найважтша стравана вес!льному бенкетк В БогемД, зараз же шеля в!нчання, гдуть на велику
площу, де батьки дають plampatcli’eBi (чи Щактё-бояринов!, шаферов!) швня;
в!н прив’язуе його до дерева, сп!вае i танцюе навколо нього. IIotím bíh кри‐вить: «Шд в!льним небом кров освятить цей шлюб!» I вс! повторюють: «Кровйого освятить, освятить»... Боярин обертаеться ще трич! на каблуках, махае два
рази шаблею, а за треттм разом зрубуе голову швнев! !... окроплюе кровью
молодих, пот!м присуттх» (Grohman). Колись у ДанненбурГу (графство Бран‐
денбург) що-року полювали на швня... Вс! б!гли за ним... попм забивали його
палицею та подавали на бенкет!, в якому брали участь вс! сельчане. Вважали,
що це сприяе зростов! худоби... (Adalbert Kuhn, Märkische Sagen), цит. у El.
Reclus в його монограф!! про швня. У Франц!! (Indre), на весшл! протикаютьшвня довгою шпичкою та печуть його (Laisnel de la Salle, Oroyances, légen-
des, II, 28).172) В де-яких м!сцевостях, де покриття молодо! не попереджуе вечер!, вс!
страви покрит! тар!лками; це символ!чнр вказуе на те, що голова молодо! му-
сить бути покрита зараз же теля вечер!. Мати виймае бинди з ii коси, зшмае
з не! bìhok та надягае !й очток ! намгтку, як ми вже зазначили вище. [Хр. Вов-
кова, Весшля в Бердич!вському повт (рукопис)]. Часто, однак, покривають, го‐
лову молодо! вкриттям замужньо! жшки теля того, як вона стала нею de facto,— post deflorationem.173) Елена Марковичъ, Свадебныя пКсни Елисаветградскаго уЬзда, у зб!р-
нику Степ, 1886, ст. 213.174) Там само, ст. 166.175) A. Wereszczyóska, Весшля в Новгород-Вол. повш (рукопис).
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дожу, ставлять 'ii на лаву та покривають рушником. Еладуть на
не! хлхб та ci ль. У схщгш Украпй (Слободська Украша) замюць
д!ж 1 инод! ставлять просто цебер. IIotím приводять за рушник
молодих. В супровода всього товариства молод! трич! обходять
навколо д!ж! 1Тв). Инод! кидають молодШ хпд ноги полша, щоб
п!знати, чи працьовита вона. Шзнають це, спостер!гаючи, що вона
робитиме з перешкодою: чи просто йтиме на пол!но, не звертаючи на
нього уваги, чи в!дштовхне його ногою, чи нахилиться, щоб рукою
одкинути його; останнш спошб вважаеться найсприятлив!шою для
не! ознакою 177). Виконавшищей обряд, вс! вертаються до хати. Свахи,
як! ще не вщйшли, починають сшвати п!сень, що в!дпов!дають роз-
лученню молодо! з родиною, а бояре молодого беруть посаг молодо!
та навантажують його на в!з. Найважшша частина посагу — це
бодня у б!дних, чи скрипя у заможшших. В нш переховуеться б!-
лизна та инш! реч! з одеж! молодо! 178). Паподоблюючи крад!ж та
грабунок, бояри жартами хапають все, аби що. Беруть коцюби, сита,
вшики, миски, хапають нав!ть образи. Одночасно с!льськ! парубки
роблять всяк! збитки, щоб перешкодити молодим од’i хати : крадуть
батога, виймають затички, що тримають колеса на в!сях, то-що 179).

Батько й мати дають останне благословения молодим, ! шсля
того ix виводять з хати. Бояри допомагають молод!й с!сти на воза 180),
! кладуть !й у ноги чорну курку з звязаними лапами, що !й дала

17в) На Корсищ (Corse)'«le donne fanne sedere la sposa sudiuno staio pieno
di grano, et toltane ciascuna una manciata gliela versando sul capo girandole
attorno e cantando in coro la ballatetta, з бажанням Ш продукувати «figli maschi
in quantità» etc. (A. de Gubernatis, op. cit., 278).m ) У- Францп, в околиц! Клюг (Cluis) молода натрапляготъ на вшик, покла-
дений на пороз!. Коли молода добра господина, вона шдШме вшика, метне кшька
paaiB по xari i поставить на м1сце... а коли вона переступить через нього, не
шднявши й не вживши його, це вщуе, що вона буде ледача та непутяща».
(Laisnel de la Salle, op. cit., 47). В багатьох м1сцевостях 1тали «la suocera sbarra
la porta con una scopa; se la sposa eprudente, deve alzarla et portarla al posto
suo; se invece vi passa sopra, vorrà essere una cattiva massaia». (A. de Guber‐
natis, op. cit., 76).178) «Mipiace osservare, — каже A. de Gubernatis, — come quia nell’inno vedico
(Rig-veda, X, 85) abbiamo ima specie di corredo nuzziale nel cofano (koqa) nel
coltrone (upabarhanam) e nel belletto (abhpartganam) che la sposa porta conse,
mentre viene condotta alla cosa dello sposo... Il coffane, il letto et l’occorrente per
la teletta sono pure indispensabili о quasi tutti i nostri corredi... Questo coffano
poi su ol mettere à piedi del letto nuzziale come per suo comprimento (op. cit.,
129). Мабудь те саме являв шлюбна скриня з р!збленого дерева, оздоблена фал-
л1чними барельефами, що 'ii можна бачити в Париж!, в музе! Клюш. У Франци
вживаготь для того спещяльш скрин!, що фабрикуються в Париж!. (Ed. Роге-
stié, Baptèmes, mariage etc. au XIV siècle à Montauban, Mont. 1884, p. g.).179) О. Roszkiewicz, op. cit. 38. У хевсур!в на Кавказ!, коли р!дня вбитого
згоджуеться задовольнитись викупним, два роди залагоджують справу на сшль-
ному бенкеп; але сама передача викупного мусить мати ритуальну форму гра‐
бу ту: двом молодцам з роду вбитого доручавться заграбити умов лену частину
худоби з роду того, хто вбив. (Макс. КовалевскШ, Законъ и обычай на Кав-
казЬ, II, 17).18°) У Bcix слав’яньских та шдо-европейських народ!в молода 1де в супро-
вода товариппв молодого, инод! по вЩськовому озброених, щоб оборонитись та
в!дбити всяку спробу захоплення молодо! (Ed. du Méril, op. cit-, 50; Laumier,
cérem. nupt., 138, 159 etc.).
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мати181). Инод! мелодий перший ci дав на воза; тод! вкривають мо-
лоду ще намтшю, чи великою хусткою, а молодий з дружком, що
сидить спереду, трич] прохзджае возом коло молодо! i за кожним
разом, здучи повз не!, в!н ляскае в пов!тр! батогом, а то й злегенька
вдаряе молоду, примовляючи: «Кидай батьков! норови та бери мо!!»
Поим молодий та старший боярин ездають з обох бок!в коло молодо!
на возх. Тод! мати шдходить до коней, прикрашених червоними
стр!чками (якщо це воли, то роги !х оздоблен! позолочувахшм nani-
ром), бере !х за поводи й виводить на вулицю, бажаючи ще раз
щасливо! дол! сво'хй дочхц: «Щаслива to6í, донечко, дорзжевхжа та
цяя шченька!» Все це в1дбуваеться вже в досить пхзню годину noni,
i жхнки супроводять весь обряд нхенями.

В однхй з цих тсень говориться:

Викотили, викотили
Та медову бочхху182),
Видурили, видурили
В пана свата дочку.
Та поклали ii милуНа постелю бшу...
Ой ми ж !! не дурили,
Сама захотхла
Червоного буряка
До бшого TÍJia...

В HHxuiii híchí, piдня молодо! звертаеться до товариства моло‐
дого та просить ix не бити давчини та не сварити ii, а прийняти ii,
як гостю, не пускати ii ходили босою но poci на луках та давати iľx
кожуха зимою. Мали молодо! звертаеться нарешт! до свого зятя та
просить його пригорнути жшку до свого серця та дати ixt ознаку,
цеб-то дати доказ ii д1воцтва 183).

Дочка прощаеться с маНррю дуже шжними словами:
На добрашч, на добрашч,
I не на одну годину, i не на всю шч,
I не на всю шч, i не на весь piK,
I не на весь piK, а на весь bík .

А бояри похваляються, голосно сшваючи:
«Ми бояре-ловчц у нас ноги вовчк
Ми вловили звхринх^у,вона мае перинку....
Ми ii шймали, у перину загортали...» 184).

181) У БолгарЦ замХсць курки дають пХвня, оздобленного намистом з пече-
них кукурузяних зерен. Один з сватгв урочисто несе його в походХ.1в2) Про символХчне значшня бочки див. Потебня, ОбъясненХе малорусскихъ
и срод. народы. nfcceHB, II, ст. 9.183) A. Wereszczynska, op. cXt. (рукопис).18?) 0. Roszkiewicz, op. cXt, 27, № 124, 125.
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Ритуальш удари батогом, що молода дктае глд свого майбут-
нього чолов1ка, практикуються у bcíx слав’янських та в инших 1ндо-
европейських народ! в185). íx пояснюють сам! слова молодого, як! в!н
примовляе, i nicm, ! коментар!! вчених, як символ тдлеглости
ж!нки чолов!ков!. Сумцов, на нашу думку, дае дуже правдопод!бне
пояснения цього прим!тивного значшня. В!н знаходить в них ана-
лог!ю з ритуальними ударами луперк!в шдчас лупернал!й (Luper-
nalia — свята в честь Пана) у стародавшх римлян та з медонос-
ними батогами асв!н!в (Asvines), що символ!зували ранню та ве-
ч!рню росу, що сприяе родючости нив 185а). Дей погляд тдтверджу-
еться звичаем, що переховався в багатьох м!сцевостях, де молодий
т!льки обмахуе довгим батогом молоду з ycix бок!в 186), а то й вдаряе
ним по воз! 187), об’!зжаючи навколо. Знаходять також вказ!вки що-до
цього звичаю на Б!лорус!, де молодих п!д!ймають з! шлюбного л!жка
ударами батога; тут бат!г чи палиця ф!гуруе, як ! взагал! в б!лын!й
частит шлюбних обряд!в. Знаходять також наближення до цього у
nicm, що Г! сп!вають, виконуючи звичай посипати зерном людей та
хати на Новий Р!к; в ц!й nicm св. 1лля сходить з неба на весшля
з хл!бовим батогом у руках. Де махне в!н батогом, там родить
зб!жжя.

Але можна припустити також ще й инше пояснения, не таке
м!толог!чне, але яке не виключае однак пояснения Сумцова. «Не-
обх!дн!сть покладатись на пам’ять св!дк!в, — каже Ed. Du Méril,— дала походження одному дуже брутальному звичаев!: теля
bcíx обряд!в, присута! жорстоко вдаряли один одного, щоб краще
все запам’ятати» 188). Як каже Макс. Ковалевський, поддбн! удари,
як символи чисто юридичт, практикуються в краш! хевсур!в на
Кавказ! при складанню договор!в; «Не забувайте, що в мене пози-
чено сильки й ст!льки грошей!» Це нагадуе поличники штирш-
сышх селян та шчення хлопц!в у Великорос!!, коли вщновляеться
межа п!сля сперечання 189). Релтйний ритуал м!г перетворитись
тут в символ.

П!дчас ц!лого походу до хати молодого весь час сшвають.
«Вроди, боже, гречку, чорну, кострубату; ми ведем нев!стку, молоду
й багату» 19°).

185) Див.: Оумцовъ, 0 свад. обыч., 94; Krauss, Sitte und Brauch der Südslaven,
385; Боевъ, Къ брачному праву болгаръ, 40; Liebrecht, Volkskunde, 376, 377;
Laumier, Cérém. nuptiales, 91; Wood, The wedding day, II, 48, 112, etc. У чере-
mhcìb Казанськог губернп молода не сразу ещае на воза; вона ставить одну
ногу та й одходить. Так вона робить тричЦ аж поки в1зник погзду не змушув
il cicTH ударом батога. (Смирновъ, Черемисы, 130, 131).

185а) Оумцовъ, op. cit., 94, 95.18в) Он. Гриша, Весшля в Гадяцькому повт Полтавсько! губ. (рукопис).187) Елена Марковичъ, op. cit., Степ. 215.188) Ed. Du Méril, op. cit., 13. У Швецп, пиля шлюбного благословения, коли
надягають перстень, прирутт, повернувшись спинами б’ютъ один одного ку‐
лаками, щоб запам’ятати такий урочистий акт, так само, як роблять вони,
коли комусь надаеться шляхетство». (De Collières, La foreste nuptiale, reimpr.
1865, p. 83).lso) Макс. Ковалевсшй, Законъ и обычай на Кавказ'Ь, М. 1890, ст. 110.19°) A. Wereszczyáska, Весшля в Острошш, (рукопис).
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Привезено шшя
Ой з-за rip та й в нодшля.
Посажено го в míctí, в городочку,
П1д муром в холодочку,
На б!л1м кам!нейку;
Пином го шдливано,
Шафраном п1дсипано.
Марно зшейко закв!ло,
I маленько зародило,
Оно ДВ1 ягодойки,
A o6i червонойга 191).

Варто зазначити дуже щкаву п1сню, де говориться спочатку
про захоплення дхвчини, поПм про ii розчарування: «Цього вечоранаш Василь не спав до пгв-ночк все гадав, як йому звести молоду
Оленку». «Оленко, зозуленько сива, 1ди з нами: наш! гори не так!,
як ваш!, а складен! з кремшю, наша трава не подабна до ваиш
у нас шовковая; наш! поля вкрит! рожами, а р!ченьки течуть ме‐
дом; наш! сади заросли’ тернами, на вербах ростуть гор!хи, а наш!
д!вчата у ср!бло вдягаються». Молода Оленка не спала щлу н!ч,
готувалась до в!д’'!зду. Про'!хали гору, про'!хали другу, на трет!йспинились. Тод! молода Оленка питае: де ж т! крем’ян! гори, шов-
ков! трави, рожев! поля, медов! р!ченьки, то-що? Василь одпов!-
дае: «Рожев! поля — твое личко рожеве, шовкова трава — твоя
руса коса, медов! р!чки — tboí мил! губки, тернов! садки — tboí
кар! оч!»... Оленка шла й задумалась... дал! стала г!рко плакати:
«Боже м!й милий, як я каюсь тепер. Маю батька, як сокола, ! ки‐
нула його, мала мат!р, як жайворонка, та й залишила ii... Боже
м!й, якого лиха я наробила!.. Хто вишиватиме сорочки, хто шде
до криниц! по воду, хто вимете хату, коли 1хня дочка шшла так
далеко в!д них?»... Садовлять молоду Оленку на в!з. Мати Оленки
сл!дом !де: «Зятечку м!й, я в!ддам тоб! коня вороного, верни мен!
мою дочку в д!вочому вшку; я тоб! дам другого коня, — верни
мен! мою дочку вдягнену, як вона була, — у ср!бл!; я тоб! дам,
зятечку, коня та золоте шдельце, — верни мен! мою дочку д!вчи-
ною». — «Я не хочу коня вороного, бо ж Оленка буде й у мене
ходити в ср!бл!; не хочу я й коня з золотим шдельцем, бо краля
д!вчина Оленка тепер моя» 192).

Шсш, що ix сшвають свахи, дуже точно трактують сюжет. На
запитання молодо!: «Куди везете мене? Що хочете зробити з! мною?— вони в!дпов!дають руба: «Ми веземо тебе на tík , на tík разом з
парубком, бравим молодцем» 193). Пере!зджаючи повз церкву, мо‐
лода зюкакуе з воза й б!жить до церкви; там вона вишукуе в
ст!н! яку-небудь пцлинку й кидае туди др!бну грошину 194). В укра-
шщв, що були масами переселен! до Саратовсько! губерни, моло-
дий щлуе церковний замок, — для чого — про це ми скажемо дал!.

í»1) ЧубинскШ.. Труды экспед., IV, № 1236.192) 0. Roszkiewicz, op. cit, 38—39.193) «Шевская Старина», 1883, II, 394—395,19ä) Münch, op. cit., 121.
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9.
Молод! в хат! молодого. Хатне вогнище. В
комор!. Перестороги. Украхнськ! вес!льн!
n i сн i (e p i t h а 1a m e s). Роззуття молодого. В е-
с!льна вечеря. Урочист!сть постел!. Ого-
лошення д!воцтва. Докази. Посольство до

матер! молодо!.

В той час, як молоду виряжають з ii хати та похзд рушае в
дорогу, в хатх молодого, роблять при готуваляя до прийому моло‐
дил — жданки. Мати молодого скликав сусвдв, bcí с1дають за стш.
хдять, п’ють та сп1вають, чекаючи на прибуття похзду. «Топи,
мати, шч трохи п!зн1пте, чекай на сина, що привезе хорошу не-
BicTKy, оздоблену bíhkom з рути». «Гей, ви швш, не сшвайте за-
paiii, спхвайте niaiiinie, бо наш староста где si Львова». «Грицькоспати йде в садочок, а з ним i Маруся, несе вишш та черешт,
яблуко в подушку»... «Веде шпачок свою жшку, зав!в у коноплю...
Б iдна жшко, матимем злидт: будуть д1ти, буде двое, три, чотир].
пасть, cìm , — ycix десять. Треба ini до попа, питати, як звати?
Грицько й Стецько, Таврило та Данило, 1ван та Степан, Дениста Фетис, ycix дев’ять»...

Коли з’являеться молода, починають сшвати: «До нас, до нас!
У нас весело й гучно; у нас BiTep мете хату, сонце xni6 нам пече,
сама вода ллеться в бочку, бо так i у нас звичах 1в5).

Прийом молодих у хат! молодого щлком одповядае тому ста‐
новищу, яке мусить займати в екзогамгчиш громада /цвчина, ви-
хоплена з чужого роду. Передуши, молода мусить перейти через
очищения, щоб розвгяти сл!ди мапчно! сили, що вона могла да-
стати в1д cBoix з р1жною метою, починаючи в!д свого ув1льнення
аж до поневолення чоловша. Тому молоду та щлий 'ii шнзд пере-
водять через вогонь. 196). Ще hhhí, коли вес!льний похзд набли-
жавться до хати, запалюють перед хатою багаття, — чи просто
трохи соломи, — i заставляють про!хати воза з молодими через
нього. В де-яких мюцевостях цей звичай зам!нено тим, що йдуть
назустр!ч по'х'здов! з походнями, чи просто з шматками запалено!

1вб) A. Wereszczyňska, op. cit., (рукопис).1Вв) Калиновсюй, Описате свадебныхъ украинскихъ обрядовъ, 1777, пе-
редр. в Харьковскомъ Cóophhkí, ill, 170. На Волиш молода мусить перейти
через вогонь перед тим, як вона йде до церкви. Але цей обряд мае инше зна-
чшня: це роблять з метою дхзнатись, чи заховала вона д1воцтво. Полщуки
в1рять, що вогонь спалить д!вчину, коли вона втратила невиншсть. (Живая
Старина, II, 138). В середин! XIII ст. «Celebrati solemnitatibus nuptiarum, statim
quidam clericus ecclesiae, in qua solemnitatum est matrimonium, portans aquam
benedictam, cum pervenerit ad portam domus, in qua debent se recipere nubentes,
tenens quandoque candelas accensas in manibus, ponit eas sub conjugatorum
pedibus et accipit pro hujusmodi tam improbo officio duodecim denarios vel
aliud pretium». (Du Cange, II, 87, col. 3, цит. у Ed. Du Méril, op. cit., 26).
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смоли; инод! також окроплюють по13д водою 197). У бойшв, у Га‐
линин!, молода не злазить з воза звичайним способом, а стае на
дищель (все одно, ни !дуть кшьми, ни волами); дШшовши до кшця
дишля, вона злазить на землю 198).

Пот!м начинаеться прийом молодих батьками молодого, що ви-
ходять на Hopir хати з хл!бом та сшлю. Церемон!я ця також ма,,е
риси религ!йного характеру давн!х час!в. На Под!лл! мати молодого
питав свою нев!стку: «3 ним ти йдеш до мене?» «3 хл!бом та с!ллю,
та з ТВ01 М сином», -— одпов!дае молода, ! п!сля того вона обм!-
нюеться хл!бом з! своею свекрухою. В де-яких м!сцевостях ски-
дають пот!м з молодо! нампку ! кладуть цю нам!тку на п!ч 109).
Ув!йшовши в хату, молода зараз aie приносить першу жертву пе‐
натам свого нового дому ! тим приеднуеться до культу родини свого
чоловша: вона кидае у шдшччя чорну курку 200), заховуючи при
тому ритуалъне мовчання 201). Екзогам!чний характер шлюбу та во-

197) У стародавних римлян ставили на пороз! дверей вогонь та воду так,
щоб молод! мус!ли до них доторкнутись. «Aquam item et ignem in lumine oppo‐
situm utriusque tangebant quasi eo foedire inexplicabili et mutuo nexu forent
copulati. His nova sit conjunx, haec duo magna putant, inquit Ovid. lib. 4, Past;
haec enim duae res aiunt Festus in verbo Aqua et Lactantius, lib. Ill, cap. 18,
humanam maxime vitam continent. Alterum enim quasi faemininum, alterum
activum, alterum patibile». Hotomanus, Observationum quae ad veterum nuptiarum
ritum pertinent. P. 1585, p. 48.

198) O. Roszkiewiecz, op. cit., 40.
le9) Харьковсюй Сборникъ, III, 52.
200 ) g 1талп, де цей звичай заховав свое повне примИивне значшня, коли

молода входить до хати, «intanto el più vecio de la famegia tira el colo a una
gaiina, e alora tutti si mette a zigar: «Evviva, evviva!» (A. de Gubernatis, op. cit.
266—267).

У стародавтх шдутв з дому молодо! переносили вогонь до дому моло‐
дого i молода варила на цьому Borni першу отраву, що вона давала своему чоло-

щ!ков! (Haas, — у Weber’a, Indische Studien, V, 367); у сучасних шдумв мо-
лодий приносить' жертву вогневр а молода кидае у вогонь руту, наче б i вона
творить жертву (Walter К. Kelly, Curiosities of ind'o-european tradition and folk‐
lore, 92); У стародавн!й Шмеччин!, молода, входячи до хати молодого, обхо‐
дила навколо запаленого вогнища (Ibid. loc. cit.); у JIhtbí, на кордон! JIíbohí!
та ВИебщини, теля шлюбно! одправи в церкв!, молоду заводили до лпника, —
топи, де л!том варягь отраву, — до казана, шдвшеного над вогнем. lì обво‐
дили трич! навколо казана та запаленого вогнго, стваючи: «Ми поведемо мо‐
лоду до л1тника, щоб вона там зогршась. Старий батько вже запалив вогонь,
чекаючи на не!». (Журнал Минист-ва Народн. Проев., СПБ., 1887, VI, 470). Ми
вже зазначили форму шлюбу, що ienye в Болгар!! шд назвою пристанки: акт
прийняття дшчини до родини жениха, в той час, як д!вчина прибила схо-

. ватись у нього, вводиться до того, що !й дозволяють наблизитись до вогнища,
розпалити вогонь та спекти хл!б. (L’Anthropologie, 1891, II, 171, праця автора,

, див. вище, стор.) Осетини просять для молодо! благословения у Сафе —s (mìc-
цевий вулкан), в той час, як вона трич! обходить домашне вогнище в супро-
вод! CBo'íx дружок. (Макс. КовалевскШ, Современный обычай и древтй законъ,
I, 97). Про домашне вогнище та його ролю в шлюб! див. Max. Kovalevsky, Tableau
des origines et de ľévolution de la famille et de la propriété. Stockholm-Paris.
1890, 78—80).

201) Обовязкове мовчання молодо! практикуеться у болгар!в (Боевъ, ор.
cit., 46; Чолаков op. cit., 92); у серб1в (Ami Boué op. cit., П., 496), а також у
TaiapiB (Laümier, Cérém. nupt. 267) та грузитв (Макс. КовалевскШ, Законъ и
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рож! почуття молодо! до ii ново! родини виявлен! не т!льки в цЬомузвичаев! мовчення, але також i в народньому забобонов!. що, коли
нускаючи курку в тдшччя, молода вститне зирнути туди i в той
самий час висловйть у думni бажання, щоб свекруха вмерла, то
та конче таки вмре того самого року. Через те, в де-яких мюце-
востях, маючи це на увазр щоб запобНти цьому, гасять у хат! bcì
вопи перед прибуттям молодих, а жшки стають перед шччю, щоб
не можна було в не! заглянути. Тода молода, ввшшовши до хати,
в штьм! застелюе ст!л скапркою, що вона П принесла з собою, i
кладе на стш сгяй хл1б; hotím пускае п1д ctí л курку, а образ, при‐несений з р1дно1 хати, кладе на лаву. Виконавши все це, вона пе-
рескакув через ctí л i слдае на покуп. Тод! засв!чують св!чки, й
yci с!дають за сил. Инод! також свекор, зустр!чаючи нев!стк.у, дае
Ш шматок цеглини з печ!, чи сирого буряка, то-що. Молода все
кидае на землю. Це звуть приохочувати молоду 202), що без жад‐ного сумшву, виявляе сл!ди екзогамц. У сх!дн!й Украш!, як i в
багатьох инших м!сцевостях, хор радить не лякати що-йно при-
ведену молоду: «Не роб!ть гомону, не лякайте; нехай наша пере-шлонька переймае соловейков! зви'ча!» 203).

Прилеттла сова
С!ла соб! на покут!
У червоних чоб!точках.
Не кишкайте, не полохайте, —
Нехай соб! привикае,Хл!ба-соли по!дае
Та додому не т!кае.

(Чуб. № 1246, та ин.).
У гуцул!в, коли молода с!дае до столу, ш дають хлопчика,

якого вона мусить посадовити соб! на колша, щоб нерша дитина
в не! була також мужесько! стати 204). Шсля того дружко, взявши
трохи сиру в хустину, стае на лаву, чи на л!жко, ! вдае, що в!н
наймае роб!тник!в на службу молод!!!, в!н дае кожному з них на
задаток шматочок сиру ! вщзначае вуглиною на сволод! 205).
обычай, II, 106). Див. також Ward, India and the Hindoas, 189, цит. y Taylor’a
(Researches into the early History of Mankind, L. 1870) Xp. Вовкова, op. cit.
(Рукопис).202) 0. Roszkiewicz, op. cit., 40. Можливо, однак, що цей звичай е модифпса-
щею звичаю випробовувати молоду, даючи 1й р1жш peni хоти. У ФранцД иа-
ириклад дають 1й шматок недоброго чорного хл!ба, щоб зазначити, що вона
не мае спод1ватись на повне задоволення в своему життх (Laumier, Cérém. nupt.
39). В 1талц «Nella campagna di Perugia ora lo sposo, ora la soocera, provano la
sposa; le si presenta una polpeta; la sposa deve ingoiarla intiera... se invece, ella
stenta mandarla giù, se ne levano sinistri augurii» (A. de Gubernatis, op. cit., 76).203) В. H. Радаххова, Весшля в Борисовхц, Славяносербського нов. (Руконис).20 ) Il cestino di pulcini che nella campagna di Bra ci pa abbraciare alla sposa
ed i bambini che presso i Brettoni si mettevano nel letto nuzziale degli sposi, rico-
rordano Fuso vedico di mettere un bel Pambino sopra il seno della sposa, per le
stesso augurio li fecondità (A. de Gubernatis, op. cit., 175). Див. також що-до цього
звичаю у слав’ян та инших: Сумцовъ, О свад. обыч., 201, 203.

205) О. Roszkiewcz, op. cit.: «Римсьга забобони натурально впливали на íxhí
тлюбш обряди: щоб одвести в!д свого домашнього щастя зловорож! чари по-
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Найчастше, однак, просто приводять молодих до хати та са-
довлять ix на nocaòì. Тод! хор сшвае:

Цв1т калиноньку ломить,
Сон головоньку клонить,
Шдате, постел1те,
Спатоньки положке...
Стелимо дв[ подушки,
Де ляже дв! душки.
Chìtc, датоньки, чутко,Бо трете буде хутко.

(Чуб. № 1265, 1274, та ин.).
В иншШ iiìchì хор звертаеться до матер! молодого:

Пршхала молодая, мати,
Де ми и положимо спати.
Положимо на печ!, то на печ! душно,
На пришчку важко, а на земл! блохи;
Виведемо и до комори трохи 2,т).

Дружко та сваха заходжуються слати шлюбну пост!ль, i це
мусить бути конче в коморг. Т!льки в граничних повггах на сход!
Украгни (на Катеринославщин! (та в п далеких п!вн!чно-зах!дних
околицях (Городенщина та почасти С!длеччина) звичай одступае
в!д загального правила. В першезгаданих м!сцевостях кладуть мо‐
лодих в самш хат! чи в сус!д!в, ! в останньому випадку !х прим!-
гцують у пов!тщ, чи в клун!. Треба вважати, що цей останшй спос!б
заховуе в соб! найв!рн!ше риси архагчного шлюбу, бо тод! шлюбне
л!жко знаходиться не т!льки по-за хатою, де живуть люде (цього
виразно дотримують майже скр!зь) 207), але ще й бшя току, де мо‐лотить зб!жжя. Цей факт мае спещяльне знач!ння, ! ми постарае-
мося дати йому пояснения в нагопй пращ. А що-до звичаю класти
спати молодих по-за хатою, то це дуже добре пояснюеться наподоб-
ленням переховування молодого подружжя, як то мусши робити,
коли уминали молоду та боялися здогону. В С!длеччин! заховався
звичай потай заводити молодих до призначено'! для них комори. 3
комори мусить бути, по змоз!, забрано, все що в шй складаеться,
дорожшх, римляне дбали про те, щоб привернути соб! прихшьшсть вс!х чисто,
без винятву, малими подарунками, i д! подарунки молод! дають кожному пер-
шому-лшшому й тепер в багатьох м!сцевостях». (Ed. du Méril, op. cit., 47—48).
Нам, однак здаеться, що походження цих зловорожих чар!в та потреба в!двести
ix подарунками треба шукати в певних правах, що мали члени ц!лого роду на
жщку, яку взято в них.

2 - е ) М. А. Максимович, Зб!рка невиданих вес!льних шсень, № 30 та 16. За-
вдяки нашому земляков! проф. М. Драгоманову ми д!стали до нашего розпо-
рядження цей рукописний дуже цшний зб!рник.207) У великорошв, у оренбургських козак!в шлюбну посттль також ставлять
у шоп!, пов!тц! чи в л!тн!й кухш. (Пономаревъ, Обрядный обычай, «Северный
В'Ьстникъ», 1890, VI, 66—67).
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так щоб у шй не було híhoto кр1м лхжка. Дружко приносить з
клуш куль соломи 208). Инод! BÍH кладе також chìh зб!жжя п!д по‐
душку. Свахи та ще хто-небудь з бояр стелють цю солому на шд-
лоз1, чи на л!жку. вкривають И рядном та кладуть килим чи кожу-
шину, що мае бути за ковдру. Инод! стелють постельн! реч!, що ix
привезла з собою молода, але завше на солом!. На Подкплю, для мо‐
лодо! кладуть солому та подушку, а для молодого юлька полш та
великий камшь, що мае бути йому за подушку 209). Тимчасом сваш-
ки сшвають:

Ой хто буде спати,
Будем йому та пост!ль слати;
Соломки в головку,
Сшця шд колшця,
А м’яти шд и’яти,
Щоб було м’ягко спати.

(Чуб. № 1266).

Под!бн!, б!лын-менш груб! неприемност! практикуються також те-
пер у слав’ян, особливо у болгар!в (Чолаков, op. cit., 24—25; Лю-
беновъ, Баба-Era, 71). Ц! реч!, без сумтву походять в!д час!в почат-
к!в !ндив!дуалыюго шлюбу, коли молодий мус!в зводити рахунки
з иншими чоловшами свого роду, як ми це побачимо дал!. В голо‐
вах ставлять образ, кладуть хл!б та с!ль. В де-яких мшцевосцях
кладуть також шд подушку хл!б та сир 210).

Коли все готове, дружко звертаеться до старост!в, щоб благо‐
словили: «Пани старости та шдстарости! Благослов!ть молоди'х на
упокой повести». Благословения дають трич!, ! тод! дружко з шд-
дружим та старостами веде молодих за кшц! хустини до комори.
Одна з свашок несе меч 211), що його передала ш свггилка, а свггилка
негайно вщходитъ, бо з того часу, як похзд вступив до хати моло‐
дого, жадна д!вчина не см!е бути на вес!лл!. Це щлком зрозум!ле;
як ми це вже сиостерегли, щлий вес!льний ритуал, разом з п!снями,
що дос! був такий урочистий та пересякнутий релшйиим характе‐
ром, змшяе свою форму з моменту в!д’ 1зду молодо! з батьшвсьжн
хати; nicHi, хоч ! заховують увесь час урочиспсть та релшйш по-

208) Потебня, О мифическомъ' значеши нЬкоторыхъ обрядовъ, 74—75.20в) ЧубинскШ, Труды эксп., IV, 629. «В м1сцевост1 Шартрен (Chartrain) у
ФранцИ в л!жко насипають рубаного кшського волосу та шпильок; в найвищому
товариств! чинили гак! дитинства (Ed. du Méril, op. cit., 69). У Нормандп моло‐
дий мушв ira по сходах до юмнати задом, молитися перед вшиком то-що (ibid).«Nel Canavese usano assodarlo (il letto) e renderlo semodo col mettere sotto i
lenzuoli e i materassi patate, rape, pannocchi di meliga», то-що. (A. de Gubernatis,
op. cit., 23l).21°) У С1длеччин1, як виняток з загального правила, дружко виходить з
ыолодими потай од присутшх (Янчукъ, Малорусская свадьба въ приходЬ Кор-
ница, ст. 47).211) «Можливо, — каже Ed. Du Méril (op. cit., 23), що гола шпада, яку bíh
(молодий у Шмеччиш) тримав у рущ на вешлл!, спочатку була ильки спо-
мином про мттичний спис римлян, але hotím вона набрала щлком германського
значшня та стала висловною погрозою проти нев!рности жшки».
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Чуття, разом ia тим наб1рають з щей хвил! вакх1чного та еротичяого
характеру, який де-дал! все посилюеться та досягае максимума в мо‐мент выходу молодих на шлюбну пост!ль. Як ми це побачимо дал!,
це не можна вважати за насл!док невтриманости, до яко! вдаються
люде шдбуреш алкоголем; навпаки в цьому можна розшзнати бея-
сумшвт сл!ди прим!тивного культу, що до нього наложить щлий
цей ритуал.

Одна з п!сень, що ii звичайно переважно сшвають при ц!й на-
год!, ! яка щлком наближаеться до веднчного культу, говорить про
фаллу с, HaíBHo називаючи його повним !м’ям: «Його ведуть на при‐
пои!, як бугая... A bíh реве» ...!де проколоти об’ект свое'! жаги (Чуб.
№ 1280). В!н «тупоче в хат!, як щла череда», та «плаче в!д буйно!
жаги» (Бердич!вський пов!т). «Грицько сто!ть, як бугай, а Маруся,
як телиця» (Новгород-Волинський пов!т).

Не йди, д!вчино, в поле:
Там тебе бугай сколе.
Довгою тичиною,
Не будеш д!вчииою.

(Зб!рник Максимовича).
В ингшй п!сн! говориться:

Шшли д!вки по корови,
Натрапили на бика,
Взяли бика за ...
Давай бику, молока.

(Чуб. № 1866).

Ще инша шсня звертаеться до д!вчини:

Чи ти, д!вко, здурша,
Чи ти ошалша,
Три корови на обор!, —
Ти бика здогла.

(Чуб. № 1683)

Цим речениям украшська теня буквально вщтворюе ведичний
образ «жшок безеоромних, що до!ли бика Сома» 212).

Инш! п!сн! також трактують це таким самим, щлком ведич-
ним способом, пор!внюючи акт, що мае доконатись, з оранням не-
займано! земл!: «Гей, бояре, — говориться в nicm Новгород-Во-
линського пов!ту, — йд!ть у лози та зрубайте нам занози; пощемо
орати, новину добувати:.. Хто новини добуде, той господарем

212) Rig-Veda, IX, 54, I та 85, 9. КуликовскШ, op. cit., 142—143.
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буде» 213). «Плуг не ope, i зал!зо не бере: тверда щлина, ой не моя',
материна. Дайте батога, поганяти бугая, нехай пре... Будемо новину
орати» 214). (36ipHHK Максимовича, № 29).

Поруч з цими шснями, що мають характер щлком поганський,
стоять також nicHi тзшшого походження, де заплодження замшено
елементом хриспянским. Одна з них звертаеться впрост до бога i
просить його бути в час акту, що мае доконатись 215). В иннпй hìchì
говориться, що хор був у бога, молився богов! та св. Понедшков! (ве-
сшля звичайно бувае в недино), просив ix, щоб вони допомогли про-
вертити д1рку 216). У двох вар) антах ще hhuio'ì hìchì налякана д!в-
чина скаржиться матер!, що ii ведуть до комори, каже, що молодий
намагаеться доконати на шй певний акт... Мати шдбадьорюе дочку,
кажучи, в першому вар)я 1ш (Чуб. № 1279): «Цить доню, bìh боже
думав»; а в другому (Бердич1вський hobìt) — що це так nin на-
казуе 217).

213) «Жшка належить чоловшов! по праву власности, а з нею й yci плоди
П падр. Xi6a ж його поле (термш вжитий Ведами) не належить йому; а плоди з
дерева не належать власников!?» (Max. Kovalevsky, Tableau des origines et
devolution de la famille et de la propriété, 46—47).214) Знаходимо ту саму концепщю i в шлюбних тенях 1гали «Nella campagna
di Choggia quando lo sposo va a ricevere la sposa, le intuona questo canto:

Aro, aro, co quei bovi bianchi,
Adesso vien co mia vangar i campi.
Aro, aro, co quei bovi rossi,
Adesso vien co mio vangar i orti.

(A. de Gubernatis, op. cit, 266).

sis) рукописний зб!рник веешьних шеень Черниговщини. hà XLIV.21в) Понедшок — lundi — dies lunae. — У слав’янський ми'ологи мтяць —
мужськог стати й уявляеться, як жених BeuipHboi зорь М1шанина поганських га
христ!янських бог1в дуже поширена в украгнському фольклор! (див. Драгомановъ,
Малоруссшя народныя предан!я и разсказы, Юевъ, 1876, 24—41); так само, як
i в московському (ИсторическШ В'Ьстиикъ, 1890, апрель, 247). Як це можна
бачити з ламентащй св. Августина, римляне мали щлу cepiro 6orÍB — протек-
TopiB шлюбного обряду: Quorum quattuor extra cubiculum, omnibus abstantibus
peragi solebant sc. deo jugatino: ut mas et faemina conjugentur. Domiduco: ut
sponsus in donio libenter esset; deae Maturnae: ut cum viro libenter sponsa ma‐
neret, in cubiculo antem quinque dii secreto ne paranymphis quidem praesentibus,
colebantur: una erit. Virginensis dea: ut libenter supponeretur, tum Premadea: ut
subacta se non male moveret et recte comprimeratur;tertia dea, Pertunda: ut spon‐
sus concuteret et penetraret; quarta dea Venus: ut utriquae creandae prolis
fervor adesset, postremus erat Priapus ut viri vena virilius insurgeret... Et hi
jugales dii dicebantur. (Hotomanus, op. cit., 97, 98).217) В шдушв священник каже молодим лягати на шлюбну поспль i додае,
звертаючись до молодо!: «будь весела в шлюбному л!жку, зроди ддтей з цим
чоловшом CBOÌM» (Aharvasamhito, XIV, 2 , 31). В Рим!, як це можна бачити на
малюнку, що мае назву Альдобрандське весглля, окроплювали очистною водою
хату нового подружжя; в середт bíkh священник творив урочией благословения
шлюбного лгжка. Инода молода шдчас благословения сид!ли на л!жку, але зви‐
чайно священник заходив до !х ммнати вже як вони лежали. У Зальцбур!ському
ритуал! (Rituei de Salisburg) знаходимо для цього спещяльну формулу: «Deinde
fiat benedicto super eos in lecto tantum cum Oremus: Benedicat Deus corpora
vestra et animas vestras et dei super vos benedictionem sicut benedixit Abraham,
Isaak et Jakob. Amen». Коли священник теля обряду влдходив, затягали завки
(Ed. Du Méril, op. cit., 44—45). P. 1577 священник парафи Saint-Étienne du
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Инша теня:

Роди, Боже, жито,
На коршь корнистий,На колос колосистий.
Ой, наша д1вчин(а мала,
Навстоячки жито жала,
Навлежачки хлопцям

Дал i, переходячи до ашипзу ночувань молодо!, злякапо! та за-
соромлено!, хор, пор!внюючи ii почування з необшдшетю увШти' в
холодну воду в pi4pi, радить iii добре шдшняти свою одежу, 1ти в
воду, не боячись холоду, бо ii засоромлення буде добре нагороджене
тр!умфом, який вона матиме, дов1вши свое д1воцтво. (Чуб. 1271).

Шдайшовнш до комори, дружко та молодий сниняються перед
дверима, а молоду заводять туди свашки та починають ii зараз же
роздягати. Дуже рдао, як от у Чигиринському hobítí на Кшвщиш,
це доручають дружков!, але тода bíh роздягае обох молодих; ще
р!дше, як це роблять у Михалков! на Мшщит, молодий сам беретьсяза це. Свахи щлком роздягають молоду, вона зостаеться гола, «як
мати и на св!т породила»; вони виймають iü нав!ть сережки з вух,
зд!ймають перстн!, то-що. Ii обшукують дуже уважно. Свахи дово‐
дить CBoi старания до останньо! м!ри: вони мацають у nei шд пах-
вами, обшукують ii зач!ску, рознускають нав!ть волосся, розч!-
сують його гребшцем 218), шукають в вухах, скщзъ, як це ми чита‐емо в одному з невиданих рукопиав, зв!дки ми й запозичили вс! ц!
нодробиц! 219). 3 такою самою стараншстю вони обдивляються ii
одежу та нову сорочку, приготовану спещяльно для ц!е'! нагоди; все
це, щоб запевнитись, що шде немае завязаних узлик!в, голки, ал!
жадного иншого тонкого знаряддя чи якого-небудь проторга, що ним
можна зробити прокол. Звертаючись до св!доцтва Боплана, можна
гадати, що в XYII ст. звичай цей був регламентований ще суво-
рпне: «Коли настав час класти молоду, спорщнеш з молодим жшки
беруть ii та ведуть до окремо! к!мнати, де роздягають ii до т!ла,
обдивляючись ii з ycix бок!в, м!ж пальцями н!г, в инших ча-
стинах т!ла, щоб шзнати, чи не сховано де крови, шпильки
чи бавовни, просякнуто! яким-небудь червоним настоем, ! коли
вони знайдуть щось таке, настав у вес!лл! неспокШ та велике
Mont в Париж! скарясився, що якийсь Michant, один з його параф!ян, примусив
його чекати до швноч! для благословения шлюбного л!жка. Pierre de Gondi
наказав, щоб у майбутньому церемошя ця в!дбувалась за дня, або принайми!
ще перед вечерею (Laumier op. cit., XCI). Див. також що-до дього звичаю у
Гебр!в (Guèbres), ibid., 219; в A6icÌHÌI, Hildebrandi, De nupt. vet. Christ., 106: Sie
richten vor dem Hause im Hofe ein Bett auf, darin sitzt Braut und Bräutigam, dann
kommen drei Priester und singen überlaut: Alliluia, und gehen mit etlichen
gesängen dreimal ums Bette»...

sis) g i TajI ij «Siapplicava un pettine di giungo acento denti con augurii, perché
il sudicio cadesse (A. de Gubernatis, op. cit., 141),, . ..219) Он. Гриша, Весшля в Гадяцькому hóbìtì (рукопис).
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заворушення; але коли вони не знайдуть шчого, вони вдя-
гають ii в гарну бавовняну (?) сорочку, б!лу та нову, hotím кла-
дуть п м!ж двома ковдрами i вводять роздягненого молодого, щоб
лягав з нею» 220).

Скшчивши огляд та надягнувши на д1вчину нову сорочку,
одна з свах 1де з комори, зд 1ймае з молодого шапку та вдягае на
молоду. Молода, не маючи на соб1 шчого, кр!м своег сорочки та
шапки молодого, чекае на нього в цьому костюм!. Тод! дружко та
шддружий, взявши молодого за руки, урочисто ведуть його в ко-
мору до молодок Молода трич! в!тае молодого. IIotím його роздя-
гають, i bíh 1пдлягав так само дуже старанному обшукуванню, все
для того самого — знайти якийсь вузлик чи ироторг. Ритуал ви-
магае, щоб молодого роззула молода. В одному з чобгг, вона зна-
ходить шлька монет, що ix завчасно туди покладено. Як св1дчить
Калиновский, в XVII ст. молодий вдаряв свою жшку халявою 221).
Нин!, навпаки, по де-яких мшцевостях, молода мусить бити свого
чолов!ка (Чуб. ст. 653). Тимчасом свахи сшвають п!сню, де робиться
натяк на в!льний виб!р д!вчиною; стоючи перед необх!дн!стю ско-
ритись цьому привабливому для не! звичаев!, д!вчина каже:

Роззуватиму,
Кого знатиму;
Ледачого об!йду,
Не займатиму 222).

220) Beauplan, Description de ľUkraine, 125, 126.221) КалиновскШ, op. cit., 170.222) «Не роззую Володимира та волио роззути Ярополка», у X ще столгт
каже Рогн1да, дочка Рогволода, як стдчить нам про те лттопис (ЛЪтопись по
шатському списку, 1871, ст. 50). Задаеться, що цей звичай, дуже стародавшй
та поширений у слав’янському cbítí (Оумцовъ, О свад. обыч., 29—30'. в так!й
сам!й форм! знаходимо т1лыш в де-яких схщшх народов (у стародавн1х Не-
стор1ян, як св1дчитъ Wood, op. cit.. I, 69; та y bípmchíb, як свщчить Tourntoit,
Relation d’un voyage du Levant, 1717, II, 416). У стародавшх жид!в роззування
було одною з форм швеститури та означало початок стльности майна: «Hic
autem erat mos antiquitus in israil propinquos ut si quando alter alteri suo
juri cedebat, ut esset firma concessio, solvebat homo calceamentum suum et
dabat proximo suo: hoc erat testimonium cessionis in Israel». (Ruth, IV, 7), хоч,
мабуть, можна припустити також, що в них акт роззування кого-небудь був
символом понижения чи тдлеглости... Non sum dignus, procumbens, solvere
corrigiam calcea mentorum (Marc, I, 7). У зах!дн1х народов приймання 4o6ít
означало шдлеглтть та вщмову в!д своег вол!; всиновлений ходив у чоботях
свого батька, що взяв його за сина». (Grimm, Deutsche Rechts Alterthümer, 155,
цит. у Ed. du Méril op. cit., 21—22). Король острова Ман-Мурекардо «regi Hiber‐
niae misit calceamenta sua, praecipiens ei, ut super humeros suos in die Natalis
Domini per medium domus suae portaret, in conspectu nuntiorum ejus, ut inde
intelligeret, si subjectum esse Magnoregi» (Du Cange, Gloss, inf. et med. lat,
II, 25, col. 2). Ha весьял! 1вана Люфле (Luffle) Лютер поклав одного його чо-
бота в головах свое! постел!, щоб bíh також д!став панування та врядування
(Michelet, Viede Luther, цит. у Ed. Du Méril, op. cit., 23). В колиштй Шмеччит
молодий також узував свою молоду в день шлюбу. В Англо-Сакмв The Mund-
bera (ошкун молодо!) presented the bridegroom with on of the bride’s shoes, as a
taken of the transfer of autority». (Wood, op. cit., II, 112). В Русшьйош, у
Франци, найближчий родич молодо! взував !й завше щлком нов! черевики.В Bepi (Berry) bcí присутш на шлюбному бенкеи намагалися взути молоду,
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HapeniTi молодим кажуть лягти на лгжко, i nic ля того Bei вЦ-
ходять, примовляючи: «не л!нуйтесь же тут, людей не воловодьте!»
Як свщчить Чубинський, дуже р!дко де дружко та свахи зоста-
ються; а взагал! скр!зь молода зостаються на самой. В раз], коли
але тальки молодий досягав цього. (Ed. Du Méril, op. cit., 22). В 1талИ в ба-
гатьох околицях «trovo indicate particolarmente le scarpe come dono nuzziale»
(A. de Gubernatis, op. cit., 114 ). В Волгари девери (бояри) приносить пан-
чохи та черевики i вбувають молоду, щоб íth до церкви; вони також дбають
i про те, щоб укинути в черевик кшька монет (Боевъ, op. cit., 39; Чолаковъ,
op. cit., 15,24,95; Лубеновъ, Баба Era, 66). Так само роблять у Великоросп,
Ванде! (Vendée) (Laisnel de la Salle, op. cit., 34 ), то-що. Нарешта на Украхш
чобшш також звичайний подарунок, що молодий дае свош майбуттй жшщ
(Чубинський, 214 ). Зттавляючи bcí наведен! факти, можна, здаеться нам, при-
лустити, що слав’янсышй звичай, який наказував молодЬй роззувати свого
майбутнього чоловша, мусить мати те саме походження й те саме символ!чне
значшня, що й черевики, по дарован! в!д молодого; моя^ливо, що це тальки
модифшащя цього останнього звичаю, найпртптивннпе знач!ння якого поля-
гало в згод! на всиновлення та шдлеглтть, i який придбав nanirb юридичне
значшня. «Жшка», — каясе Michelet (Origines du droit framjais, 12 , цит. у
Laisnel de la Salle, ст. 35 ) ступала в черевик разом is тим, як вона вступала
в панування над чоловшом».

Не менше символ!чний характер, дуже близький до описаних вище звичагв
мае один шлюбний украшський обряд, що ми його вище не зазначали, i який
вщбуваеться зараз же теля того, як виготовлене гильце. Це урочисте поси-
лання молодому сорочки, що !! пошила сама молода для свого майбутнього
чоловша. Молода приносить сорочку та кладе il на стал, дружки берутъ со‐
рочку, скачують и та перев’язують стр!чками з маленьким пучком барвшку
чи иншо! зелен!. Потам беруть гилку з трьома галузками, оздоблюють и бин-
дами, барвшком та bíbcom i кладуть сорочку mík bítthm. Внизу гилки чепляють
бшу хустину, що мае являти собою лист молодо! адресований до майбутнього
чоловша. Потам, зроблений таким способом пакунок даготь спещялыпй деле-
гацп, що мае його занести молодому; членами pie! делегацп звичайно бу-
вають брати та инпц близыта родич! молодо!. Все це робиться в супровод!
тсень, а це вказуе на ритуальний характер звичаю. В одшй з цих тсень
говориться:

Гримнула щука-рибойка в Mopi
Приплило золото i серебро до берега
Дружбовому коничков! до чола,
Щоб cbíthb, як ясная зоря,
Ой щоб bíh з дор!женьки не зблудив,
Щоб bíh крамно! сорочки не згубив.

(Чуб. М» 366).

Пиша теня просить мтяця, щоб pin осв!тлював дорогу для того самого.
НадШшовши до дверей хати молодого, посланщ сшвають:

Принесли гилю,
А на гил! кошулю,
А на кошул! вшець...

(Чуб. № 374).

Старости не впускають !х до хати поки не достануть од них «право»
у вигляд1 горшки, та вимагають у них листа, який ствержуе характер !хнього
посольства. В хата поели танцюють, тримаючи сорочку в руках, а потам од-
дають ii молодому. Свашки весь час тдозрьло оглядають ix та запитують «чи
не пртхали вони шпигувати шд приводом посольства» (Чуб. № 379).

Поминаючи bcí щ риси екзогамН, ми хочемо звернути увагу читача на
символ!чне значшня цього звичаю, що походить також з найдавшшоь старо-
вини. У стародавтх шдутв молода дарувала своему майбутньому чоловшов!
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перебування молодих в Комор! обмежене, коли вони не мають зо-
ставатись там до ранку, дружко чи шддружий зостаеться коло две‐
рей, чекаючи, поки молодий стукне в дверь чи просто кине чобота,
щоб пов!домити про виконання шлюбного акту.

Тимчасом toctí, що зостались у хатр дал! п’ють та сшвають 223).
Репертуар п!сень, добраних для pie! нагоди, мае своею метою

вихваляти та поясняти той акт, що в той час мае доконатись у ко-
Mopi: «Obìth' ясний мРяченьку, освати небеса сяйтлом прозорим, щоб
нашим молодим було ясно видко в коморк Молода журиться, си‐
дячи на постел!, а молодий 'ii щлуе примовляючи: «Не журися, моя
мила, час збхрати калиноньку, та давати подарунки твоему батьков!
й моему. Вже стар! вони обое, будуть пишатися подарунками» (Ор-
ловка на Катеринославщиш). Девчина не може в1дважитись на
жертву: Же б я була знала,

В панщр бим ся вбрала.
(Чуб. № 1276).

Инша шсня попереджуе молодого, щоб bíh обходився з моло‐
дою ласкаво, бо вона може викинути його з л!жка (Чуб. № 1283).'А ще в инппй говориться:

Ой, niiHOB дощик краплистий,Та уродив черчик черчистий,Та не вмша Маруся носити,
сорочку, що И сама ткала га шила (Atharvareda XIV, цит. у A. de Guber‐
natis, 113 ). Шелл скшчення шлюбного акту шдуська молода вкривае чоло-
в1ка своею одежею, примовляючи: «Вкриваю тебе одежею своею, що дав меш
Ману, щоб ти належав мен! одшй, шоб ти не думав Hi про яку иншу жшкух
(Àtharvasamhita IV, 37 , цит. у М. Осипова, Брачное право древняго востока,
Казань, 1872 , 173 — 174 ). Дюдор Сицилшсъкий каже, що всиновлення сороч‐
кою було в!доме у греюв в найдавтпи епохи 1хньо1 icTopii (Laisnel de la Salle,
op. cit, 30 ), i грецьк! молод! мшялися своею одежею. Взашний o 6míh сороч‐
ками був звичаем також i в шмщв у середт bíkh (Grimm, Antiq, du droit alle-
mand, 441 ; Laisnel de la Salle, 29 ), так само, як у Франци був звичай носити
в день шлюбу сорочку подаровану в!д молодо!; цей звичай практикуеться й дом
в Шартр! (Chártre), в Шери (Cher), то-що. Його спостереясено також у Болгарп
та у серб1в у Далмацп (ibid., 30 ), i скр!зь цей звичай мае значшня взаемного
всиновлення та штимного звязку.223) В цей момент у стародавшх грешв та римлян сп1вали етталами; дуже
цшаве пояснения що-до них знаходимо в одного французького юриста: «Cum
vero nova nupta in lecto collocata esset ac ad eam maritus accessiset, ut clamor qui
nonnunquam a virginibus in primo conflictu edi solet exaudiri non posset epitalamia
a suis sociis virginibus canebantur (Brissonius, De veteri ritu nupt., 331). В Irani!,
коли молодих заведуть до спальт, музйки та стваки виконують довгу серенаду
тд !х впшами; в цьому bcì беруть участь, повторюючи на bcì лади, силкуюючись,
щоб ix голоси було чути як-найдальше: «Buona notte, buona notte!» (Rev. des
Tradition populaires, 1886, VI, 181). Зпдно з старим звичаем, що не перетворився
в богохульство тшыш завдяки надзвичайтй натноей народа, в Бретат збира-
ються тд вшнами хати, чи шд вшнами молодих i побожно ствають Veni Creator;
цей звичай icHye такояс i на твноч! бвропи, однак з особливттю, що вже norip-
шуе справу: «Sunt et multae caeremoniae circa tori introitum, ut prochialis
presbyter, si adsit vel clericus canat hymnum Veni Creator (Olaus Magnus, 1, I,
XIV., chap. 10. p. 353, цит. Ed. Du Méril, op. cit., 71).



Та мусша 1ванка просити:
Ой, окраси, 1ванку, сей черчи'к м!й,
Та звеселимо увесь рад св1й...»

(Чуб. № 1333).
Дал! nicHi набирають грубого тону:

Нагхали куп pi з Холма,
Питаються, почому вовна.
Чорная вовна
По червонному сповна,
А бшая вовна
По золотому сповна.
Руно на руно клали
Й у середин! д!рки шукали;
Тицю-тицю у б!лу вовнидю,
У тралили червону кринидю.

Продрав котик стелю
Та впав на постелю;
Поти качався,
Поти валявся,
Поки т!й Марус!
М!ж шженьки вбрався».

(Зб!рник Максимовича, № 27, 7 та 8).
Зоставшись на самот! з своею жшкою молодий не гаеться ув!йтив штимш зносини з молодою. Як твердить Чубинський (н! в одномуз инших джерел, нам в!домих, ми не моглЬ' знайти шдтвердження

цьому), молодий не см!е докшчити акт, а мусить обмежитись самого
дефлорац!ею; з! свого боку молода, яку навчили свахи, в!дштовхуейого зараз же теля першого зближення 224). А наколи молодий з то!
чи иншо! причини не годен до чину, якого в!д нього вимагають,

224) ДубинскШ, Труды экспед., IV, ст. 443. Цей факт, коли bìh правдивий (ами дуже схшыД припустити його) являе собою дуже щкавий компромк м!ж обо-
вязковою дефлоращею (а вона, як ми це побачимо дал!, стала суипм актом
народнього шлюбу у bcìx народ!в) та утриманням од тшесного еднання к!лька
день пгсля шлюбу, як то було прийнято та рекомендоване старими релшями а
також i хриспянством. Ол!ди цього утримання знаходимо в шдусГв (Aavaláyana,
I, 8, 10; Páraskara, I, 9, 8—10, цит. у Осипова, op. cit., 173), у жиддв (Tobiasгл. VIII ст. 4), у грешв та у римлян («Primus nuptiarum dies verecundiae datur-
Macrobius, I, I, cap. 15). Карфагенський собор наказував його в IV ст. (Sponsus
et sponsa cum benedicendi sunt sacerdote a parentibus et paranymphis offerantur,
qui cum benedictionem acceperint eadem nocte pro reverentia ipsius benedictionis
in virginitate permaneant. Concil Corthag., IV, con. 13, у Пльдебрандта De nuptiisvet. Christ., 84); духовенство рекомендувало цей звичай у Францй (Hic moneat
eos oacerdos ut triduo se custodiant a pollucione carnis, — Martène, De antiquis
ecclesiae ritibus, 2, coi. 371, у Ed. Du Méril, op. cit., 72), в Тгали (ibidem), в Шмеч-
4hhí (ib. та Weinhold. Die deutschen Frauen 269) i т. д. Духовенство вимагало в!д
нотерпеливих коханщв, щоб вони купували в них дозвш. «Мешканщ Аббевшя
одного дня, — оповвдае Laumier (op. cit., ст. LV), — збунтувались yci разом
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причину його несили звичайно вбачають у браку поваги до пев-
них звичахв та до певних заходхв остороги, що ix завше треба вжити;
йому, наприклад, категорично заборонено оглядатись назад, як
т!льки. bíh прийшов додому,

' а особливо, коли його ведуть у но‐
меру. Так само це може бути пояснене чарами, що до них спричк
вилась сама молода, а то може до справи вмпиався i якийсь ворог,
встромивши десь голку чи завязавши вузлика. В першому виг
падку молодий мае роз1рвати сорочку своег жшки, щоб знищити
силу чархв; у другому випадку шукають причину лиха i коли знай-
дуть щось шдозрше, кажуть: «От ятсь дадько з пекла кепкуе з
нас!». Але коли шчого довести не можна, обвинувачують моло‐
дого i навШ) б’ють його. Тод! перша сваха бере молодого за руку,
веде його у дв!р та примушуе витягати bcí цвяхи, як! транляться
подороз!: в дверях, у колесах, то-що, аж поки bíh не шдчуе, що
йому стало л1пше. Але коли молодий, шел я bcíx заход! в , все таки
не годевя виконати свое! функцп, цеб-то зробити калину, то його
заступае дружно 225). Однак, у де-яких мшцевостях конечну де-
флорац1ю, яка будь що будь мусить вщбутись i то саме в цей
момент весшля, робить сама молода, або свахи, що просто прори-
вають гимен пальцями.

Наведен! факти достатне доводять, що огляд одеж! молодох (так
само яхе i молодого) народнш звичай вважае не тшьки заходом,
щоб запоб!гти хитрощам молодох, якш инод! треба сховати св!й
гр!х, але й !стотньою осторогою для самого молодого проти чар!в,
що в р!жних формах можутъ чинити на нього. Звичайно, д!вчатам
приходиться хитрувати: вони вмцоть, наприклад, заховати трохи
шр’я, вискубленого з молодох птиц!, бо в такому nip’x тримаеться
трохи крови, i т. д. А все таки на ц! остороги, що хх треба вжи-
вати, не треба дивитись так, як Боплан та ишш дослщувач!, нав!ть
нов!шох епохи. 3 бшьшою рац!ею можна пояснити хх значшня,
як пов!р’я, засноване на символ!зм!, яке трапляеться у вс!х на-
род!в 22в).
та вимагали права спати з cboìmh зкХнками з першого дня шлгобу, та, що було
найпрше, — щоб шкому нХчого не платити за це право. 1м загрозили драконом,
що задушив cìm перших чоловХюв Сари, як! занадто постшились використати з
насолодою oboi права. . Аббевшьщ кпили co6i з цього дракона. МертамХйськХлавники передали справу парламентов!. 19 березня 1409 р. парламент прийняв
наказ, в якому «заборонялось Ам!енському епископов! та священникам брати чи
вимагати грош! з молодих за дозвш спати !м з сво!ми жшками на перший,
другий та третий день шеля шлюбу; цеб-то козкний мешканедь м!г спати з
своею жшкою без дозволу епископа та його священник!в. Ця постанова була
проголошена при акЛамац!!' щло! прекрасно! стати Шкарди». Це втримання й
тепер спостер!гають у болгар!в (Чолаков, op. cit., 92), у серб!в (Ami Boué, La Tur-
quie d’Europe, II, 495), у хевсур!в (Макс. Ковалевск!й, Законъ и обычай, II, 104),
то-що.225) Цей звичайДснував правдопод!бно у Франц!!. «Що сказати, — обурюеться
французький автор XVII в!ку, — про тих чоловШв, як!, щоб знищити чари
свое! несили сам! (так! вони зшеован!) радо стають зводниками, щоб наставити
самим соб! роги в!д тиХ, що мають у них дов!рря, як Матфтка, що прийшов у сад
до Мат!ну». (De Cholières. La foreste nuptiale, p. 1600 передр. 1865. ст. 126).226) Як доводить Edelst. Du Méril (op. cit., 74—76), тимчасову несилу молодого
вже в давн! часи пояснювали впливом якихсь лукавих чар!в (Геродот, I, II,
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На щлШ сх!дшй Укра'пп. на ЛНвобережжю, молод! лиша-
ються в Комор! сильки часу, ск!лыш треба для шлюбного еднання,
а на Правобережж], на зах!дн!й Украш!, вони зостаються там щлуHÌ4 i виходять зв1дти тхльки другого дня рано. Тшьки в шлькох
HOBÍTax, що межують з самим Дншром та наближеш до л!вого бе‐
регу, додержують левобережного звичаю. У першому випадку,
дружно, п!сля умовного сигналу (молодий стукае в двер!, або ки-
дае свого чобота), bcíx про це спов!щае. Тод!, взявши меч, iдут?)
до комори, щоб вивести звщти молодих. В де-яких мшцевостях,
однак нечисленних, молодий, подавши сигнал, ховаеться; подекуди,не так часто, bíh, навпаки, ховае молоду i мусить дата кшька
кошйок тому, хто и знайде. (Hotím ми скажемо ширше про щ два
звича!). Свахи скидають з молодо! сорочку й дають !й ту, що вона
мала на соб! перед там; вони також надягають !й шапку молодого.
У випадку, коли е докази !! д!воцтва, молода мусить ствати такутеню:

ч. 181, OXXVIII); найбшыш вчен! церкви, як от св. Августин, св. Хома, Pierre
Lombard, та ин. визнавали також кнування цих практичных чар псування, i
собори Шланський, Турський, а особливо Меленський (Melun) (1579 р.) накла-
дали за них найтяжч! кари. В «Dictionnaire des superstitions» знаходимо: «най-
певтшим та найбыгын практикованим методом вважали такий: брали тоненький
ремшчик або шнурочок шовковий, льняний, конопляный, бавовняний i зав’я-
зували на ньому першого вузлика, хрестячись та примовляючи: ribald; за другим
вузликом i хрестом казали: nobal а за третм вузликом i хресгом примовляли:
vanarbi, i все це треба було виконати тдчас шлгобно!' одправи. Можна було все
зробити, промовляючи навпаки, починаючи з кшця, молитву Miserere (Du Chesnel,
Diction, des superstitions, collect. Migni, Paris, 1886, ст. 36—37). Про несилу, спри-
чинену завязуванням узлишв, у Шмеччшп див. Liebrecht, Volkskunde, 322 та
Grimm, Deutsche Mythologie, 1127. В Норвегп перед тим, як жшка мала родити,
розвязували кожного вузлика, що Mir знайтись у дом! (Liebrecht, op. et loc. cit.).
В Шотланди, перед самою шлюбною одправою в церквц дбали про те, щоб роз-вязати на молодШ bcí вузлики, ят могли бути на шй, щоб тримати ту чи иншу
частину одеж!: шдвязки, шнурки в черевиках, поворозки вщ стднищ, то-що.
Шсля скшчення релшйного обряду, молод! вщходили, кояший окремо, на 6ík,
щоб знову позав’язувати bcí розвязаш стрхчки то-що. (Ibid. та Wood, op. cit.
II, 65). В Tih сам)й Kpaim, коли жшка мала родити, bcí щшини та bcí замки
мусши бути ввдчинеш, а п!сля шлюбу посаг молодо! переносили до хати и май-
бутнього чолов!ка в куфрах, що були не замкнет й не перев’язат жадним мо-
гузком (Liebrecht, op. cit., 360 та The Folk-lore Journal, XII, 1884, 353). У cepöiB
у день шлюбу молодому не можна чого небудь зав’язувати чи розвязувати (Amie
Boué, op. cit., 495). Тут ми знаходимо пояснения зазначених у нас забоботв, що
тнували на Укра!т: щлування пцлини чи замка в церквц або кидання грошей
у пцлину в церквь Цей остантй звичай нагадуе нам шматочок воску з вели-
кодно! cbÍ4kh, що його з тою самою метою купують у Францп у паламаря (Du
Chesnel, Diction, des superst., 38). Щкаво, що у ВеликоросП (мабуть шд фшським
впливом), icHyiOTb тепер, що-до вузлиыв та голок, щлком протилежн! звича!,
хоч також символ1чш: там укриваютъ молодих иткою бо в Hiá багато вузл!в та
кладуть до кишет молодо! чи всгромляють в ii одежу голки, i це мае служиги охо-
роною проти сили чар!в (Сумцовъ, 0 свад. обыч., 94 та 197; Пономаревъ, Сйв.
ВЬстнинъ, 1890, 79). У згадатй уя«е кния;щ Лазщ1я, у глав!, де говориться про
звича! Борус1в, цеб-то литовщв (íxhí слова наведен!, однак, у бшорусьтй, коли
не в украшсьгай mobí) читаемо: Tum pro bellariis offeruntur testiculi carpini vel
ursini quibus ipso nuptiarum die comanducatis, conjuges creduntur fieri fecundi.
Hoc de causa nullum quoque animal castratum illic ad nuptias mactatur» (Lasitzky
Iohannes, De Russorum, Moscovitorum etc. 262 ),
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Темного лугу калина,
Доброго батька дитина;
Cìm Л1т по ночах ходила,
Цноту з собою носила;
Купували купщ, — не продала,
Прохали хлопщ, — вона не дала;
Шовком шженьки звязала,
Свому 1вану держала.

(Бердич1всы;ий hobít на Кшвщит).
IIotím, зидно з тим чи иншим звичаем, що iciiye в датй míc-

hcboctí , молодим дають спокш, або урочисто виводять ix перед
гостями. В першому випадку молод! зостаються сид!ти на постел!,
i хм приносять на вечерю печену курку 227), — страва, встановлена
ритуалом, — хл!ба та доброх гор!лки. А тимчасом сорочку мо‐
лодо'! триумфально несуть до хати й показують у cìm присутшм.У другому випадку молода вбираеться у повний свШ одяг. Сам
молодий надягае хй на голову очшок, свахи покривають ii намхт-
кою i до намхтки додають червоний вхнок, або, коли давоцтво хх
не доведено, зелений bíhok . Потхм дружно бере меча та йде з ко-
мори; молод! !дуть за ним у пар!, — молодий праворуч, а позаду
щлох процесп свахи, що несуть сорочку (тепер уже сорочку носять
дуже р!дко). В де-яких м!сцевостях, инод! сам молодий несе со‐
рочку на голов!. Пщйхповши до хати, дружко стае перед дверима
сшей, а молода, коли вона дала доказ своех «чесности», стоячи на
пороз!, сшвае ще раз шсню, зазначену вище. Пот!м дружко вво‐
дить молодих у хату, а свахи йдуть за ними, повторюючи теню,
яку що-йно ствала молода. Шсля того (коли це взагал! робиться)
свахи показують сорочку «з калиною» батькам молодого, пере-
дають хх дал! старост!, що, ставши на лаву та закривши рушником
образи й попросивши благословения у вс!х «показати д!вочу
красу», дае вс!м подивитись на шлюбну сорочку. «Подив!ться,
пани родич!, от на цю кошулю... Дай, боже, щоб ! вони за свохми
д!тьми д!ждали такох!». Дштавши таким способом безперечне п!д-
твердження д!воцтва, захованого молодою жшкою аж до шлюбу,
присутн! виявляють несамовиту рад!сть: починають верещати,
скакати по лавках та столах, бити посуд, то-що 228). В XVII сто-

227) Припускають, — каже Ed. Du Méril, — що сили молодо! мусять бути
вичерпаш, i для шдживлення Хй приносять юшку чи печеню, — назва та рХд
страви фХксованХ в кожнХй краХнХ незмХнним звичаем. Можливо, що спочя.тку
це було обрядом, до якого навязували мХтичний змХст: бо ж ще й тепер у Бре-
танХ, для цього чекають пХвночХ, а в околищ, де найлшш? переховались старХ
звичаХ, у ФХнХстерХ (Pinistère), отраву приносять чотирХ чоловХки в бХлХйодежХ.В АмьенХ та РуанХ найурочистХша частина шлюбу починаеться, коли молод!
лягли вже на л!жко». (Ibid., 42).228) У Лавзщ! (Lausitz), в Н1меччин1, гост!, перед тим, як розШтись, ки-
дають на землю шклянки, що вони з них пили. В долшнъому Лан гедоку, у
ФранщХ, напримнц! бенкету також б’ють yci тар!лки та миски. В Пуату (Фран-
гря) б’ють також, але т!льки на шлгобному бенкеи останньо! дитини в родини
(Bd. du Méril, op. cit., 60). В 1тцлП, «il più ardito vicino contra di soppiato nella
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jiìttì все це вщбувалося ще з бшыною урочиспстю : «Коли вони
(молода) зостаються вдвох на самот!, — оповхдае Боплан, — вони
засувають ((иранки, а тимчасом бкпышсть присутн!х на вейльному
бенкет! приходить до шмнати з дудками, танцюючи з чаркою в ру‐
ках; жшки танцують та скачуть, плескаючи в долош; наче-б то
вони в ycix точках виконали шлюб; в щасливому випадку, коли
вона (молода) дасть ознаку, зараз же bcí присутш скачуть та пле-
щуть руками i рад1сно кричать; батьки молодого увесь час чатують
коло лгжка, сподаваючись почути, що там робиться, чекаючи на
хвилину, коли в!дсунути ф!ранки, як скшчиться комед!я; i тод!
вони (молода) негайно дають б!лу сорочку, i коли знайдуть на нш
ознаку д]в.оцтва, тод! аж хата ходить од несамовитих покликав, що
ними виявляеться радють та задоволення щлого роду з т'дтверд-
ження цього факту» 229).

Але коли сорочку не показують (а це теперь бував де-дал!
все чacri те), то молода, просшвавши шсню, яка стверджуе ii чи‐
стоту, 1де з CBOÌM человеком до його батьклв, що чекають на моло-
дих, сидячи на лав! бнля печ! i тримаючи, кожний, в руках хл!б.
Старший боярин знову просить трич! у старости благословения дь
тям прив1тати cboíx батылв. Молод! вАають ix, а вони благосло-
вляють ix хл!бом. IIotím молодих садовлять за сткл i частують на‐
ливкою та ритуальною печеною куркою. Т!льки в зах!дн!й Укра' 1н!
ця регламентована страва зам!нена на вареники з сиром. Дуже
[>!дко бував, щоб гост! розходились зараз же теля вечер!. Зви-
чайно новина про чистоту молодо! викликае, як це вже зазначено
вшце, велику рад!сть; люде несамовито радготь, i бенкет стае
справжньою ориею, що в!дбуваеться в супровод! танщв та chíbíb,
щлком еротичних, як!, без жадного сумшву, являють собою в!д-
гом!н стародавнъого фалл!чного культу.

Звичайова перезва i в тою орпею, що починаеться теля ви-
ходу молодих з комори (в тому раз!, коли ix лишають там пере-
бути щлу HÍ4, одкладаеться до другого дня). Розглядаючи цей зви-
чай, ми довше спинимося на цих тенях i танцях та опробуемо
ix простуд! ювати; а тепер ми обмежимося т!льки зазначенням тих
stanza, ove la campagna nuzziale festeggia e getta in mezzo ad essa una scodella
di terra, che naturalmente va in pezzi; dalla strada allora i ragazzi fanno stre-
pitozamente evviva alla sposa. Nel Fanese la saveera presenta alla sposa una
pentola piena di cenere et di cattive erbe: la sposa la butta in terza e quanto più
minuti pezzi se ne fanno, più il matrimonio sera felice et fecondo. In generale
per tutta Italia si ha per buon augurio che in giorno di nozze si rompa qualche
cosa». (A. de Gubernatis, op. cit., 176). Див. також — Laisnel de la Salle, op. cit.,
58—59. В Серба б’готь все, навйъ птицю, розвалюють тч (Ami Boué, op. cit.,
II, 493). Те саме в Волгари (Чолаковъ, op. cit., 22, 92, то-що), та в Великороси
(Пономаревъ, op. cit., 66).22e) Beauplan, Description de ľUkraine 126—127. Звичай демонструвати бшып-
менш публ!чно докази д!воцтва молодо! дуже старий та поширений у bcíx на-
род!в, не пльки шдо-европейських, але й сем!тських та инших. (Див. A. de
Gubtrnatis, op. cit., 234—235; Ed. du Méril, op. cit., 77; Gaya, Cérémonies nuptiales
de toutes le nations 30, 51, 59, 70, 80-, 81, 85; Laumier, Cérém. nupt. 166,
276, 314; Ami Beué, op. cit., II, 470; Bogisiô, Zborník sadas. obič., 279; Боевъ,
op. cit., 43, 44; Чолаковъ, op.- cit., 25; Пономаревъ, op. cit., 66; i т. д., i т. д.
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шсень, що виявляють радютъ з приводу еднання, яке дало змогу
констатувати давоцтво молодок В них також переховуеться багато
.слщв дуже давньо! епохи та культу органхв вАдтворення, що його
христхянство злегка затушувало, як це ми вже бачили. В шснк
що п занотував Максимович, говориться:

Ой iinoB дощик кропнистий,
Ой уродив чернчик зернистий.Не умша й У ляна красити,
Мусша Нана просити;А наш 1ван, молодець,
Рубав березу шд коршець.
Рубав же ii й не зрубав,
Гнув же и й не з1гнув,
Влхз на вершок та розчахнув.Ой щь, родоньку, не бШся,

У червонш чобшки обуйся,
Топчи вороги п1д ноги...

Дайте нам рушник1в з торочками,
А ми дамо сорочку з квИочками

(№ 12).

А в покошу за дшрочками,
OtoìtF) постелька з подушечками;
На тш постелыр Маруся лежить,
М1ж ногами держить.
Ой треба добре Mapyci просити,
Щоб дала зажити.

(Чуб. № 1592).
У численних пришивках, завше дуже веселих, знаходимо той

самий сюжет:
... чи не плачеш ти?
I матер! чи не скажеш ти?
— Коли-б я казала,
То я б To6i не давала.

(Максимович).
«На сволоку паук ткав паутину та й упав на лгжко: на тому

mí cpi, де лежала Маруся, розпустилась рожа, червона калина стала
розцвггати» (Новгород-Волинський повгг).

Калинонька наша Маруся
Шд калиною лежала,
Калину ламала,
Чорним шовком у пучки вязала,
До батенька слала...

(Чуб. № 1319).
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B íhiiiííí iiìchì говориться:

Йде Маруся з ложа,
За нею Maxip Божа.
Наложила короноНкуНа п головочку.

(Чуб. № 1326).
Цей образ нагадуе протекторку шлюбу — Юнону.
Июля урочистого сконстатування дтвоцтва молодо'!, в де-яких

мюцевостях, практикуеться звичай, що його значшня ми не можемо
соб! добре з’ясувати, але нема жадного сумшву, що це значшня звя-
зане з вщношенням цього звичаю до стародавнього культу вогню.
Цей звичай мае назву — смалити молоду. На Ктвщиш (Чигирин-ський пов!т), вс! присутш на вес!лл!, чолов!ки й жшки, !дуть за
село i там палять вогнище з соломи. П’ян! жшки, шднявшись до
пояса, скачуть через вогонь, а чоловши кидають !м навздопн за‐
пален! жмути соломи. А дружно в цей час частуе вс!х гор!лкою.
Це тривае досить довго; инод! тут таки палять солом’яного воза, !
це «смалення» не обходиться без того, щоб хто-небудь не попа-
лився б!лын-менш серйозно 230). У Борисовц! на Катеринославщин!
задовольняються тим, що водять молоду по сел!, стваючи та не-
сучи походи! з запалено! кострики 231).

Шсля сконстатування д!воцтва молодо! насамперед дбають про
те, щоб спов!стити !! мат!р. 3 ц!ею метою призначають спещяльне
посольство, особливо, коли родина молодо! не представлена оф!ц!йно
(зидно з! звичаем батьки молодо! не можуть н! провожати' свое!
дочки до хати молодого, н! бути присутшми вечером на вес!лл!).
Батьки молодого наливають в пляшку лшшо! горшки, найчаcr ime
червоно! наливки, чепляють до не! пучок калинових яг!д та шлька
колоск!в зб!жжя ! пучечок калини. Перев’язують також червоноювовняною ниткою хл!б (спечений одночасно з короваем) ! все це
разом посилаютъ Marepi молодо!, найчаспше через брат!в молодо!,
або через ос!б, над!сланих для того в!д п матер!. В багатьох м!сцево-
стях цю в!зиту до матер! молодо! роблять вс! гост!, на чол! з друж‐
ком, що несе сорочку молодо!. Явна р!ч, що ця процесс!я !де в су-
провод! шсень:

Спасиб! тоб!, таточку,
За кудрявую мяточку,
За запашний васильок,
За твою чесну дитину,
Що вона по ночах не ходила,
При соб! сноток носила.
Прохали хлопщ, — вона не дала,

23°) Николайчукъ, op. cit., «Юевская Старина», 1883, II, 395. Подабний зви‐
чай icHye також в оренбурзьких козаюв: розкладають вогонь бшя хати моло‐
до!, й yci скачуть через нього. (Пономаревъ, op. cit., 68).231) В. П. Радакова, Весшля у Борисовц! (рукопис).
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Купували купщ, — не продала;Шовком иiженьки звязала,
Свому 1ванку калину держала.— А м1й 1ванко розограв,
Шовкову ниточку розхрвав.

(Чуб. № 1347).
Шд1йшовши до хати матер! молодо!, сшвають:

Та добридень, матшко, добридень,
Лучча була шченька. як сей день.
Спасиб! To6i, сваточку,За твою кудряву мяточку,За хрещатий барвшочок,За запашненький васильочок,
За червону калину,За твою добрую дитину.

(Чуб. № 1349).
Батьки молодо! частують ycix гостей гор!лкою, а коли черга

прийде на дружка, в!н т!кае шд ст!л i, сховавшись таким способом,
подае матер! покрасу, цеб то сорочку молодо!, що в!н и прин!с 232)-

Де-який час п!сля того зостаються ще в батьк!вськ!й хат! мо‐
лодо!, а пот!м вертаються до хати молодого, де знову и’ють; пот!м
розходяться.

Цей звичай, що його ск!льки-будь виразних сл!д!в не знахо-
димо в зах!дн!й бвроп!, практикуеться в значно б!лыне розвинут!й
форм! в инших слав’янських народ!в: у серб!в 253), а особливо у
болгар!в. У Болгар!!, другого дня шсля вес!лля, коли сконстатовано
д!воцтво молодо!, посилають !! батькам червена pania, цеб-то гор!лку,
забарвлену червоним, трохи сушених ф!г та другу половину «агар-
лику», чи «право батька» (спещяльна плата за давоцтво молодо!);
перша половина мусить бути заплачена перед весшлям, друга поло‐
вина не платиться, коли молода не була вже давчиною234). Кр!м
того також посилають козла, чи барана, якому чоло значать чер‐
воним, а роги позолочують та оздоблюють яблуками, настромленими
на роги. Прийшовши, поели в!д родини молодого в!ддають все це
батькам молодо!, а сам молодий або його боярин забивають ско‐
тину 235), ! з того м’яса готують об!д. Мабуть можна пояснити цей
ритуал, з!ставляючи його з! звичаем кавказських горщв, — поси-
лати селу молодого к!лькох барашв, та вбивати ix у жертву богам-

232) Цю сорочку шсля шлюбу заховують. Мабуть, це роблять з тою самою
метою, що й у ШотландИ, де переховують панчохи молодо!, як! були в не!
на ногах в день шлюбу, -— для похорону (The Folk-lore journal, XII, 1884, 354).233) У Серб!! батьки молодо! д!стають з ц1е! нагоди горшку з медом (Ami
Boué, op. cit., II, 495).234) Bogisič, op. cit., 255.235) Чолаковъ, op. cit., 21, 25; Защук, Бесарабяя, 509—510; як евщчить Бо-
ťici4, родина молодо! посилае барана родит молодого (ор. та loc. cit.).
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протекторам села 236). Агарлик не icnye на Украпп; можна при-
пустити, що забарвлена горшка, яку дарують батькам молодо! з
нагоди сконстатування П д!воцтва, являе собою сл!д цього заниклого
права, що про нього ми говоритимем дал!, а священний хл!б, пере-
в’язаний червоною ниткою, замшяе в нас жертву худобою у бол-
rapÍB та xeBcypiB.

10 .

Другого дня п1сля вес!лля. Сн!данок
молодо!. Молода 1де по воду. Вес!льний
прапор. Червона барва. Коли молода —

не д!вчина. Вкриття голови.

В зах!дтй Укра!н!, як ми де вже зазначали, молод! зостаюгься
в комор! щлу н!ч. Другого дня, дуже рано, в!дбуваеться церемон!я
зводин, цеб-то вставания молодих. Свахи, дружки, а инод! й мати
молодого, приходять до комори !, отвердивши д!воцтво молодо!,
дають ш иншу сорочку, вдягають и в очшок та нам!тку, поверх яко'1
кладуть червону бинду237). У Вердич!вському пов!т! разом !з тим
вважаеться конечним, щоб молода мала й червоний пояс 238).

В Укра!нц!в на С!длеччин!, молодий, як ми це зазначили вже
вище, коли сваха та бояре входять до комори, ховае свою жшку, !
хто !! знайде 239), той д!стае в!д молодого викупне. IIшля того по-
кривають голову молодиц!. У бойк!в, у Галичин!, надягають молодш
оч!пок, посадовивши и на ярмо, яке молодий тримае в себе на ко-
лшах 240). У гуцул!в молоду садовлять просто на колша до моло‐
дого241).

Ми вже вказували вище, як розпл!тають косу молодо! та яким
способом вдягають на не! очшок. Було б б!лыпе ради в тому, як
би цей обряд одбувався вже шсля того, як молода de facto з’едналась
з! CBOÍM чоловшом. Правда, тод! не було б ! зворушливо! церемон!!
прощаниям молодо! з сво!ми дружками. У всяк!м раз! це б!лыне
гармоншвало б !з самим значшням вес!лля та його характером;
бо ж украшське вес!лля визнае ттльки поганськ! звича!, т!льки з ви-

23в) Макс. Ковалевсюй, Закон и обыч. на Кавказ^, II, 105.237) Ще останн!ми часами в Шмеччиш молода носили спещяльно для ще!
нагоди призначене головне вкриття, i найважлив1шою частиною його була чер‐
вона стр!чка (Walter К. Kelly, Curiosities of indo-european tradition and folk-lore,
1883, CT. 294).238) 1ндусыи молод! мають червоний пояс — cantuca — що тепер ще мае
значшня шлюбного перстня (Ibidem, loc. cit.).239) Янчукъ, Малорусская свадьба i т. д., 48.2,°) 0. Roszkiewicz, op. cit., 153. Головацмй, ЧтеШя въ Обществ'Ь Исторш
и Древностей, т. IV, 411. У стародавтх шдутв молода також муеша проходити
шд ярмом. (Dr. М. Winternitz, Das altindische Hochzeitsrituell nach dem Ana-
stambiya Griyasutra und einigen anderen verwandten Werken (Denkschriften der
k. Akademie der Wessenschaften in Wien. Philos.- hist. Klasse, Band XL, Wien,
1842, S. 21, 42—46.241) Наука, вид. M. Наумовича, 1889, VIII, ст. 485.
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конанням цих звичахв воно дайсне, i тшьки nic ля реального з’ед-
нання з чолов!ком визнають за молодою ii права, як молодиц!.
Також i вщлзування коси (тепер в!дстригають т!льки кшц! во-
лосся) комбшуеться з актом покривання молодо! у тих м1сцевостях,
де цей обряд ще виконуеться, а саме на Подшл! та в Галичин!.

Шсля того, як молод! вийдуть з комори, а инод! ще й перед тим,
до них з’являеться делегащя од матер! молодок Молод! приймаютьтакож делегацш дружок, що приносять ím стдання. «Чи знаете, добр!
люде, новину,—сшвають стдалънищ, —Ганка дочку загубила, а Гор-пина близняточка на св!т породила: сина й дочку. В вухах Ш не
гомошло, в живот! ii! не болшо... д!ти ходять вже й працюють». «На
добридень, старенькая мати, — сшвають вони дал!, входячи до хати
та симулюючи весь час екзогам!ю, — як ся маеш, чим годуеш нашу
гусоньку? Вкрав ваш хлопець нам гуску; с!ткою ii вкривали, в
клшшьку замикали, нашткою звязали» 242). Шсля ритуального сш-
данку вс! йдуть до хати. Однак, у де-яких мшцевостях молодих зразу
ведуть до хати, ! вже там частують ритуальним сшданням. 3 комориix ведуть, чи то за хустину, чи за рушник, зпдно з мюцевими звича-
ями, а в С!длеччин! несуть разом !з тим живого швня, тримаючийого за ноги й помахуючи ним243). У Холмському пов!т! стелють со‐
лому подороз! молодим шд ноги. Цю солому пот!м ритуально мо-
лотять, а шдшшовши до стола, молод! мусять перейти поверх нього,
! для того ставлять для них драбину, повиту соломою. На С!длеччин!
також молотять солому, що була постелена на шлюбному л!жку;
про це буде мова дал!.

Инод! приносять також до хати сорочку молодо'!, щоб показати
П вс!м присутшм; це викликае таке саме буйне виявлення радо-
щ!в, як i в попередньому випадку: голосно кричать, сшвають, ска-
чуть по лавах, то-що. Пот!м посилають сорочку до матер! молодо'!
! т. д., з додержанням того самого порядку, що ми його т!льки що
описали 244).

Але, коли зводини в!дбуваються ще вноч!, то другого дня дають
молодим лежень, спечений разом !з короваем. Найчаст!ше його при‐носять ще в комору. Пот!м молоду покривають нам!ткою з черво-
ною биндою та ведуть до хати. Прив!тавши все товариство в хат!,
молода йде до криниц! по воду i дае свекров! вмитися, а инод! по
черз! й ц!л!й родин!. На Сщлеччиш, коли молода йде до криниц!,
бояре вс!ма способами намагаються перешкодити Ш набрати води.

2;2) A. Wereszczyůska, op. cit. (рукопис).213) Шзшше, як ми це зазначили вцше, твня несуть в поле; там його при-
ьлзують до стовпа, обмотаного соломою, яку й запалюють, щоб осмалити швнев!
шр’и. Пойм його смазкать у хап та гдять (Янчук, op. cit., 50). Про зйачшня
цього швня та звязаш, з ним звичаг див. Сумцовъ, О свад. обыч.,' 116—120;
Фаминцынъ, О божествахъ первобытныхъ славянъ, 4; Bartoš, Moravská svatba,
Praha, 1892,. str. 73. - , • ,24i) В шдуському ритуал! знаходимо вказ1вку, що сорочка молодо! мусить
бути подарована брамшов! (Rig-Veda, X, 85, 29), бо вона може спричинитись до
нещастя, коли ii лишати в хат! «In ,dem Brauthemd steckt ein böser Zauber,
durch welchen die Frau dem Gatten muss es weggeschenkt werden? (Winternitz,
Die altindische Hochzeitsrituell, 100 ).
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Ми дамо пояснения ритуального знач1ння цього звичаю, як будемО
говорити про весшля у болгар!в; а тепер ми' обмежимося лише ци‐татою з пращ Янчука, який дуже правдиво cnocTepir, що ритуальний
характер цього звичаю дуже добре зазначений таким фактом. Коли
на власному обшсщ немае криниц!, то власнику криниц!, що з не'!
взято воду, посилають дарунки, як! складаються з хл!ба, рушника
та др!бних грошей.

Шсля виконання що-йно наведених звичахв, чи то вноч!, чи
вдень, бояре в супровод! дружини негайно !дуть до хати молодого
та вставлять корогву, цеб-то весьцьний прапор. Беруть для того
довгого дрючка, та чепляють до нього на шнц! червону запаску,
або щось инше з тканини то! само! барви, наприклад хустину, або
пояс. Зверху прив’язують пучок калинових яид та барвшку. Ко‐
рогву ставлять чи то на capici хати, чи перед Ганком, i п!сля того
мелодий частуе вс!х бояр гор!лкою, а молода пришивав до !х шапок
червон! бинди. Значка частина члешв ц!в! делегаци мусить додер‐
жу вати варти коло корогви, зостаючись перед Ганком аж поки не
настане н!ч, щоб н!хто не вкрав вешльного прапору, бо коли б це
сталося, молодий мус!в би илатити викупне. Знову мавмо звичай
аналопчний до перейми та инших звича!в, що в них виявлен! права,
як! мала на давчину щла парубоцька громада. Инод!, зам!сть ко‐
рогви просто закидають на стр!ху червоний пояс або начеплюють
його збоку на komíh . Роблять ще б!льше: починаючи з щв! хвил!
вс! пляшки, що в них подають напо!, оздоблюють червоними гроз-
нами калини та перевязують червоними нитками. Червон! стр!чки
мають не т!льки на шапках бояр, але й на хустках свах, снгдалъпиць
та взагал! вс!х жшок, присутшх на вес!лл!. Старший боярин з свого
червоного пояса робить шарф соб! через плече, у вс!х червон! стр!ч-
ки, бояре шдперезуються червоними поясами, — словом, червона
барва панув скр!зь.

Що до корогви, цього загального для вс!х слав’янських народ!в
вешльного прапора, то, здаеться, в!н являв собою ще пережиток ин-
шого звичаю зпочатку XVII стол!ття, який продовжуе колишне пуб-
л!чне демонстрування сорочки молодо!:

«Другого дня,—опов!дав Боплан,—представляють типу, також
привмну комедш, що мусить здаватись надзвичайною тим, хто п
не бачив; в рукава сорочки просувають палицю, вивертають сорочку! носять ii, як прапор, по вулицях м!ста з великою урочистштю, як
ознаку, що мае почесн! сл!ди бою, щоб ус! були свщками довоцтва
молодо!; вс! вешльн! гост! йдуть за цим прапором з музиками, cni-
ваючи, танцуючи в ц!й процесп, л!пше, н!ж коли... обходять щле
mícto , а ц!ле населения збнаеться на гом!н та йде за процешею, аж
поки вона не вернеться до господи молодого» 2̂ ).

Червона барва в цьому раз!, здаеться, мае однакове значшня у
Bcix слав’янських та ар!йських народ!в, як i взагал! у вс!х народав
земно! кул!. Червона барва веселить i посилюе почуття; червоне— було скргзь та в ус! епохи ештетом сонця, як у найстародавн!-

215) Beauplan, Description de l’Ukraine, 126—127.
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Ших народ1в, так i в сучасни'х дикушв; червона барва означав прин‐
цип плщгости та вАдтворення в природ!. Фалл!чн! фхгури, н;о являли
собою негерських бог!в, i як! можна було бачити.на cbítobííí вистав! в
Париж! 1889 р., були щлким або частково мальован! червоною бар-
вою. Фалл!чн! камеи! та дрючки, що символ!зують С!ву, або Мага-
деву, 1нд11,також мальован! червоним. В 1ндп молода сид!ла на во-
лов!й шкур!, мальован!!! червоною барвою, греки та римляне вкри-
вали шлюбн! л!жка червоними тканинами. Клали також пурпурову
одежу вздовж дор!г 2',в). Цю барву знаходимо також у священного
бнка пагоди Сюра (Surat), на стародавгпх статуях Вакха що у грек iв
собою вт!ляв Магадеву, на пр!ап!чних ф!гурах, що !х ставили на
полях стародавньо! 1талп. Фаллус, що його носили на Дюшсовпх
святах, був мальований червоним, ! Тибул казав (Carmen, t. 1, cl. I,
v. 17): Pomonisque ruber custos ponatur in hortis terreat ut salva falce
Priapus aves 247). Шлюбний серпанок (flamenum) у римлян був чер-
воний, ! це в наш час можна бачити в Болгар!!, Грец!!, Буковин!,
то-що. В старовину в Шмеччип! носили червоний прапор на весшл!,
а розмаринов! вес!льн! букета ! тепер перев’язують червоною нит‐кою248).

В раз!, коли молода не заховала до шлюбу д!воцтва, та коли це
стало в!домим товариству, вс! весшьн! церемонп набирають иншого
характеру. Передус!м, молода, виходячи з комори, позбавлена права
ствати шсню кали ни. Коли б випадково !й пощастило одурита това-
риство та просшвата цю шсню, то це могло б накликати р!жноман!тн!
нещастя, як на не! саму, так ! на щлу !! родину та для вс!х тих, кого
молода хот!ла б зробити нещасливими; для цього ш досить ильки
було б подумати в що хвилину про них. Дал! !й приходиться вислу-
хувати дуже неприемн! слова про не! в шснях, яких сшваеться в
цьому випадку:

Говорили люде,
Що Маруся добра буде;Вона така добра,Як дарява торба.

(Чуб. № 1360).

Ти, Васильку, калина, малина,
А на тебе дивитася мило.
Ти, Параско, чорна халяво 249),
Увесь р!д покаляла.

(Максимович, № XVII).

2 в) Edelst. Du Méril, op. cit., 167.247) Walter K. Kelly, Curiosities of indo-european tradition and folk-lore,
292—294.2 8) Ed. Du Méril, op. cit., 67, note 5.2,e ) Про значшня цього символу див. Потебля, Объяснен1е малорусскихъ на-
родныхъ пКсенъ, II, 9.

20 305



В инших пкйях допитуються у «нечеснох» молодо'!, щоб вона
призналась та сказала, з ким вона гршшла до шлюбу: «чи з ионом,
чи з дяком, чи з шддячим, чинавВь... з собакою». Звертаючись до ма‐
тер! молодо!, iiìchì пропонують !й не з’являтись до товарнства:

Та ход!мо до плота
Та роздеремо кота;
Занесено шд перинуТа зробимо калину 250).

(Чуб. № 1361).
«Шд сосною спала, шишка в .... впала; д!вка крутилась, верть

лась, дхвкою бути перестала». (Чуб. № 1361).
Замшть того, щоб урочисто покривати молоду очшком та на-

mítkok), !й сплвають:

Там на долин!
Пасла .... свиш,
М!шком обгорнуласьА заспбнулась.
(Вес!лля у Гадяцькому пов!т! на Полтавнщн!).

Зовс!м не видко тод! червоно! барви. Зам!сть корогви в!шають на
ганку брудну ганч!рку, а на стр!с! хати ставлять старий помийний
ребер без дна або зовшм негодяще колесо... Нарешт! приходять до
батьшв «нечесно!» молодо!, сшвають !м дуже цишчн! шсн!, надя-
гають !м на шию солом’ян! хомути251), а на голови — диряв! в!дра,
частують гор!лкою з диряво! чарки 252).

Разом !з там мажуть двер! та ст!ни сажею або дьогтем; словом,
стараються всякими способами образити. Всього цього дотримували
ще на початку XVII стол!ття. У т! часи молодий м!г нав!ть зректися

250) Похоть KOTÍB стала приказкою; у стародавшй мХтологп п1вн1чно! бвропи
коти тягли воза Фре!, (Ргеуа), що, ввдколи И прихильники перейшли у хри-
сПянство, стала вважатись богинею безеоромного кохання; з це! причини коти
фйурували й у шабашах в!дьом». Edelst. Du Mèrli, Des formes du mariage etc.,
82—83.251) Зпдно 3 традиц1ею, що без жадного сумшву походила з перших час!в
Риму, дома розпусти мали своею ознакою пов!шений на дверях солом’яний
bíhok, для проституток вживали нав!ть пишного виразу — «солом’ янки»
(paillères)... ЗгЩно з публичною onimero дуже виразною ознакою догани д!в-
чин! за ìi поведшку було розкидати солому б!ля дверей ii хати та посипати
нею дорогу, якою молода йшла до шлюбу. 3 огляду на мораль, тмецьке духо‐
венство вважало нав!ть cboìm обовязком додержуватись цих погляд1в: воно
обовязувало молоду, що ii розпустна поведшка була в!дома bcím, сам!й зазначати
свое безчесгя, маючи на co6i bíhok не з kbítkíb, а з соломи». (Edelst. Du Méril,
De formes du mariage etc., 78—79, див. також Gaya, Cérém. nupt., 32 та A. de
Gubernatis, Storia comp, de gli usi nuzziale, 241).2б2) «У ФинляндН, коли молодий не задоволений своего часткого майна, або
коли цнота молодо! йому здаеться сумшвного, (веешьний) оратор знаходить на
стол! тшьки брунду шклянку, з д1ркою у дт, через яку витшае вино, коли
bìh хоче його пити». (Laumier, Cérémonies nuptiales, 22).
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свое: жшки, коли вона не могла дати доказ!в свого дхводтва, хоч би
вже вони й були повшчаш у церкв! 253). Тепер, коли молода призна‐лась у своему rpixy перед тим, як ira в комору, обмежуються тим,
що не сшвають «добрих п1сень» та тим, що червона барва зникае
з веошыюго свята. Кр1м того, нав1ть у тому paši, коли брак д1воцтва
сконстатовано вже шсля виходу молодих з комори, молода може про-
сити вибачення у bcíx присутшх, i звичайно ii зв1льняють од ycix
вищезазначених образ та кажуть 1й на norixy: «Нехай тоб! бог про‐
стить, не ти одна на cbítí... по цьому люде будуть» 251). Коли в тверд-
женш Чубинського, що шби bcì pi ганьблив! звича! вже одайшли до
царини переказхв, i е певне приб1льшення, то все таки треба визнати,
що ix тепер додержують незвичайно рщко.Шсля bcíx цих що-йно описаних обряд!в, молоду урочисто ве-
дуть до церкви, щоб виконати над нею рел(пиний обряд виводу до
церкви, а також щоб покрити п. Дружко та шддружц дiставши вщ
старости благословения, кажуть боярам взяти вес!льну корогву та
йти наперед. Сами вони йдуть за ними, несучи збанок з пивом або
пляшку горшки, а також ритуальний хл(б, що його призначено для
священника. Дал! йдуть у napi молод! за ними замужш жшки, а на
кшець, позаду вс!х — музики.

1дучи сшвають шсень, що в них хвалять д!воцтво молодо! та
славлять той обряд, що мае бути' доконаний. «Наша молода, як
повная рожа; вона вт!ха ц!л!й родин!». — «Ми до церкви йдемо,
подарунки несемо: жито й шиеницю, на щастя ц!ло'! нашо! родини»...
Коло церкви спиняються, а дружко з шддружим !дуть до священ‐
ника та просять його перевести' акт виводу. Прийнявши подарункий д!ставши кр!м того ще трохи грошей, священник !де до церкви.
У придш! священник читае перед молодими молитву, а пот!м бере
ix за руки та виводить всередину в саму церкву. Там в!н читае
молитву покривання голови та покривае молоду поверх нам!тки
б!лим серпанком 255). Пот!м вони вертаються додому в тому самому
порядку, проголошуючи в тенях, що вони у господа бога були, мо-
лилися богу, свят!й п’ятниц! та святому понедшку, «щоб провер‐ив д!рку» 2И).

253) «Коли навпаки, ознак чести не знаходять, то bcì кидають сво! чаркиоб землю, жшки перестають ствати, бо свято вже порушене, а батьки молодо!
збентежеш та зганьблеш — весшлю настав кшець; теля того роблять безл!ч
д!рок у хатц пробивають горшки, де вариться м’ясо, пробивають д!рки в гли-
няних кухликах, що з них п’ють воду, на шию матер! надягають хомут, ста-
влять И на лаву та сшвають р!жних брудних та соромидышх шсень, дають'iit нити з диряво! кварти, без кшця докоряють iit, що не доглядша чести свое'!
дочки; нарепт, nic ля того, як iit сказан! вс! гаяебн! образи, як! т!льки можна
з цього приводу вигадати, вс! розходились, засоромлен! таким сумним випадком,
особливо батьки давчини, що з того момента сидять тихо в своШ хат!, зовим
уже не показуючись, од сорому через таку тяжку пригоду, що 1м гранилась.
Що-до молодого, то де його воля: лишити в себе молоду, або и!, але коли в!н
зважиться лишити ii, то мусить перетерп!ти вс! образи, що можуть бути кинут!й йому з цього приводу». (Beauplan, Deserp. de ľUkraine, 127—128).

25») Чубинск!й, Труды эксп., IV, 456.255) Калиновсшй, op. cit., Харьковсшй Сборникъ, III, 171.25в) 0. Гриша, Весшля в Гадяцкому повт (рукопис). ЧубинскШ, Труды эксп.,
IV, № 1369. Щкаво зазначити, що в ц!й п!сн!, що являв собою очевидний уривок
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Дуже щкаво, що в де-яких хпсцевостях, коли немае близько
церкви, цей обряд 1дуть виконувати до кринищ. 1дуть в тому са‐
мому порядку, як ми це зазначили, ставлять молодих иоруч перед
криницею i покривають im голови рушником. Не скидаючи руш‐
ника, вони мусять умитись, пот1м утертись тим самим рушником,
що ним вони були покрнп ; теля того вертаються додому 1!57).У лемшв, у Галичиш, молод!, умившись в р!чщ, кидали туди
др!бт грош!. Молода муеша втиратись сорочкою свого чолов!ка, а
в!н — !'! сорочкою. Пот!м молодий брав молоду за руку ! водив n
туди й сюди но вод!, шеля того молода набирала води й ус! верта-лись додому. «Стародавшсть цього звинаю, — каже Потебня, —
безперечна. 1снування його наприкшц! XII стол!ття було б засв!д-
чене документально, якби вважати, що слова, як! ми читаемо
вкшц! «Правил митрополита Кирила» : «ми чули, що в околицях
Новгороду ведуть молодих до води, ! ми забороняемо це», — не
е шзшшою вставкою 258).

11 .
Зд1ймання нам!тки з молодо!. Частування
медом. Урочист! запросини тещ!. Молодий
ховаеться. Перезва. Вес!льна орг!я. Танц!
та сп!ви.Соромицьк! nicHi(Fescenniniaukra-
i nie n se s). Права вс!х мущин родунамолоду.

3 в и ч а й м о л о т и т и ж и т о. Перезивки.
Шсля повороту додому молодих запрошують за ст!л. Перед

об!дом, або шсля об!ду, переводять церемошю в!дому на Украйп
п!д назвою тдгулювання молодо!. Цеб-то П звеселення. Свекор
довгою палицею здшмае з не! серпанок, що ним була покрита ii го‐лова в церкв!. В!н трич! помахуе цим серпанком над головами вс!х
нрисутн!х, а пот!м кладе його на велику п!ч 259), яка завше е у ве-
ликш хат! у вс!х украшських селян. Шсля того приданки, цеб-то
замужн! ж!нки, що беруть участь у вс!х веешьних обрядах, як!
в!дбуваються п!сля прийняття молодих у хат! молодого, сшвають:

Де ж ти, Марье, родилася?
Де ти чар!в навчилася?— В мене чари вс! готов!:
Б!ле личко, чорн! брови.

(Чуб. № 1459).
стародавнього гимну, затримався вираз «провертИи», що вказуе на коловорот-
ний рух: у ведичшй лгтератур! акт штимного еднання завше уподоблювався
коловоротному pyxoBi arnani — знаряддя, що його вживали для здобування
священного вогню способом верчення. Дерев’яну частину цього знаряддя, а саме
ту, що в шй чинилось верчення, наближали до жшки, а другу, яка вертшась
коловоротом, — до чоловша. (Rig-Veda, VII, I, I та III, 29, 1 та 12).257) Чубинскгй, Труды эксп., IV, 591—592.

258) Потебня, Объяснеше малорусскихъ народныхъ п'Ьсенъ, И, 147—148.25в) Ibid., 578.
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На Полтавщиш свекор бере палицю, шби то рушницю, i вдае,
що цшиться в нев1стку. Poctí питають його, чи bíh вм!е добре
стршяти. Bíh одпов1дае позитивно i, вдаючи, що кшцем палищ
хоче досягти молодо!, розбивае шибку у bíkhí, що бiля нього си-
дить молода. Присутн! висловлюють сумшв що-до його зручности,
тод! bíh щоб направити свою помилку, шнцем палищ здаймае сер-
панок з молодо! та вщдае його свош ж!нщ 20°). У Боришполр на
Полтавщиш, ролю мисливця грае дружко.. «Ану, чи поможе мен!
бог цюю лисицю встрелити?» — каже bíh, удаючи, що нащлюеться
своею шби то рушницею на молоду, a hotím здаймае з не! палицею
серпанок, тршп помахае ним над головами молодих i гиддае його
свекрусй В опис! шлюбу в XVIII ctojtíttí знаходимо доказ того,
що все це виконував тод! батько молодо!, запитавши спершу в мо‐
лодо! чи вона не слша 261). Щоб з’ясувати co6i значшня цього
звичаю, який явно щентичний 3Í звичаем тразбуливате, — здШ-
мання серпанку — у болга|) (у них серпанок молодо! здшмають де-
eepi [бояре украшського вес!лля], при тому в болгар серпанок
мае бути нот!м закинутий в кущ! 262), бо ж вся церемошя в!дбу-
ваеться в садку), — треба зазначиш !стотню р!жницю, що !снуе
Mint покриванням голови молодо!, — для того служить звичайие
головне покриття молодиц!, — та ритуальним п покриванням шлюб-
ним серпанком. Звичайно ц! дв! реч! зм!шують, ! роблять це од-
наково щиро ! саме украшське вес!лля, ! укра!нськ! етнографи-
досл!дники 263). Дуже можливо, що вкриття молодиц! ! весшьний
серпанок принцип!яльно було те саме; одно й друге були ритуаль-
ними аксесуарами вес!льно! церемон!!. Так само обидв! реч! могли
походити з того самого джерела, що його можна було б вщшукати
в хмарах, як то роблять р!жн! м!толог!чн! гшотези; але ми маемо
до них дуже мало нахилу, бо занадто вже вони туманами повит!...
Але, явна р!ч, що протягом часу ц! дв! реч! диференщювались, i
кожна з них надбала свое особливе значшня. Очшок та б!ла на-
м!тка (тепер и зам!няе кольорова хустка), безперечно, зостаються
ритуальними; вони становлять головне вкриття молодиц! ! мають
закривати' коротке волосся, що його обр!зано зпдно з вес!льним
обрядом (це ще практикують ! тепер), бо ж у вс!х народ!в вважа-
еться великим . соромом для молодиц! показувати свое волосся.
Цим вкриттям покривають голову молодо! в певний момент шлюб-
ного свята (зараз же теля шлюбно! одправи в церкв!, або инод!
теля реального доконання шлюбного еднання), ! молода вже ш-
коли його не скидае. Весшьний серпанок, навпаки, скидають
теля того, як bíh од!грав свою ролю у веешьному ритуал!. Сер‐
панком вкривають молоду зпдно з релшйним ритуалом (в церкв!,

2в0) Калиновсшй, op. cit., Харьковсюй Сборникъ, III, 171, 172.2в1) Калиновсюй, op. cit., Харьковсюй Сборникъ, III, 171—172.262) Боевъ, Къ брачному праву болгаръ, 46; Чолаковъ, Български народенъ
сборникъ, 21—26; Любеновъ, Баба-Ега, 72; Маемо ыпди таких самих звича1в i в
ВеликоросП: V Этнографпчесмй Сборник, СПБ., 1872, II, 23—24.2<а) Велике число факпв що-до ще! теми знаходимо в часто в нас цито-
вашй пращ Сумцова, 0 свадебныхъ обычаяхъ, стор. 157—161.
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чи коло води)*; його вживають для того, щоб сховати молоду Bifl
погля/цв молодого та шло! родини. Молоду покривають серпанком
вперше в i'i власшй хат! коли вона сядае на посада, чекаючи на
прибуття молодого, i це е щлком окремий акт од розпл1тання коси;
hotím молоду вдруге покривають серпанком, коли ii везуть до хати
молодого, де, теля прибуття туди, серпанок викидають, як не-
потр!бну pin, бо молода вже реально гляйшла до свое! ново'! ро‐
дини. Б1лыне того: школи не здаймають серианку рукою, але завше
палицею, наче б то бояться доторкнуться до нього, а кидають його
на ni4, або в кущ! (у болгар!в), як р!ч, що могла б спричинитись
до нещастя 264). Оттак, здаеться нам, треба шдходити до пояснения
цього звичаю. Макс. Ковалевський 265), у сво'!й видатшй прац! про
звичаеве право в осеттпв, дае також опис вес!льних обряд!в цього
народу: у них один з бояр махае над головою молодо: довгою пал!ч-
кою, обмотаною на к!нц! серпанком, чи б!лим перкалем, це —
«янгол голови». Макс. Ковалевський наближае цей осетинський зви-
чай до звичаю íxhíx сус!д!в — сванеттв, в яких махають над голо‐
вою молодо'! кинжалами, шби для того, щоб забити вс!х невидимих
демон!в, що могли б увшти разом з молодою до хати молодого. Це
пояснения щлком можна пристосувати ! до украшського обряду
тдгулювання, що йде в супровод! шеень про чари, як це ми вже
наводили вище. Один факт, однак, зостасться ще не з’ясований:
чому в цьому першу ролю грае батько молодого, що шдчас ycix
инших веешьних обряд!в, як ! батько молодо:, зостаеться в т!н!,
чому його инод! замшяе дружко, ! чому це не сам староста, що в
цшш процедур! веешьного ритуалу грае дуже виразно зазначену
ролю жерця? Чи не маемо ми тут вщгомону права свекра на не-
в!стку, що ним ! дос! зловживають у Московськ!й Рус! (снохаче‐
ство)? Це право було дуже поширене в ycix диких народ!в, та в
тих, що не вийшли ще з! стад!: варварства, а особливо в тих, де
!снуе звичай женити' недорослих ще хлопщв з щлком дорослими
д!вчатами. Кр!м документу, що його ми вже цитували на перших
сторшках ц!е: прац! ! в якому ми читали, що в старовинних русь-ких слав’ян свекри зовс!м не шанували сво':х нев!сток, знаходимо
також у Ласщького прям! вказ!вки на те, що ц! права мали ще
силу й на Украш! в XVI ст., хоч вони вже й. набрали трохи
лапдшших форм: «viri autem qui ex con juge fato functa masculam
sobolem susceperunt per saepe impuberi l'ilio sponsam quaerunt, cum
qua tamen illi dormiunt et liberos procreant. Nato deinde exphebis
egresso novam nuptam a se constupralam et sobolem una adducit
pater, ita inquiens: «Vides, fili, tuam conjugem et tuos liberos! Patris
scortum, si filio placet, accipit illudsiu secus, praedam aspernatur
et de alia ducenda*cogitat» 266).

2el) Перенесения хороби на рослини практнкують у bcíx народ:в, особливо
у слав’ян. Див. Sobotka, Rostlinstvo v národním podání, Praha, i879, 28—29.2в5) М. Ковалевсшй, Современный обычай и древшй законъ, Москва, I, 253.2ee) Lasitzki Johannes, op. cit., 243. На цьому кшчаються в книжщ Ла-
зщького спостереження що-до веильних звичахв на Украш!. Коли можна за-
подозрити автора, що в!н занадто дбав про те, щоб православие украшське
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Шелл Bcix описаних уже церемотй в1дбуваеться ще одна, а
саме, частування медом молодих та bcíx присутшх. Дружно ста
вить дерев’яну миску з медом, ргже паляницю або nnpir на то-
неныл скибочки та маже ix медом. Скибочки вш настромлюе на
тж i частуе спершу сам себе, a iiotím, по черз!, подаючи увесь час
скибочки з ножа: молодого, молоду, íxhíx батылв i нарешт! bcíx
присутшх, i вс! мусять брати pi скибочки ротом просто з ножа.
Инод!, частуючи молодого, дружко выводить ножа назад i з’гдае
скибочку сам. Жарт цей bíh робить тричi, повторюе де також з мо‐
лодою, але, частуючи инших, цього жарту не робить 267).

Коли bcíx уже почаствовано медом, молода виходить 13-за столу,
бере чорну курку та вшае ili на шию пучки калини. IIotím вона
передав курку дружков!, але не до рук йому, а в полу його одеж!.
Кр!м курки, дружко д!стае ще пироги, що ix спекла того самого
дня сама молода. 1х мастять маслом та за к!нц! звязують по два
вовняною ниткою. Звуть ix стултг, цеб-то притулен! один до од‐ного. Явна р!ч, що про горшку також не забувають; ii дають у
пляшц!, заткнут!й калиною та колосками, перевязаними червоною
биндою. Инод! подають ще ц!лу печену курку, а в зах!дн!й Украли!,
зам!сть звичайних пироив, вареники з сиром, що ix також звязуютьпо два червоною ниткою. Забравши все вищезазначене, дружко та
молод! с!дають на в!з та íдуть до матер! молодо!, запросити ii та
ц!лу родину до хати молодих; це й в те. що звуть перезвою, а в
сх!дн!й Украш! — пропоем 268). Инод! вс! присутн! беруть участь
у д!й делегалщ, в супровод! музиюв та сп!в!в, та йдуть до хати мо‐
лодо!, несучи перед собою червоний веешьний прапор.

В хат! молодо! приймають делегащю з великою честю та са-
довлять за ст!л. Дружко, або сам молодий, виймав пляшку з го-
ршкою, вкидав у чарку три ягоди калини, наливав гор!лки та ча-
стуе з ще'! чарки батька й мат!р молодо'!. Брат!в та сестер молодо!
в!н частуе з чарок, до яких bíh кладе по дв! ягоди калини, а ча‐
стуючи решту родини, вш кладе т!льки по одтй ягод! 269). Пот!м
молодий бере тещу шд праву руку ! урочисто веде ii до свое! хати,
в супровод! щлого роду. Придании увесь час ствають в!дпов!дн!х
шеень. Одна з цих п!сень дуже точно зазначуе, що зять !де рука
в руку з своею тещею тому, що з ii дочкою вш спить (Гадяцьк. пов.).

У приход! Корниц! (на С!длеччин! 27°) та у гуцул!в, у Гали-
чин! 271), саме тод! переносять придане молодо! до хати ii чоловша.
Це випадки щлком винятков!, бо ж придане молодо!, як ми це вже
духовенство виставити у см!шному вигляда, все таки не можна в1дкндати на-
ведених у нього факпв, що знаходять соб! хпдтвердження в працях Саковича та
Петра Могили. (Сумцовъ, Къ исторш южнорусскихъ свадебныхъ обычаевъ,
Шевск. Старина, 1883, XI, 512—514).267) ЧубинскШ, ор. cit., IV, 578; Калиновстй, op. cit., Харьковстй Сборник,
III, 172. Про ритуальне вживання меду див. Сумцовъ, О свад. обыч., 149—150.2в8) Перезва — запросини перейти з одно! хати до иншо!; •— nponiií — в!д-
давати щось за горшку.2вв) Хр. Вовкова, Весшля у Бердич1вському hobítí (рукопис).27°) Янчук, op. cit., 50.271) Наука, вид. М. Наумовича, 1889, VIII, 485.
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зазначили, мае посилатися тсщ, як молода вЦ’хзджае з бать-
KißCbKoi хати. Вяге на початку щех пращ, коментуючи лшшисний
текст, ми зазначали, що вираз 1патовського тексту: «те, що дають
si nei», — замшений у лаврентовськШ редакцп словами: «те, що
дають для nei», — не говорить про придане, — але що цей вираз
треба розумшк як плату, що ii жених мае платити за д1вчину. На‐
ведет в нас вище два факти ni яким способом не можуть пщрватинашого твердження, яке й тепер нам здаеться щлком справедливим,
уже з тог пльки причини, що щ факти pi лком випятков!, i тому
не можна ix вважати за пережитки якого-небудь стародавньогозвичаю. Кр!м того, ми знаходимо ix на двох протилежних шнцях
VKpaiHCbKOi територи, i дуяге можливо, що це просто випадкова р!ч.
Нарешт!, придане вже само но соб!, як плата за молоду, яка за-

* безпечуе ii на випадок смерти ii чоловша, а також i на той вина-
док, коли б вона не схот!ла зоставатися в його родин!. Макс. Ко-
валевський дуже добре показав це в однш з! сво1х прадь про народи
Кавказу 272).

Коли перезва наближаеться до хати молодого, бояре беруть ве-
сктьну корогву, махають нею над головами у вс!х, що беруть участь
у кортеж!, а пот!м, згорнувши ii, ховають. Ховаеться також ! моло‐
дий. У бойк!в, у Галичин!, замикають нав!ть хатн! двер!, коли ба-
чать, що наближаеться перезва. Пояснения цьому дае шсня, що ii
етвають перезвяне: «Вийди з комори, Оленочко, покажи твое ли-
ченько миле родин!; мати твоя заснула, а тебе викрали чуж! люде,
одвезли на конях; тепер мати ще ím наздогт». Дал! мати молодо!
пропонуе своему зятев! коня ослдланого та просить його повер-
нути ш дочку, але, звичайно, з.ять на це не згоджуеться 273). П!сн!
розпитують також про самого зятя: «Ой щож про це та й сказати,
тгде зятя не видати? Чи вш тещ! налякався та в!д Hei заховався?
Не лякайся, зятю, не лякайся, за дверима в!д нас не ховайся! Нас,
перезви, не багато, сотню коней нами взято!». Але зять не пока-
зуеться. Тод! п!сн! починають кепкувати з нього: «Зятенько нам
налякався та в солому заховався. Миш! там зашелестши, чи ж вони
його не з’кпи?» Нарешт!, одчиняють двер!. Виходить молода ! по-
чинае обсипати вс!х пшеницею, житом та bíbcom. Инод! виходить
! свекруха !, стоючи на пороз!, обмшюеться хл!бом з мат!ррю мо‐
лодо'!, пот!м щлуеться з нею та заводить до хати. Инод! виходить
молода, переодягнена хохою, цеб-то якимсь чудиськом, а то ще за-
м!сть не'!, або зам!сть молодого (це правдопод!бн!гае), якого теня
увесь час просить з’явитись, виводять тура. Звичайно, це один з
бояр!в, емшшо вдягнений по жшочому, або ще якось инакше. На
жаль, ми не могли знайти детального опису цього маскараду н! в
одному з тих джерел, що ми ними користалися для pici пращ. Коли
зважати на !м’я, то мова тут про бика 274). Инод!, зам!сть бика ви-

272) Макс. Ковалевсюй, Современный обычай и законъ, I, 247.273) О. Roszkiewicz, op. cit., 43.
г?') Дур — р]д дикого бика (Bos primigenius), тца траплявся на Украш! ще

в XII столитк Про цього бика та про значшня, що йому надають у народтх
nicHHX, див. Потебня, Объяснеше i т. д., I, 325—327; та Сумцовъ, Туры в народ-j.ой словесности, Шевъ, 1887,
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водять шмця, — грубо зроблена солом’яна фпура. вдягнена в лах-
м1ття, з великим фаллусом. Oirypy цю показують глядачам у су-
ировод! дуже безсоромних pyxiB, яким дають щшчт пояснения 275).
Poctí, дивлячись на цю ф1гуру, сшвають: «Це не наша дитина,
це обман: п нещастя (phallus) довге, аж по колша 278). Фхгуру цю
демонструють дв!чц а за треттм разом виходить сама молода, i тод!
нерезва входить до хати. Инода тура демонструють у самш хать
Тод! iiicHH запитуе:

Чи це тур, чй туриця
Чи хороша молодиця?

Прим1тивши, що молода вкрита намгткою, питають, сптваючи:
«Де ти була, донечко, що стала така била? — Я в саду була i
kbíth з дерев обсипали мою голову».

Увшгповши в хату, почхшають гсти та нити; при тому кри‐
чать, скачуть на лави, танцюють, то-що. Зять все ще не виходить,
i шсня пояснюе його вщсутшсть тим, що BÍH вигхав до Львова за-
купити золоп келихи для частування перезви. Але ми вже бачили
вище, що його вщсутшсть мотивуеться страхом перед тещею. Цей
нелад дуже шдомий i дуже поширений у bcíx народгв, як! практи-
кували умикання молодо:, i здаеться щлком природшм. У багатьох
диких народгв надзвичайно обережно уникають зустр!чи з тещею,
бо жшки стали б неплодними, а полювання було б лихе, — браку-
вало б дичини 27Т).

В осетишв молодий не смге попадатись на оч! не ттлыш свогй
тещц а й взагал! щлому u родов!, п!дчас вес!лля, а нав!ть ! ще
й пот!м. В!н увесь той час перебувае у свого товарища (мабуть у
дружка) ! тшьки вноч! полохливо прокрадаеться до свое! жшки 278).
В де-яких слав’янських народ!в, як от у поляшв, знаходимо також
звичай, що зять ховаеться в!д тещ! 279).

Тимчасом перезва стае де-дал! все буйшшою та наб!рае вак-
х!чного й еротичного характеру. Гор!лку п’ють просто з великих
мисок, «кожний п’е, ск!льки хоче»; розливають горшку по стол!,
жшки ляпають по н!й руками, сшваючи найцитчшших тсень;
нарешт! вони вискакують з-за стола ! розпочинають несамовит!
танщ, як! мають безперечно фалл!чний характер. На жаль укра-
шська етнограф!я майже немае потр!бних матер!ял!в для вивчення
nie! частини весшьних звичагв, хоч якраз ця частина дуже важ-
лива, ! вивчення п могло б кинути св!тло на найстародавшш! та
найц!кав!ш! риси культу й зв!ча 1в у прим!тивних слав’янських
народ!в ! дати - пояснения фактам, що й дос! зостаються для нас
незрозумшими. Опричинилась до цього з одного боку соромлившть
етнограф!в, що колись працювали над цим питаниям; з другого

275) О. Roszkiewicz, op. cit., 45.276) À. Wereszczyůska, — Весшля в Остропол! на Волин! (рукопис).277) El. Reclus, Les primitifs, 153.278) Макс. Ковалевсмй, Современный обычай i т. д., I, 251.7е) О. kolberg, Luo ииюл!, oi. ©ni, tù(j.
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боку — cyBopicTb pociítcbKoi цензури, що була ще соромлшшиа за
етнограф 1в тодр коли пародию традид!ю вважали, за щось таке,
що не мае жадно'! науково! вартости 280). Невеличка шльшсть в!до-
мостей, що ix ми маемо що-до цього питания, i як! служать нам
базою в наших дослщах, складаеться з де-якюс урившв, що випад-
ково опинились у зб!рнику Чубинського, та частково з рукописного
зб!рника народи 1х шсень Максимовича, що теля смерти його зо-
стався невиданий. Але ми, головно, базуемося на невиданих мате-
ргялах, як!, на жаль, дуже нечисленш i як! з!брано ad hoc за на-
шою спещяльною програмою 281).

Майже н!чого ми не знаемо про танщ, як! супроводять вес!льну
орг!ю. Спещяльн! записи вес!льних п!сень, що ми на них спира‐лись в наш!й пращ, не дають нам достатшх в!домостей.

Виходячи з того, що нам довелося бачити самим, та що дають
з!бран! оиовщання, ми можемо вказати т!льки на журавля, якого
звичайно на перезш танцюють. Це р!д кола, болгарського хоро,виконання якого супроводять р!жними еротичними рухами, як, на-
приклад, хапанням один одного за pudenda. Танцюють також ци-
ганську халяндру, що, як це зазначив Максимович на збочинах
свого рукопису, пересякнута так само безеоромним характером. На-
решт! в Бердич!вському повт жшки також танцюють коло, одною
рукою тримаючи товкач у себе м!ж ногами, а другою — покриваючита в!дкриваючи його дерев’яною квартою, що з не! звичайно п’ють
воду.

Що-до шсень, то вони майже виключно присвячен! актов! сек‐
суального еднання та органам вщтворення, — починаючи з жартов-ливих ! кшчаючи тими, що п!д формою несамовито! розпусти пере-
ховують у соб! безперечн! сл!ди стародавнього фалл!чного культу.«Чи чули ви, добр! люде, новину: наша тчка з биком спала, а при-пгчок з телицею, а затчок з овечкою; коцюба нам яйца несла, м!тла
квочкою квоктала, ступка яйця покривала, лиска хвостиком ма‐
хала... стережись, — лисичко, щоб не стало лишечко, — треба бутиспокшною». В инипй п!сн! козак косить в луз!, а д!вчина приносить
йому об!дати; козак мае за поясом люльку ! просить, щоб вона дала
йому з свое! коробочки вогню: «Дай мен!, д!вчино, свого труту! —
Я не можу тоб! дати, м!й любий козаче; мушу в матер! спитати, чи

280) Ще й тепер ми зустр!чаемося з дуже цшавими фактами того самого
роду; значка частина матер!яшв, що . ix неб!жчик Чубинсмй з!брав тдчас
свое! експедици, не могла ввШти до його монументального зб!рника як немо‐
ральна, i передано И в рукопису до б!бл1отеки «Русск. Императ. Географ. Об‐
щества»; в архивах n вона нохована й доек Розвязання царським указом р. 1875
Швденно-Зах1дньо1 Секцп «Русск. Географ. Общества» (у Khìbì), яка займалась
спещяльно украшською етнограф1ек>, а тому й дщтала обвинувачення в за-
надго великому патрщтизмр витворило пр!рву в нашому вивченн! Украш!,
пр1рву, що ix не засипано ще й доек

281) Я вваяеаю за св!й обовязок висловити тут мою щиру подяку багатьом
особам, що виявили охоту спричинитися до полегчення мого завдання. Бувби дуже радий, якби щ сторшки натхнули серйозним людям охоту провадити
дал! щ дослщи, так! потр!бн1 в штересах нашо! батьювщини та знания взагал!.
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можна Козаков! давати. — Ой, давай, прохання задовольни! Розкрий
руки, розгорни ноги та шдШми сшдницю» 282).

Дтн инших nicHi мають хцлком особливий штерес, бо в!дзнача-
ються повною, щлком примхтивною HaiBHic™. В одшй з цих niceiib
жшки кладуть phallus у мал! ночви та з повагою ставлять його на
п!ч, називаючи його батъком. У друпй — ж!нки, що беруть участь
у перезв!, пропонують дружков! vulvam osculare, на що той одпов!-
дае згодою, пояснюючи, що то його мати. Шддружий д!стае таку
саму пропозицш, висловлену ще прим!тивн!1не. Приймаючи ii п!д-
дружий висловлюеться так само, як ! дружко 283).

Серед цих шсень та танщв в!дбуваеться ще одна церемошя,
часто зараз же шсля вкривання коло криниц!, або теля пгдгулю-
вання. Бояре стелють на земл! рядно, окроплюють його водою, !
кожний з них по черз! танцюе на рядн! з молодою, а теля того кож-
ний кидае др!бн! грош! на тар!лку дружков!, що сто'!ть там п!дчас
танщв 284). В багатьох м!сцевостях (ми знаходимо и також ! в описах
вес!лля минулого стол!ття) церемотя ця м!няла свою форму: тан-
цюють просто на тдлоз!, а то й зовс!м не танцюють, ! тод! молода об‐
ходить Bcix бояр ! частуе кожного чаркою горшки 285). В Далмацп
та Славонп молода подав кожному гостев! води помити руки (ключ
до зрозумшня звичаю подавати свекров! воду для вмивання об-
личчя), ! гост! кидають !'й у миску з водою др!бн! грош!. Грош!, що
молода зб!рае таким способом, звуться polevacina. В Славонп, кр!м
того, коли молода вертаеться, набравши з криниц! води та вки‐
нувши туди крейцер, вона йде через цше село ! кожний, хто з нею
зустршеться, мае право на пощлунок ! разом !з сим мусить !'й щось
подарувати 288).

У Францп (в Berry), молода, в супровод! дружки, сама робить
цей зб!р з мискою в руках; кожний nocniniae покласти !й свою
жертву, а вона, без сумтву показуючи тим, що вона дозволяв себе
пощлувати, роздае вс!м без роздшу маленьки бинди, що ix звуть
прихилътстю (faveurs). В Шмеччин! гост! кладуть cboí подарунки
на шлюбне л!жко 287).

Ми знову мусимо звернутися до тсень, щоб знайти в них по‐
яснения цьому звичаю, хоч вони й не стосуються безпосередньо до
дано'! церемонн. В одшй з цих тсень говориться:

Викотили, викотили
Смоловую бочку;
Виманили, виманили
У Пацюрихи дочку;

282) A. Wereszczyňska, Веетлля в Остропол! (рукопис).283) Он. Гриша, Веилля в Гадяцькому повт (рукопис).284) Он. Гриша, Вес!лля в Гадяцькому повт (рукопис).285) КалиновскШ, op. cit., Харьковсшй Сборник, III, 172; Чубинсюй, op. cit.,
IV, 678; O. Roszkiewicz, op. cit., 51 та ин.

28в) Kraus, Sitte und Brauch der Südslaven, 433, 406.
287) Edelst. Du Méril, op. cit., 66, 67.
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Положили, положили
На Honili кровап;
Що хот!ли, те й робили
Чужому дитяти 288).

Пиша iiicHfl, що також не залитаае жадного cyMiiiBy що-до свого
дуже стародавнього походження, каже:

Панове сватове,
Та погдем на влови.
Та як були ми на вловах,
То шймали зайця:
I батьковр i матер!,
I молодому, i молодШ,
I вам, добрит люде,
Устм по зайцю буде.

Панове сватове,
Та поТдем на влови.
Та як були ми на вловах,
То шймали вовка;
I батьков!, i матер!,I молодому, ! молодш,
I вам, добри! люде,
Ус!м по вовку буде.

Панове сватове,
Та погдем на влови.
Та як були ми на вловах,
То шймали лисицю:
I батьков!, ! матер!,
I молодому, ! молодш,
1 вам, добри! люде,
Ус!м по лиси'ц! буде.

Панове сватове,
Та потдем на влови.
Та як були ми на вловах,
То шймали п....ку.I батьков!, ! матер!,
I молодому, ! молодш,
I вам, добри! люде,
Ус!м по п....! буде289).

288) До цього текст nicHi додае:
Хто xotíb , той верив,
А кому верчено, той тершв.

(Чуб. ст. 577, X» 122).
28в) Он. Гриша, Весшля в Гадяцькому hobítí (рукопис).
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В Гали чин i шсня падав право на молоду пльки самому друж‐ков!: «В понедГюк зияв барв!нок з д!вчини, — не т!кай од мене,
лягай si мною; у вавторок трохи шдойняв iřt сп!дницю, у середуniuioB дал!... ! т. ин., в суботу закшчив свою працю, а в нед!лю дав
дружков! його частку 290).

назамошв, як св!дчить Геродот, молода мус!ла в!ддаватись
ус!м ц!.лу першу шч свого шлюбного життя, а теля того кожний
з! свого боку мус!в давати !й який-небудь подарунок 291). На Бале-
арських островах шдчас вес!лля родич! та приятел! приходили один
по одному, од першого до останнього, за порядком в!ку, даставати на-
солоду в обшмах молодо!. Молодий у ц!й черз! завше був остан-
н!й 292). Цей звичай практикували колись також в ]рлаид!! 293). Серед
населения Куби, коли женився якийсь князь, вс! мущини, присутн!на вес!лл!, лягали з його жшкою 294). Крафт каже, що австралшська
молода, перед тим як належати своему чолов!ков!, проходить через
руки Bcix мущин племени 295). На МуршРському берез! (Murring) в
раз! умикання, вкрадена жшка на де-який час стае сшльною влас-
шетю тих, хто брали участь в умиканн!. Курнайц! (Kurnai) часом
легал!зували свое право единого власника, згоджуючись на jus pri‐
mae noctis для Bcix cboìx товариппв. Кунандабу jus primae noctis
наложить ус!м мущинам племени, без розд!лу на роди296). Нав!ть у
сучаснш Франц!!... «нещасна молода мала... також свою частку
цього дурного насильства: коли, завдяки потачкам замужшх жшок
молодш щастило одурити хлопщв, що чатували на не!, та зникнути,вони и шукали, як правдив! божевшьш, наче б то вони хотши на
н!й помститися за перевагу, яку вона в!ддала своему молодому;вони ламали двер!, розбивали в!кна, ! коли знаходили il, то увол!-кали ii нап!в голу нав!ть з самого шлюбного л!жка, та водили з
собою в пол! щлу шч 297).

зазначених вище п!снях ми знаходимо далекий в!дгом!н
права, що його мали вс! мущини роду на вкрадену жшку. Але, кр!м
того, дальш! шен! мають такий загальний еротичний характер, який
дозволяв скласти гшотезу, що ствержуеться ще й пануючим зна-
чшням ще! частини веешьного свята, а саме, що колись, за давних
шторичних час!в, був момент повного загального сексуального зм!-
шання, яке не спинялося н! перед якою «пошаною» до певнйх чле-
н!в роду» 208). Шсня № 1293, у зб!рнику Чубинського, прямо пропо-
нуе молодим ланкам бавитися, — «тепер пора ваша». В п!сн! № 1311

2в0) 0. Roszkiewicz, op. cit., 47, № 158.2el) Геродот, IV, 172.292) Д ioдоp Сищтйсышй, I, V, гл. 18.2вз) Démeunier, L’esprit des usages et des coutumes des différents peoples, Lon‐
don, 1776, 187'.2el) Bulletin de la Société d’Anthropologie, 1872, ст. 278.2e5) Gaya, Cérém. nupt., 110; De Ohollières, La foreste nuptiale, 138—139.296) G. Raynaud, La femme, le mariage, la famille en Australie, Bullet, de Société
d’Anthropologie 1890, сер. 2 № 42, ст. 147—149.297) Edelst. Du Méril, op. cit., 69- -70.298) У де-яких nerpin «Nächst begibt sich das Paar mit Hochzeitsgesellen,
Bursche und Mädchen, zusammen in eine dunkele Hütte, wo schaulich Unzucht ge-
fröhnt wird» (Endeman, Ethnographische Zeitschrift, 1874, 38).
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до свахи звертаеться староста з певною пропозищею, без жадних
ckíbokíb. Б hìchì № 1334 оногидаеться про те, як виявляе свое горе
батько молодо! з приводу втрати дочки, працюючи пулу н!ч з своею
жшкою, матлррю молодо!, щоб винагородити себе, привлвши на cbít
нову дитину. Числены! п!сн! цього роду (один зб!рник Чубинського,
дуже неповний, все таки м!стить в соб! понад сотню !х) говорять
про сексуальне еднання ос!б р!жних професс!й, р!жних клас!в та
р!жних нац!ональностей. Ми тут знаходимо, як мельника, так i ко‐
валя, маляра та музику, ткача, купця, салдата, офщера; москвишв,
козак!в, мазур!в, поляк!в, м!щан та шляхту, пошв та попад!в. Чле‐ни духовенства часто фшурують, i п!сня явно дае !м иевну перевагу.
Катеринославськ! п!сн! висловлюють ком!чну ц!кав!сть: «яким спо‐собом з’являються д!ти' у пошв, та шляхти? Вони ж бо, як кажуть,
не смакують насолод кохання так, як наш! смерти! люде»... ! т. ин.

3 усього видко, щр !снуе ic/горичний звязок м!ж звичаем моло‐тит жито та щею частиною украшського вес!лля з !! найвиразшше
зазначеним характером; тому то, в ход! вешльних церемон!й, його
рееструють саме тут, хоч у де-яких околицях звичай цей ! входить
у першу частину. Приносить шлька сношв жита, переважно тих,
що ix уже вживано для шлюбно! иостел!, кидають на землю ! почи-
нають молотити. Молотячи роблять рухи, наче б то в!дганяють го-
робщв, що злелллися дзюбати зерна 299). Акт молотьби навязуеться
до уявлшня току, де мусять молотити зб!жжя, ! який, як це комен-
туе Потебня 300), являв собою колись м!сце для тих гер (игрища
утолченны), що шдчас них стародавн! слав’яне, як то переказуенам л!топис, робили «безсоромн! вчинки, продиктован! самим са‐
таною».

Цими останшми церемошями, що йдуть у супровод! opri!, яка
тривае щлий тиждень, ! в ход! яко! урочистшть вес!льного свята
досягае свого кульмшащйного пункту, зак!нчуеться святкування
шлюбу. Розваги з приводу цього святкування тривають дал! ще
один або кшька день у форм! цигакщини. Переодягаються за циган,
жид!в, москвишв; жшки за чолов!к!в ! навпаки, то-що. Инод! на-
подоблюють церковного старосту, носячи з собою калитки та шка-
тул! для збору грошей. Бшають по щлому сел!, випрохуючи та за-
хоплюючи все, що трапиться, грош!, чи споживу. В ц!й граб!жц!
москвини та цигане грають звичайно ролю злодпв, а жиди т!льки
переховують крадене. Пот!м споживу з’хдають, а грош! йдуть на го‐
ршку 301).

По де-яких мшцевостях шнують ще так зван! перезивки, цеб-то
перех!д гостей з одного бенкету на бенкет, — до старости, дружка та
инших, по черз!. На цих бенкетах знову сшвають i багато п’ють,
але це — звича!, що не мають в соб! шчого ритуального, х!ба що
урочист! запросини до старости ! матер! молодо! та ритуальний про‐
даж !х у шинку, шсля чого вони платять викупне. Зостаеться за-
значити ще один, досить р!дкий звичай (на Полтавщин!), який по-

29в) Он. Гриша op. cit. (рукопис); Янчук, op. cit., 49.30°) Потебня, Объяснете i т. д., II, 25.301) Про аналопчш звича! у Франци див. Edelst. Du Méril, op. cit.,, 62 .
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лягае в Тому, що на батыйв молодо! надягають bíhkh, якщо де булаостання з ix дочок. На покуй, де перед там сидша молода, ставлять
жлукто 302). Цей звичай, здаеться, мае звязок з символ1зац1ею бочки,
як жшочого принципу. (Потебня op. cit., 1, 7—8). Через тиждень
шсля церемонн молод! одввдують ycix член1в, припосячи до кожнох
хати по čím пироив, що звуться великими пирогами, i яш, явна р1ч,мають також ритуальне значшня. Мабуть можна пояснити цей зви‐
чай, зктавляючи його 3i звичаем — повратки чи презывки у болга-
piB, у яких молод! мусять одв!дати батьшв молодо'! та переспати уних н!ч 303). Т!льки п!сля цих одв!дин, як! в!дбуваються зараз же
шсля благословения в церквг, вони дптають право спати разом 304),
а молода (а часто також ! молодий), що мус!ла дос! мовчати, д!стае
право говорити 305). Б!лын-менш под!бн! звичах знаходимо у старо-
давшх грек!в 30в), у населения Камчатки 307), в С!ям!, де молод! зо-
стаються к!лька м!сяц!в у батьк!в молодо'!, перше н!ж сселяться у
власшй хат! 308). Мабуть, це не хцо ннше, як пережиток стародав-
нього звичаю патр!архально! родини, коли чолов!к мус!в зостава-
тись у хат! свое! жшки. Ц!ла нерезва (ключ до не! — слово пере‐вивки у болгар!в), мабуть, не що инше, як т!льки модиф!кац!я
цього звичаю ритуальних одв!дин батьшв молодо'!...

12 .

Висновки. Посл!довнйй порядок церемо-
н i й. Три акти вес!льно! драми. Пере‐
житки стародавн1х форм шлюбу в п!з-
н!ших церемон!ях. Етапи шлюбно! е в о-
люц1! в укра!нських церемон!ях. Вес1льн!
сезони, д1воч! ярмарки. Гетер!зм. Матр!-
ярхат. Роля старости та дру жТк’а. С|л i д и

1сторично! епохи. КЧнець.
П!сля того, як ми»дали опис вес!льних звича'!в на Укра!н!, на-

ст!льки детальний, наск!льки дозволили нам це зробити спещяльно
з!бран! до ц!е! теми матер!яли, можна, здаеться нам, додати ще
шлька спостережень, як! ми подаемо, звичайною, з застереженням,
але як!, можливо, будуть корисн! для тих, хто шсля нас в!зьме на
себе вивчення ще! ново! дшянки загально! етнографи.

Вивчаючи зовн!шн!й б!к ycix цих звича'!в, ми пом!чаемо, що
майже в кожному з них церемошю розпочинае та провадить дружно,
що, здаеться, грае ролю сопутника молодого. Перед початком кож-

з°2 ) ЧубинскХй, Труды экспед., IV, 580.303) Боевъ, op. cit., IV, 580.304) Чолаковъ, cit. ст. 55, приьптка 2 та ст. 92.305) Ib., op. et loc. cit.30e) Laumier, op. cit., 82.307) Ib. CT. 241—242.308) Ib. ст. 260; Bernard Picard op. cit., II, 79.
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noi церемопп дружко просить благословения у старости, який мае
рел1ййну суирематш над yciM, що мае бути доконане шдчас ycix
весгльних церемошй. Далр кожний з цих звича 1в, являе собою
сцену драматичного характеру, яка наиодоблюе переважно те, що
колись було дШсшстю: умикання чи кушвлю молодо!, обстригання
волосся, то-що. Все це вгдбуваеться в супровод! хору, що своТми
тенями пояснюе вс! акти, через як! переходить церемошя, зверта-
еться то до того, то до иншого персонажу, що грае ту чи иншу ролю у
вес!льному свят!.

Ми маемо дал! щлу серш посл!довних сцен, нересякнутих~рё-л!г!йним та драматичним характером, чи краще сказати лиургш-
ним, з иевним числом персонаж!в, що з них кожний мае щлком оз-
начену ролю, ! нарешт! з хором, який абсолютно в!дпов!дае хоров!
стародавнього релшйного культу та стародавньо! драми. Вивчаючи
послщовний порядок, за яким !дуть вс! ц! сцени, ми пом!чаемо три
головних акти, що коло них зГруиоваш вс! церемони, а саме: сва-
тання, заручини та весглля. Приготування в!нк!в, гильця, короваю,
иав!ть саме шлюбне благословения в церкв!, — все це акти друго-
рядн! ! вони служать т!льки п!дготуванням до основних акт!в ве-
с!льного свята. В наш!й студи ми бачили, що кожний з цих основ‐
них акт!в icTOTHo виявляе те саме: наподоблення умикання та ку-
швл! молодо!, замирения двох сторш, сшльний бенкет, жертви ! на‐
решт! введения молодого в його шлюбн! права; але вс! ц! цере-
монй в ycix трьох актах, виконуються за порядком ix розвитку
та ix повности. Як ми це вже бачили на початку нашого досл!ду,
сватання, яке починаеться з того, що з’являються свати ! виголо-
шують ритуальн! промови, являе собою наподоблення спроби уми‐
кання молодо!, замирения ! нарешт! кушвл! молодо! за пляшку
горшки; пот!м !де релшйний ритуал обмшу хл!бом, акт пиття з
то! само! чарки; разом !з тим молодий остаточно д!стае право при-
ходити спати з д!вчиною. Акт заручин скомплпсований появою хору,
який майже школи не бере участи в сватанн!. Заручини так само
починаються з в!зити сват!в та з наподоблення ворожнеч!, яка на‐
решт! приводить до встановленого по згод! викупного. Шсля цього
обмшюються хл!бом, дал! вщбуваеться рел!г!йний ритуал садовлення
молодо! на посад; сшльна вечеря та визнання за женихом права
спати з д!вчиною, тдкреслене ще тим, що мати сама стелить по-
ст!ль. Без жадного сумн!ву, це визнання, за старих час!в не було,
як тепер, тальки умовною формою, а провадило до реального збли-
ження. Нарешт! весшля е не що инше, як !стотне в!дтворення того,
що ми бачили на сватанн! та на заручинах, але тальки з бшыними
деталями та бшын розвинуте. В наподобленн! вшськового походу
жениха, з метою уволшти д!вчину, знаходимо ту саму драму уми‐
кання, значно розвинуту. Дал!, спроби умикання, оп!р родини, обо‐
рона братав, замирения двох род!ь, викупне, виплачене братов! мо‐
лодо! та ц!л!й родин!, урочисте садовлення молодого та його май-
бутньо! жшки на посад перед священним деревом — гильцем, роз-
под!л священного хл!ба — короваю, в!дведення молодо! до хати мо‐
лодого ! нарешт! реальне зближення, — дефлоращя д!вчини, що
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тдчас nei поводяться ыдповхдно до ритуалу, урочистим та публ!ч-ним способом; явна pin, що саме дей акт,- — дефлорац!я, — i е
метою Bcix шлюбних обряд!в, бо ж вони в1дбуваються т1льки в тому
випадку, коли молода, — д1вчина, i ншоли не виконують ix, коли
вона вдова 309).

Потршне повторения того самого ритуала в ycix íctothíx части-
нах весшля не можна пояснити тшьки самим бажанням иродов-жити шлюбне свято. На жаль, наш! джерела дуже мало осв!тлюють
це питания, i ми мусимо обмежитись нашими власними виснов-
ками 310).

Нам здаеться, що це повторения можна наблизити до того, щоми знаходимо й тепер у багатьох прим!тивних народ!в, у яких передостаточним щлюбом мусить бути доконане тимчасове зближення, —
шлюб на спробу, — i це практикують, як •свого роду !спит. Цейзвичай е у червоношкурих в Канадц в otomcíb у Мексиц!, у сантал!в
в 1ндп, на остров! Цейлон!, у багатьох племен Сиб!ру 311), та взагал!
у Bcix тих народав, що дають в!дтворенню перевагу над д!воцтвом.
У европейських народ!в ц! тимчасов! шлюби !снували в форм! «nuits
d’érpeuve, Probenächte, — пробних ночей, як це ми мали вже на-
году зазначити в ц!й прац!.

Отже, ми бачимо, що у внутржнъому CKjiaòi украшського ве-
с!лля, поруч з чисто релшйними звичаями, як молитва та жертва,
дуже важливе м!сце призначаеться драматичному наподобленню
стародавн!х звича!в, як от звичай спати з д!вчиною до шлюбу, ри-

30в) «Н!где в obít! не чути, щоб .cbhtì шлюбн! обряди, — каже закон Ману,— виконувались на вес!лл! ж!нок легко! поведшки, що втрагили свое до-
воцтво» (Manava—Dharma—Sastra, III, 35, цит. в Осипова, Брачное право
древняго Востока, 161). У стародавшй Грецп молодий вважав непдним для
себе самому вести вдову до шлюбу, а в!в ii один з його товарипив чи ро-
дич!в. В Рим! не виконували жадних церемошй шдчас шлюбу з вдовою (A. de
Gubernatis, Storia comp, degli usi nuzz. 243). У Франци вдови, що вдруге ви-
ходили зам1ж, не мали на голов! kbìtok, а тшьки букет на грудях, i до церкви
вели ix також вдови, íxhí близыл родич! (Gaya, op. cit., 46). В УгорщшЦ же-
няться з удовами дуже р!дко, бо хто в1зьме не д1вчину, не матиме щастя на
цьому cbítí (Ibidem, 48). У ФранцЦ та в Италп I тепер роблять ще charivari
шд в!кнами шлюбно! имнати вдови. Хриспянська церква завше була проти
другого шлюбу, i коли, з огляду на людську слабтть, вона припускала ix,
то все таки вважала !х за виразну нездержливщть, що Ц треба було викупати
публ!чною покутою (Edelst. Du Méril, op. cit., 80).31°) M. Leist (Alt-Arisches jus gentium, Jena, 1889, 134 passim, 143 passim)
стараючись встановити щентичшсть шлюбного ритуалу арШських народ!в, за-
значае також три стад!! у вес!льному свят! в 1ндус1в та в инших народив «1ндо-
германських»: закладання шлюбу (Ehegründung), означения шлюбу (Eheein‐
setzung) та виконання шлюбу (Ehevollziehung). Шд закладанням шлюбу bíh
розум!е — «die Werbung des Freiers und Zusage seitens des Gewalthabers des
«Mädchens»; означения шлюбу — як «die vom Mädchengeber gestattete Hand-
greifung, als erster Zeichen der Machtausübung über die Frau», а гид виконанням
шлюбу — «die Heimführung und Installierung der Braut in ihre häusfräuliche
Stellung». Winternitz, що в нього ми беремо щ твердження Leisťa, закидав йому,
що bíh , у cboìx зттавленнях обмежився виключно шдусами, греками, рим‐
лянами та трохи германцями, i вважае також за недоведеш його гадки про
значшня, наприклад, жергви корови, як Ehegründung. Нам здаеться сам прин‐
цип Ляйстового пояснения виключно юридичним i надто штучним.311) Letourneau, Ľévolution du mariage et de la famille, 83—84.
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туальне умикання дхвчини, оборона, що до nei готуються bcì му-
щини з роду давчини-, одр!зування ili волосся, право на молоду
Bcix мущин ii ново! родини—батька та брата молодого, то-що. Bei щ
акта, що не мали релшйного характеру, набрали його з часом та
суворо визначились, ставши разом Ì3 там необхщними аксесуарами
релшйного культу.

3 р!чей звичайиих та з р!чей звичаевого права вони стали pi-
чами культу, як це не раз доводиться зазначати там, хто працюе,
над студ] ями аналоичними з нашими. Так, наприклад, жиди довго
вживали крем’яних нож!в для операнд обр!зання 312) ; живий вогонъ,
цеб-то вогонь, що його «люде», — як каже Pir-Befla, — примушують
вродитась од двох арат швидкими рухами cboìx рук» (VII, I, I),
заховуе й дош свш прив!лей бути виключним джерелом, з якого
можна брати священий вогонь у шдушв 313), та у багатьох инших
народ!B 3“). Так само в Архангельськш губерни iciiye звичай кори-
статись ним шдчас церемонй орання навколо мшта чи села з метою
охоронити населения чи скотину в!д ягнясь пошеста. Вживають
також дей вогонь i в Тульськш губернй шдчас гер, що влдбуваються
на святого 1вана 316). Це особлив1сть прим1тивних громад, — каже
Bagehot 316) що бшышеть ixhíx звичагв, виконуваних протягом сто-
л!ть, наб1рають чогось по/цбного до надприродног санкцп... Вся гро‐
мада переконана, що станеться якесь велике нещастя, коли б зник
стародавтй звичай 317); тому то саме виконання звичаю, чи навпъ
ильки наподоблення звичаю, який уже зник, повол! з/Цймавться на
височшь рел 1ийного ритуалу. Через цю особлив1сть шлюбних це-
ремон1й у р1жних народ 1в, вони й набрали особливого iнтересу та
стали дуже багатам джерелом для вивчення дошторично! епохи 318).

Коли розглядата з щех точки погляду украхнськ! вес1льн[ зви-
4ai, то вони являють собою свого роду рефлектор, що в ньому гяд-
бились yci стад ii, через як! переходила. людська родина, bcì етапи
еволюцй n,ie'i форми людського об’еднання, як! ильки в!дом! нин!
дослщникам соцюлог!!.

Так ми знаходимо в них вщгомш то! епохи, коли, як евщчить
л!тописець, «взагал! не брали шлюб!в» ! не ильки не брали ix у т!й
форм!, як тод! розум!ли шлюб, але не брали ix i в тому розумшш,

312) Ern. Renan, Histoire du peuple ďlsraěl, И, 126—127.313) Taylor, Anthropology, 261—262.314) Comte Goblet D’Alviela, Histoire religieuse du feu. Vervier, 1886, 77.315) Оарафовъ, Сказан1я русскаго народа, 1885, 88—90.3le) Bagehot, Physics and Politics, ст. 141—142 у Siber’a, op. cit., 346.317) «У курнагв (Kurnai), коли вони налякан! якоюсь великою небезпе-
кою, найчасише тшьки гаданою, як то полярне еяйво, стар! люде наказують'
тимчасово обмшюватися щлому племен! жшками. G. Raynaud. La femme, le
manage, la famille en Australie, Bullet de la Soc. Ethnograph; 1890, 2e ser.,
№ 42, p. 149.318) 3 великим задоволенням знайшли ми в щкавШ прац! Westermarck’a
The history of human marriage, London, 1892, 148, тдтверягдення Hamoi думки:
«When the mode of contracting a marriage altered, the earlier mode, from having
been a reality, survived, as a ceremony». На жаль, книжка, видана фшляндським
учении, з’явилася вже тод!, коли наша праця була майже вся вже видрукувана,
i ми могли скористатись нею пльки наприкшщ нашо! пращ.
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яке тепер наука надае шлюбам, цеб-то в розумшш певнох
регламентацй сексуальних влдносин31“). Мабуть з то! епохи похо‐
дить i та орпя, що вхдбуваеться пщчас вхдходу молодих до комори, а
особливо шдчас перезви, коли вона приймае щлком еротичний ха‐
рактер, в1дбуваючись у супровода ničenь, що говорить про загальне
conjunctio venerea, та танщв, що щлком в1дпов1дають обставинам.
Вщтворюючи церемоихю заведения молодих до шлюбног щмнати, ми
вже звертали увагу читач!в на meni, що супроводять цю церсмохпю,i в яких молоде подружжя грае рол! бта та телицг. При цьому требазазначити спостереження, що факти з стародавшх часгв значно
довше заховуються, — як вщгомш, — у iiích ях та закляттях, шж у
звичаях, i доходить таким способом до нових поколшь. Що-йно на-
ведене пор1вняння, без жадного сумн1ву походить з дуже давньог
та прим1тивно1 епохи. Ще й тепер у народав-мисливщв та iiacryxiB,як! за наших час!в переживають ту стадщ розвитку, що в шй булинаш! предки в епоху Mirpauii з ix арШськог батьклвщиии, знаходимо
цей символ!зм, зооморф!чний у свогх найприм1тив1пших формах. До-
сить нагадати мандан!в П1вн1чно1 Америки, що вдягаються в шкури
буйвол!в для виконання ритуального танцю, шдчас якого той, хто
представляе бика, наподоблюе coitus з допомогою незвичайно дов-
гого надставлевого phallus’a.

JliöpexT, однак, гадае, що в цьому прототип! шлюбних танц1в,
що його опис ми дали вище, бик та телиця не заховують уже свое'!
прим!тивно 1 форми; bíh припускав, що ця форма реально м!стить в
co6i не т!льки штимне зближення м!ж чолов!ками та жiнкaми щ-
лого роду, але й 3i скотиною; багато приклад!в цього дали бгипет та
стародавня 1тащя 320).

Пережиток цих звичагв, що ix пристосовано до веошьних обря-
дав, знаходимо у курд!в, одного з ар!йських племен, яке живе на го‐
рах, на швдш Ерелнгана. — Що-року святкують вони так званий
Mum Soinderan, цеб-то свято загашення ceinoK, шдчас якого hodja,чи священник, спершу давши bcím пощлувати свою руку, вигукуе:«Я не бик, я великий тур!» Тод! та жшка, що спом!ж ycix npncyraix
на свят! останньою вийшла зам!ж, а коли це можливо, то й того
самого ще дня, — шдходить до нього й каже: «Я — та молода ко‐
рова!» IIotím всяке cbítjio гасять, i починаеться орпя, шдчас яко'!
Bei присутн! на свят! вщдаються щлковитому сексуальному збли-
женню, не зважаючи hí на в!к, hí на спорщнення 321).

Д!вчат та ;птей не допускають, однак, на це свято. Л!брехт
стверджуе, що бик цього свята — це первшний бик (Urstier) napciB,

31в) Багато вчених, як от Летурно, Ковалевський, а особливо Вестермаркне визнають гшотези про загальне оексуальне зм1шання. Ми не можемо тут
дискутувати таке скомплшоване питания, але ми дозволяемо co6i зазначити,
що його ще далеко не розвязанО остаточно, i тому ми припускаемо, коли не
змшання, то принайми! те «послабления морал!», яке, на думку Ковалевського,
являе собою наслщок.того стану р!чей, коли натуральш звязки дитини можугь
бути визнат ильки що-до матер!. (Tableau des origines etc., 30).320) Liebrecht, Zur Volkskunde, 394—395.321) Blau, Zeitschrift der deutsch. Morgenländ. Gesellschaft, 16, 623, цит. у
Liebrechťa, op. cit., 422.
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родоначальний для bcíx рослин та bcíx тварин. Bíh пор!внюе його
з биком Вед у шдус!в, який, як каже Бергман (Les Getes, 171) сим-
вол!зував небо, а корова була символом земл!. Бик, що був завше
ештетом сонця, став iiotím еп!тетом Соми, як представника муже-
ського начала, чи жениха. Цей ештет, як i ештет корови, засвоениР
був класичним cbítom, придбавши значпшя першорядно! ваги у са-
краментальтй формул! стародавшх римлян: «Ubi tu, cajus, (gajus—• бик) ibi ego caja (gaja — корова)». Hapeniri, як каже Браун (цит. у
Jli6pexTa): «На щлому cbítí, в!д вгипта й 1ндй аж до 1сландп, землю
завше уявляли co6i в фopмi корови, а дух творения завше симво-
л!зували биком».

Прикладаючи все що-йно зазначене до украшського шлюбу,
легко зрозумгги зшспиня бика в гпснях. що супроводять весшля.
Б1льше того, в одшй з цих iiiceiii, знаходимо майже буквальну ре-
продукщю piei загально'] для аршцш концепщх:

Ой на города часник, часник —
Стоить Грицюньо, як бик, як бик...
А коло його печериця,
Сто'ггь Маруся, як телиця 322).

Що-до групового шлюбу, то звича! та hìchì, що супроводять
вес!лля на Украни, дають дуже виразн! та численш його сл1ди. Вже
саме шнування парубоц ьк<п та (Явоцьког громади з вечорницями та
боевиками, як! являють собою не що инше, як прямий пережиток
тих: «игр мiж селищами», зазначених у л!толис! i так суворо пере-
сл!дуваних христгянським духовенством, — вже це одно дае нам
найочевидшший доказ. Сюди також треба вщнести звичай молотити
жито, бо ж hìchì натякають на дефлорац!ю молодо! саме на току.
Нарешт!, звичай перезви та ритуальний танедь, ycix по черзд боя-
р!в з молодою, в якому виявляються тепер ix стародавш права на
молоду, — все це, без сумшву, являв собою пережиток групового
шлюбу. бсть ращя гадати, що ця епоха групового шлюбу була одно-
часною з епохою культу сонця. 3 тих чашв мусять походити bcì ц!
звича!' чисто pejiiriniioro ряду в народньому шлж^ на У крапп, як
колов! танхц, в!нки, священне дерево-гильце, обряди перед вогнем
або коло кринищ, жертви швнями, курками, голубами i нарешт!
священний хл!б-коровай. Вс! ц! рел!г!йн! звича! точно вщносяться
до епохи групових шлюб!в, вони були засвовн! також ! соняшним
культом. I ми тим б!льше ctoìmo на ц!й гадщ, що ми знаходимо ix
! в ритуалах народшх свят в честь сонця, як, наприклад, веснянки,
семик, Купайло, Ярило, то-що. Ц! свята не можна инакше роз-
глядати, як останки тих игр м!ж селами, як! для парубгав та д!вчат
стародавшх час!в були не тшьки засобом погодитисъ, як про це
говорить л!топись, але й м!сцем, де закладались, а нав!ть ! вико-
нувались de facto шлюби. «Сатанинський» характер, що його наби‐
рали вс! гри, так само, як ! зазначений на початку нашо! прац!

322) A. Wereszczyňska, op. cit., (рукопис).
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звичаи спати разом шсля вечорниць, вказують на це з очевидною
безсумшвшстю. Як каже п'умеп Памф1л, pi гри «спокушали мо‐
лодь обох статей та спричинялися до ix паду... до того вони були
джерелом бруду та розпусти для д1вчат» 323).Ми спод1ваемося ширше вивчити - де питания в окрем!й npapi,але ми не можемо не зазначити тут вражаючох щентичности mí ж
наведеними що-йно народн!ми грами i тенями, що ix супроводятьз одного боку, та з весъльними звичаями — з другого боку. Репер‐
туар шлюбного хору накидав нам гадку, що bcí вшцезазначеш зви-
4ai являють собою тальки пристосування до шдивщуалыюго шлюбу
релхгхйного ритуалу, що супроводив за старих часяв шлюб кому-
нальний, який завше приеднувався до свят соняшного культу. Цю
вражаючу 1дентичшсть ритуалу соняшних свят та ритуалу веелль-
вого вже пом1тили Кавеллн та Оумцов, що запропонували rino-
тезу про залежлпсть míя? шлюбами та певними сезонами 324). Але
для того, щоб всеб!чно оевлтлити це питания, треба розглянути його
з точки погляду антропологЯ та пор1внюючо1 етнографЯ. Етнографи,а особливо статистики, дають нам вщомост! про те, що в род! icny-ють певн! сезони, коли беруть найбьпъше шлюб1в. На Украш!, на-
приклад, де — м1сяц! жовтень та ехчень; в инших крашах це при‐
падав инакше. Тепер ц! шлюбн! сезони безперечно залежать од рлж-них причин, в тому числ! умови економ1чт та релшйш займаюп.
перше м1сце. Але в далек! вщ нас часи б!льше впливу тут мали,
без сумшву, принини природнього ряду, а серед них передуелм,
звичайно, сезони стиюв м!ж тваринами. Це питания вперше i до
TieBHoi мхри категоричним способом розглянув у свош видаппй
працл Вестермарк. Присвятивши цьому питанию цшу главу у своШ
npaiji, ф!нляндський учений спочатку вивчае tí дат, що дае нам
сучасне знания що-до теч! у тварин та антропощшх малп i ви-
словлюе думку про можлитясть хенування аналопчних пер!од1в
i в примИивних людей. Справд]', в шдштдв Кал!форнй', у тубольц1в
зах1дньо'1' ABCT[)a.iii, у багатьох африканських племен, як нише
Олдфшьд (Oldfield) «like the beasts of the feld, the savage has but on
time for copulation in the year 326). У багатьох з цих народов, як от
у зулу ciв, цей шлюбний сезон святкують з особливою урочистютю
i bíh дуже нагадуе námi «гри м!ж селищами», як! заступали mí еде
шлюбу у стародавшх слав’ян та яги дожили до наших naci в у
форм1 вечорниць 320).

323) Дополнеше къ актамъ историческимъ, I, 18.32*) Кавелинъ, Собр. соч., IV, 184; Сумцовъ, О свад. обыч., 61—63; Хл'Ьбъ въ
обрядахъ и п'Ьсняхъ, 53—54; Культурный переживашя, 141.

325) Westermarck, The History of human marriage, chap., 11. A human pairing
season in primitive times, 28.32e) У зулумв перюд зр1лости у парубюв та fliBuaT в1дзначають великими
святами, що до них обидв! стал готуються ш1сть тижн!в, а инод! й нпсть
mìchiiìb . В призначений час, bcí молод ! давчата племени, як! досягли перюду
зршости, виходять з села на 6epir р!чки i зостаються там, pi л ком кзольопан!,
п!д проводом niTHboi ж!нки; зостаються д{лком гол!, обмазавши Tino б!лою
глиною, зм!шаною з пошлом. Всю одежу ix становить певне покриття голови
та маленька сшдничка з очерету; м!ж иншим вони носять намисто та пояс
з гарбузхв, що мае зробити ix пл!дними. Наприкшщ цього послуху, шдчас
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В культурник народов стародавшх час1в знаходимо також де-
яш сл]ди под1бних звичахв. У Перу, наприклад, шлюб був актом
адмшстрацшним: що-року, у певний час, в корол!встш Кузко
(Cuzko) на ххлощах míct та сел збирали bcíx oci6, шлюбного в1ку.
В míctí Кузко завше сам король (inca) публично хкенив на плопи
члехпв свое! родини... Голови округ у СВ01 Х округах виконували tí
сам! функщх, що-до oci6 свого та нижчого стану. Управа кожного
мхста мус!ла ставити молодим хату, а ближч! ix родич! умеблю-
вати ii 327). Мендоза повщомляе, що в сумежних з Тартар1ею про-
В)'нд[ях Китаю вще-корол! наказують ycÍM, хто хоче женитися чи
вийти зам i/K, прийти певного дня, до певного, визначеного для того
в кожшй npoBÍHpii MÍCTa; вони розглядають списки тих, що прий-
шли, i коли знаходять бшыпе hohobíkíb , Н1ж жгнок, або навпаки,
то тягнуть жереб, i тих, що становлять надвишок, зоставляють на
другий pÍK на першу чергу, а решту женять bcíx разом. Шелл
шлюбу починаються велик! бенкети в будинках, що ix призна-
чено для того в кожному míctí ; в цих будинках наставлено багато
л!жок, миснишв то-що, щоб молодг мали все потр!бне шдчас шлюб‐
ного свята 328). Як каже Плано Каршш, монгольський !мператор
що-року збирав д[вчат з ycix cboíx провшщй; одних bíh брав co6i,

якого вони не емшть нити молока, з’являеться жрець, щоб посвятити ix до
«велико! тайни». ГИсля того вони голять co6i тшо, кидають у вогрнь очерет,
що був im за одёжу, купаються в р1чц1, мастять волосся 'i вертаюгься у село,
де ix урочисто зусгр1чають. Тод! вони виб!раготь зпом!ж себе королеву свята,
яка вибХрае co6i короля зпом!ж парубшв, коягна д!вчина так само виб1рас
co6i товариша, i свято починаеться... Коли тдчас цього свята якась давчина
стае BariTHOio, молоду пару женять, царубок даруе инод! сво1й товаришц!
дв!-три штуки худоби, щоб взяти мамку. Парубки Так само, як i давчата
мають свое свято зршости. Шд проводом ментора вони стають табором у л!с!,
де вони живуть у куршях. 1х учать там вШеькового мистецтва та фшософп,яка полягае в тому, що сонде —- це мущина, а м!сяць —• жшка, що земля— тварина, а скел! — ii кост!, т!ло — земля та глина, жили та артерп —
р!чки й потоки; люде та тварини — це паразити, що годуготься на земл!,
то-що. Шдчас послуху парубки також малюють соб! т!ло б!лою глиною, по-
стять i мусять уникати зустр!ч! з ж!ночою статтю. Нарешт! ’ насгае обр!зання;якого ждуть з найбшыпою нетерпелив!стю, бо вважають соромом бути не-
0бр!заним. П!сля операцП одр!зан! частки ховають в землю в гущин! фсу,Коли рани в парубюв загояться, ím даготь потр!бн! !нсгрукцИ, чепляють на
шию р!жноман!тн! амулеги, мастять ix жиром та малюють червопим. Дал!,
палять усе, що вони вживали шдчас перебування в л!с!,‘ ! тодд -вони б!жать
в село «наче ix пересл!дуе легшн чорттв», уважаючи, щоб не оглянутись ! за‐
кривит киреею нав!ть голову, бо той, хто оглян-еться, конче д!стане хоробу
мужньо! несили (ключ до вказаних више украшських звичаХ'в), та наразитъея й
на инше ще лихо. В сел! ix зустр!чають з великою урочистпзтю; ix обдаро-
вують, вони приймають нов! пр!звища, виб!рають зпом!ж себе короля га влаш-
товують. великий бенкет, для якого вони забирають по цшому сел! все, що
трапиться: м’ясо та иншу споживу. Вс! давчата обовязково мусять бути на
цьому свят!, ! коли яка не прийде, вона наражаеться на те, що ii приведут^
силомщь. Коли якась давчина стане ваг!тною, справа залагоджуегье.я тилг чн
иншим способом, як ми вже зазначили вище. (Revue d’Anthropologie,, 1884,
VII, сер. 2, ст. 90—96).327) Letourneau, Ľéyol. du mariage, 216—217; Garcilasso, Hist, des Incas,
L, IV, eh. 8; Laumier, op. cit., 334, 338.32s) Gaya, Cérém. nupt., 100—102.
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а решту розподшяв mík людьми по своШ вол! 329). В стародавшй
Pyci, здаеться, шлюби також брали в певш сезони. Текст Псков-
ського л!топису дав нам право зробити висновок, що певний пе-
р!од року, а саме кшець сячня та початок лютого, був в!домий п!д
назвою шлюб!в 33°). У Бол rapii, парен iti , шлюбний сезон icHye i те-
нер. У македонських míhkíb шлюб беруть виключно в перход м!ж
20 липня (св. 1лля) та 15 серпвя (Успения), i той, хто вщважиться
женитися в инший час, наражаеться на ганьбу, а навш> i каруз боку громади аз1).

До pie! категорц факт] в. без сумшву, треба зачислити i те
явище, що його звуть дгвочими ярмарками. Правдоподобно, в час
шлюбних сезошв, що вимагали замирения та народах збор!в,
влаштовували також ярмарки та торги; а тому, що звичай пла-
тити викупне за молоду був дуже поншрений, pi з1брання часто
могли набирати характеру вистави та продажу ;пвчат. М1ж п1снями,
як! сунроводять виряжання погзду молодого на УкраМ, ми за-
значали одну з таких шсень, де говориться про давоч! ярмарки в
Межибож! та в Крупиш. Ми не маемо документов про дтсне icny-вання подобвоох ярмаропв в зазначених м1сревостях, але ми маемо
вказ1вки, що подабт ярмарки к-нували ще наприкшнд минулого сто-
л1ття (XVIII ст.), або на початку нашого (XIX) столоття у Красному
Брод! у русняк!в Угорсько'! Украши. Ось що знаходимо ми в «An‐nales des voyages de Malte-Brun» (1811, I, XVI, ст. ПО—111), в
уривку з статт! Rohr er’а, опубл!кован!й в «Vaterländische Blätter»
(18 10—1811) 332): У сел! Красний Брод, б!ля Васшйянського мана-
стиря, бувае трич! на р!к д!вочий ярмарок. На той час тисяч!
русняшв !дуть на прощу до цього святого м!сця: тут зб!раються
д!вчата з розпущеним волоссям, прикращен! вшками, вдови, в
одмшу в!д молодиць, мають в!нки з зеленого листя старинно впле-
теного до ххного головного вкриття. Коли якийсь русняк запри-
м!тить д!вчину, що йому до вподоби, в!н тягне п до манастиря,
хоч би вона та ii батьки й противились тому; ! коли йому поща-
стить з д!вчиною досягти порога церкви, ix зараз же вшчають»...
Инший автор дае нам ще детальтший опис цього ярмарку в Крас‐
ному Брод!: «У русишв, — нише в!н, — ще в минулому стол !тт !
панував звичай шукати нев!сту по ярмарках в околицях, як! були
для того призначен!. Такий д!вочий ярмарок (leang vásáv в Угор-
щин!) дв!ч! на р!к одбувався у Красному Брод! б!ля Васил!янського

32в) Бестужевъ-Рюминъ, Истор1я Poccia, I, 280.
“"i Шд роком 6910 (1402): «Зоря з хвостом з’явилася на Заход! i вставала

з иншими зорями, починаючи в!д шлюбЛв (м!сяць люгий) аж до Вербно! Су-
боти». (Карамзинъ, Истор!я Государства Росс!йскаго, прим!тка в т. V, 225);
та дал! шд роком 1460: — «23 с!чня, шдчас шлюб!в стався пожар у Псков!».
(Ibid., 386).331) Верховичъ, Описаше быта болгаръ, «Труды Этнографическаго Отдела
Общ-ва Любителей Встествознан!я, Антрополоии и Этнограф!и», L, III, вид.
8, ст. 5.332) Rohrer взяв ц! потатки з Noticia topographica in clyti Comitatus Zem-
pleniensis per Szimrai, а також з Memorabilia Provinciae per Bartolomai (Neu-
sohl, 1799).
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манастиря, де збирались /ив чата i вдови з своши батьками. Д1в-
чата мали розпущеш коси, оздоблен! стр!чками та в1нками з бар-
Bimcy, а вдови мали т!льки вшки... Инод! парубок знав наперед,
яку дАвчину bíh вибере, а д1вчина також знала, хто прийде там
И шукати, але траплялось часто й так, що вони тут бачились
уперще. Звичайно жених шдходив до д!вчини, яку bíh любив i,
простягаючи до не! руку, казав: «Коли хочеш парубка, 1ди зо мною
до попа». Кол! була згода, д!вчина давала руку, а парубок пере-
справляв з й батьками, що вони хочуть за не'1; скшчйвши пере-
справи, йшли до манастиря, де niii ix в!нчал. IIotím пили, 1ли, тан-
цювали та й вертались додому»... По/ибш ярмарки 1снували також
у Мармарош! та в Сотмар! й одбувалися на св. Mapii Магдалини...
У Сабальчому ходили на прощу до Mapii Поч (Poes), де вщбува-
лись також заручини та шлюби» 333)... Нарепт зове iм недавно зна-
ходимо в польскому журнал* «Wiek» такий опис звичаю, що icHve
в наш! дт в багатьох селах Ямполыцини на Подвалю: «У bíbto-
рок на масницю Bei парубки та .ивчата з села сходиться до корчми,
i корчмар продае д1вчат парубкам, додержуючи bcíx cnoco6iB
купца. Bíh вихваляе свш «крам» покупцев!. який, теля дуже дов-
гого торгу, набувае його за цшу в,iд одного до двох карбованщв.
Так продають ycix д!вчат, a 3i6pam грош! витрачають на горктку
на масницю. Продан! д!вчата вважаються наче за власн!сть cboíx
патв. На Великдень вони мусять дати ím певну к!льк!сть кра-
шанок, а дуже часто тзшше вони й справд! стають ix жшками» 334).
У трансильванських румун!в д!воч! ярмарки заховались, перетво-
рившись на с!льськ! свята на гор! Gaina 335). 1снуе, однак, ще один
звичай: це ярмарок повдлунюв у ГольмаГ] (Holтару). Звичай на-
казуе, щоб ус! молод! жшки, як! того року вийшли зам!ж, у шлюб-
ному вбранн!, верхи, прибували певного дня до ц1е! околиц! та
щлували кожного, з ким зустр!нуться. Чолов!ка, що в!дмовився
б пощлуватись чи п!сля поц!лунку не подарував би чогось моло‐
диц!, — хоч би к!лька м!дних монет, — вважали б за людину, яка
нехтуе вс!ма звичаями ззс). Безперечно походження цього звичаю
треба поставити в звязок з правами вс!х мущин роду на молоду,
про що ми вже говорили вище.

В соняшному культ!, що освятив стародавн! форми шлюбу, ми
мус!ли визнади !снування фал,л!чних елемент!в, що ix сл!ди зна-
ходимо в украшському вес!лл!. Багато з зазначених у нас звича'1в
говорить про це досить явно. Кр!м того, в де-яких !сторичних доку‐
ментах знаходимо в!домост!, як! дають автентичн! докази присут-
ности цих елемешлв • у культ! руських слав’ян, як наприклад в
цитованому л!топису, де зазначаеться сатанинський та безеором-
ний характер «гер» наших предгав; дал!, в Слов! святого Гритор!я

33s) Časopis Českého Musea, 1859, I, 191.334) «Новое Время», 1892, № 5756. Про продаж дорослих давчат у Венепп
див. De Ghollières, La foreste nuptiale, reimp. de Bruxelles, 1865, 27.335) S. PI. Mariam, Nunta la Romàni, Bucuresci, 1890. Автор присвятив щлу
главу цьому щкавому святу (гл. X, Zargulu de fete, 70—80).336) Raoul (Cehelard), La Hongrie contemporaine, 1891, ст. 66.
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Богослова ми читаемо; «Вони шаиують фалшчш ф!гурки (üHxpa/./.oi)
роблять з них бопв та складають im жертви» 337). Парепга, у «Слов1
игькоего христолюбца», виразно говориться: «коли вони беруть
шлюб, вони його супроводять музикою, бубнами, дудками та ин-
шими б!совськими штуками; але що найпрше, — вони роблять ф1-
гурки чологичого члена, кладуть ix у в!дра та миски, á hotím п’ють
з них; Дал 1 вони ix виймають ссуть, лижуть та щлують» 338). Cbí-
доцтво цього автора дае нам одночасно i щлком достатн1й комен-
тарш до украшських весхльних 1псень, що ix уривки ми дали
вище 339).

Стародавня арШська концепщя що-до дощу мае в1дношення
як до соняшного культу, так i до фалл!чного елементу, бо ж дощ— це наел iдок штимного зближення неба та земли «Дощ, — каже
Макс Мюллер 340), bcí m iто л ori ì арШсынл раси уявляли co6i, як
iiас л] док еднання зсмл[ й неба». Та сама ведична концепщя про
дощ, що як сперма могутнього бика Соми, ллеться в noBÍTpi та падае
на землю; та сама концепщя, що ми ii знаходимо, майже в Titi
сам iй форм! в Гомера 341) та Есхчла 342), а також i в ycix птдо-
европейських наро;цв 343), — та сама концепщя вщбиваеться i в
тенях украшеького весалля, з яких ми дали вже гллька уривтв;
у них злива порхвнюеться з сексуальним еднанням молодого под-
ружжя, а добрий урожай — з народженням ;Цтей, що мусить бути
наслщком того. Коли в день шлюбу йде дощ, це вважають за добрий
знак на Украшц в Болгарп, Серби, Московщиш 344), Tupojii, Ш-
меччин! 346), Норвегп 34в).

Дал! ми знаходимо в украшському вес!лл! сл!ди переходу в!д
комунального шлюбу до шлюбу iwhieidyсильного, в форм! умикання
молодо'!, сл!ди так! виразн! в ц!л!й cepii наподоблень, п!сень ! т. и.,
що зовс!м нема рацй спинятись на них. Так само виразно виявлен!
й пережитки кутвлг молодо'!, кушвл!, яка стала на м!сце умикання

337) Слово святого Григория Богослова, рукопис СПБ. Духовно! Академ!!,
№ 43/1120. Тихонравовъ, Летописи русской литературы и древностей, т. V, 94.338) Слово ппкоего христолюбца, за рукописом соборно! б!бл!отеки Св. Софп
в Новгород!, Аг» 1285 (Тихонравовъ, op. cit., 92).33") Ми д!стали дуже щкавий опис амулета одно! селянки в Осгропол! (на
Волин!). Це маленька фалл!чна ф!гурка з бурштину, голову 1! проколото в!д
одного вуха до другого та оздоблено намистом також з бурштинових намис-
тинок. Власнидя цього амулету не хотша ввддати його за жадну ц!ну, кая«учи,
що в!н приносить щастя ц!л!й родин!, ще з д!да-прад!да... «Хто його знае,
що це таке. Може то якийсь бог, чи що — пояснювала вона. — Мабуть все
таки це якась святиня»; Про численн! останки фалл!чного культу в зах!дн!й
бврош див. Phallism, a description of the worship of Lingam Yoni in various
parts of the world. L. 1889 (privataly printed), 23—25.3M) Max Müller, Essais, I, 34.3:l ) КуликовскШ, Опыть изучешя вакхическихъ культовъ, 125—129.342) Sieber, op. cit., 349.3!3) ЛавровскШ, HacnhflOBaHie о мифическихъ BhpoBaHiHXb у Славянъ въ
облака и дождь, въ «Ученыхъ Запискахъ» 2-го класса СПБ. Академш Наукъ,
1863, т. VII.зм ) Сумцовъ. О свад. обыч., 96—97.435) Liebrecht, Zur Volkskunde, 328.з:в ) Sieber, op. cif., 302—307.
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ii, на що ми вже вказували в щй пращ. Bei щ пережитки захова-
лись однаково добре, як у звичаях, так i в тенях, що завше супро-
водять украшське вес!для. При щй нагод! ми дозволимо co6i звер-
нути увагу читана на одну обставину, що мае дуже важливе зна-
чшня, а саме, що в украшських звичаях кожиий раз, коли ми
маемо справу з кушвлею д1вчини, цю куп1влю конче попереджуе
умтання молодо'! силомщь. Це можна спостерегти в ритуальшй
сденх сватання, дал! — в сцен! заручин; спостер!гаемо це також !
в прийом! похзду молодого в хат! давчини, ! нарешт! в процедур!
продажу д!вчини одним з ii братлв. Ми шдкреслюемо ц! факти, бо
гадаемо, що вони можуть бути могутньою пщтримкою Teopii В!ль-
кена, що ii розвинули та змщнили 3!бер ! Ковалевський 347). На
думку В!лькена, куп!вля молодо!, як така, власне кажучи, школи
не практикувалась; спочатку вона являе собою т!льки вшу пне, —
грошова кара (eipa у стародавшх слав’ян), — що його жених noeni-
шае виплатити племен! молодо'!, щоб уникнути помети з боку ni-
лого роду за образу чи шкоду, що до nei в!н спричинився. На думку
цитованих у нас автор!в, продаж д!вчини м!г би вщбуватись, коли б
кнувала шетитущя patria potestas, але ця шетитущя, як тепер
визнають, властива цив!л!заци значно више розвинут!й. А за час!в
групових шлюб!в та матр!ярхату, коли ж!нка стояла так високо, П
продаж був би дисонансом у сощяльшй орган!зац!1, але викупне чи
грошова кара за умикання е щлком лопчн! ! це стае свого роду не-
минучою умовою для того, щоб умикання могло перейти до друпн
фази, в як!й воно шзшше являе собою легальну форму шлюбу м!ж
особами р!жних род!в. В укра'шському шлюб! плата за мол оду мала
повне значшня eipu (Wehrgeld) ! заховала це значшня й шзшше,
бо ж платили не т!льки батькам ! братам молодо!', але й ц!л!й ро‐
дин! (gens). Це дуже добре зазначене в обовязковому для молодого
звичаев! давати подарунки, як! являли собою плату за д!вчину:
цього звичаю додержуютъ ! дос!, ! в!н мае не т!льки ритуальне, але
й щлком реальне значшня; справу цю залагоджують наперед таким
способом, що кожпий член родини дктае подарунок, як свою частку.
Отже, платня за молоду, хоч ! замирювала ворожнечу, що встанов-
лювалась м!ж двома родами, але вона не касувала щлком прав, що
ix парубки з роду д!вчини на nei мали, ! як! були порушен! тим,
що д!вчина була вихоплена з ix племени. Як в!домо, у вс!х при-
м!тивних народав, що знаходяться в стад]i комунального шлюбу, або
в стадп переходу в!д цього шлюбу до шлюбу !ндив!дуального, ши‐
роко користуються в!льним коханням до шлюбу. Ця воля, з часом
потрохи обмежувана, перетворюеться нарешт! в санкщонований ре-
Л1г!ею обовязок, що дае певн! права передус!м парубкам з роду д!в-
чини 348), дал! вождям та жерцям, а дал! материному братов! та бать-

347) Max. Kovalevsky, Tableau des origines et de ľévolution de la famille
et de la propriété, 1890, 42, 47.

348) У Kamilaroi, наприклад, Malteri — чоловш та Malteri — жшка не
емши мати любовних ввдносин mísk собою. Не таке суворе правило було у
Kunandalu (инший р!д Kamilaroi); в дайсноси jus primae noctis належало
bcím мущинам племени, без розд!лу на роди (G. Raynaud, op. cit., Bull, de la
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ков: молодо!. Встановлюються таким способом piami форми кому-
нального та релЫйного гегер1зму, що à la longue прибирав форму
jus primae noctis. Ми вже спостер!гали sci пережитки цього звичаю
в украшському вешип. В переймг та в тому, що нарубки з села
дiвчини не пускаютъ погзду молодого у ;mip молодо'!, ми бачимо пе‐
режиток комунального гетер!зму; подарунки панов! й священни‐
ков!, а також стародавшй звичай кутчног плати, показують що
останки jus primae noctis тнували ще не так давно в украшських
селах, як ми це вже зазначали. Нарештт, в болгарському весшл! ми
бачимо також слщи аналопчних прав, в форм! агарлика, чи права
батька, що оплачуеться шсля дефлорацй.Поминаючи р1жт форми пережитюв гетер1зму, маемо в украш‐
ському веМлл! ще одне питания, що його пщйняв 3i6ep, а саме про
публ!чну дефлоращю молодо! та публ!чне показування доказ!в ii
чистоти. Цей учений наводить факти що-до цього звичаю у бага-
тьох народ!в. У населения Бенгуели, коли видають зам!ж ;рвчину,
що не мае посагу, то на передодш шлюбу до дверей ii хати сходиться
натовп жшок з прапором та дзвшочками. Il,i жшки ведуть молоду,
вбрану в свое найкраще вбрання та покриту серпанком, по pi лому
сел!, з краю в край, пропонуючи И д!воцтво тому, хто б!лыне дасть.
онайиювши покупця, жшки зоставляють йому д!вчину на ц!лу н!ч,
! приходить по nei другого дня. Вони беруть «нечесну» давчину, при-
вязують ковдру з ii л!жка до довгого дрючка ! водять таким спосо‐
бом «несчасну жертву» по вс!х вулицях, з безсоромними вигуками,
проголошуючи И !м’я та вихваляючи и добру поведанку перед кож-
ним, хто зустршеться. IIotím ведуть д!вчину до жениха, a bìh дякуе
ìm за добру волю та за клопоти, за посаг, що вони придбали, ! дае ìm
за те бика, або певну шлыйсть горшки 849). Як св!дчить Буркгардг,
у старих араб!в, ще перед тим, як шдбили ix вагаб!ти, !снував ана-
лог!чний звичай. Аз!рськ! араби мали звичай привозити з собою
на ярмарок cboìx дорослих дочок, наказавши ìm убратись як-най-
краще. Там, ходячи перед своею дочкою, батько вигукував: «Хто
хоче купити д!вчину?» Шлюб, хоч в!н ! був змовлений ран!ше,
брали на ярмарков!й площ!, ! жадна давчина не могла одружитись
инакше 350). Наводячи щ факти, 3!бер ставить таке питания: «Зви‐
чай демонструвати публ!чно, показувати гостям матер!яльн! докази,
що заховала свое давоцтво до дця шлюбу, чи цей звичай, що тснуе
у багатьох народ!в, як от у болгар!в та украшц!в, не являе собою
пережиток бенгуельского звичаю, що модифшувався п!д впливом
культури ! придбав через те инший характер 351). Ми можемо в!дпо-
в!сти на це питания т!льки позитивно. Не спиняючись на повтй
аналоги, що !снуе м!ж цими звичаями та церемошями, як! супро-
Soc. ď Ethnogr., 2е ser., № 42, 147). Явна pi4, що це переходццй стан. Мабуть,
пережиток, цього звичаю знаходимо у, Франци (La Marche), де «д1вчата в день
свого шлюбу бнають та обШмають ycix, кого зустрщуть... все це на оцах cboìx
майбутшх. чоловМв» (Laisnel Яе Ла Salle, Croyances et légendes du centre de la
France, II, 66). -34в) Lad. Magyar, Reisen in Süd-Afrika, цит. у 3i6epa, op. cit., 339.35°) Згбер, op. cit., 340.

351) 3i6ep, op. cit, 340. '1 , 7 - . '„'jKrí
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водять украшське весшдя, досить звернути увагу на те, що у при-
míthbhhx народ!в д1вчата до шлюбу користуються абсолютною во‐
лею, що саме по co6i давоцтво не мае в них яко! будь поваги, що
нав1ть часто д!воцтво, як таке, вважають пппдливим для давчини
та несприятливим для не! 352). Тому неможливо припустити, щоб
перв!сною причиною походження дього звичаю було жадання з боку
жениха, чи його родини, д!стати д1воцтво незаймано! давчини та ii
бажання сконстатувати цей факт з урочистими церемошями. Те де‐
тально обшукування, якому мусить ni для гати молода, входячи до
комори, можна було б вважати за 3aci6, щоб запобнгти наподобленню
д]воцтва; але якраз навпаки, це обшукування, як ми це достатне
з’ясували, не мае шяко'! hhihoì мети, як запобйти можливосп яко'г-
небудь перешкоди тому, щоб сталась дефлоращя. Нев1дкладтсть та
конечтсть дефлорацй стала обовязковою в украгнському весшлд
дефлоратц.я мусить бути виконана в певний момент, i цей акт ni з
яко! причини не може бути вдаладений, так що в paši несили са‐
мого молодого, це виконуе дружко, або навять роблять це штучно.
Bei щ факти дають нам право гадати, що головною метою перебу-
вання молодих у коморг е сама тшьки дефлоращя, а не що инше.
1дея про важливе значшня дАвоцтва та контроль, щоб у ньому за-
певнитись, могли з’явитись Т1льки в nÌ3HÌmy епоху. Все наведене
вище шлком одпов!дае звичаям прим1тивних народав, зпдно з якими
д]вчину не можна в1ддати ii чолов1ков! paniiiie, н!ж вона не буде
дефлорована 353). Разом is тим це вщповщае i релшйному знач!нню
звичаю, що дозволяв червону барву та певн! hìchì ттльки в ту хви-
лину, коли доконана дефлоращя; в противному раз! вживання цих
одзнак могло б бути нав1ть небезпечним 354).

Нав!ть у хриспянств! шлюб довший час визнавали ильки тодц
коли bìh був уже доконаний 355), бо ж церква не мала благословляти
його наперед, тода коли bìh ще не кнував. Титьки в XV ctohíttí вона
вщчула HeoöxiÄHicTb вщеунути лопку Ha6ÍK, i Зальцбурйський си‐
нод р. 1420 проголосив це в таких виразах: «Matrimonio quoque
quae benedicenda fuerint, non post, ut moris exstitit sedante ipsorum

352) 3i6ep, op. cit., 311—312. Особливо щкав! факти що-до населения Но‐
во! 1ренади та Суматри.353) Liebrecht, Zur Volkskunde, 397, 422, 511; Démeunier, L’esprit des usages,
II, 289; Letourneau, L’évolution du mariage, 63—64; Kovalevsky, Tableau des
origines et de l’évolution du mariage, 23; «1ндив1дуальне присвоения co6i жшки
могло вщбутись ильки такого цшою. Можна було-б гадати, що цим тимчасовим
гетер!змом жшка виплачуе свою повиншеть комуш, для яко! вона довший
час була стльною.35’) Тад. РильсвШ, Къ 1 изучешю украинскаго . народнаго MipoBOsaphmH,
Юевск. Старина, 1890, IX, 371. Щкаво зазначити, що автор, який давно вже
займаеться вивчанням украшського народнього життя, нав!ть без пор1вню-
ючих дослшв прийЩов до тих самих biichobkíb , що й ми . Bìh стверджуе, що
демонстрац}я доказ!в д!воцтва первтно була ильки публ!чним визнанням
того, що шлюб доконано, i що ця демонстращя н! в як!м раз! не мала евщчити
про чистоту молодо!. (Ibid., 369).355) «Non est dubium illam mulierem non pertinere ad matrimonium,
cumqua commixtio secus non decetur fuisse». Gratianus, De bigamis non ordi‐
nandis, ch. V, цит, у Edelst. Du Méril, op. cit., 36, примшеа 5.
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carnalem consumationem, ac solemnitatis nuptiarum celebrationem,
pro benedictionis ipsius reverentia benedicantur 356).

В бшышй uacTuni cboix звичагв украшське вeciлля являе со‐бою ильки пережиток комунального шлюбу; тому воно неминуче
мусить переховувати також сл!ди матргярхату, що панував за щег
доби. I справдЬ n,i слда впадають на 04i, нав!ть коли ильки зле-
генька порушити це питания. Читач MyciB уже запримиити, що,
головна роля припадав MaTepi молодого, а особливо матер! молодо!,
а роля батьк!в майже весь час sobcím незначна. Прийшовши до хати
з метою висватати ддвчииу, свати насамперед звертаються до ма-
Tepi; вона перша частуе ix, до nei звертаються з услма запитаннями
nicHi, що супроводять вес!лля. Мати благословляв дочку та веде П
на вулиц!, коли та йде одвлдувати сус]д1в та просити ix до себе на
весглля. Мати тримае в руках запалену cBÍ4Ky, приймае ио1зд моло‐
дого у вечер!, напередодш шлюбу; вона також виголошуе промову до
коровайниць. До матер! звертаються bcí nicm, що супроводять н,е-
ремон!ю короваю; мати видавлюе в ньому л!ктем мюце, куди кла-
дуть поим фп’урки м1сяця та з!рок. Т!льки до матер! звертаються
bcí nicHi в той час, коли розпл!тають д!вочу косу молодгй; мати
кладе на голову молодо! останшй дхвочий bíhok, вона веде молодих
до церкви, коли звичай вимагае, щоб вони йшли до церкви разом;
вона кладе тсдо хл!б перед кшьми та засипае ciллю молодих. До
MaTepi звертаються nicHi июля того, як молода повернуться з
церкви, вона приймае ix, вдягнена у вивернутий кожух, та обсипае
ix хмелем. Мати перша п’е за здоров’я молодих, вона здаймае з го-
лови свое'! дочки-молодо! д!воч! ознаки. Мати виконуе bcí церемонп
шдчас прийому молодого та його шлзду; вона також грае головну
ролю, коли и дочка входить до хаиг молодого. До MaTepi вдаеться
делегащя, над!слана в!д молодого, щоб ciiobìcthth ii про чистоту ц
дочки, a nic ля того ii урочисто ведуть до хати молодих, де вона
бере участь у перезв!. Отже, ми бачимо, що у bcíx íctothíx релтй-
них церемошях шлюбу головуе мати молодо'!. Hapeiim, вс! найваж-
ливЛшл церемонй, не виключаючи й наподоблення реального збли-
ження у форм! пробних ночей, вщбуваються в хат! молодо!.

Мати молодого, коли в!н ще до шлюбу, веде його з хати аж до
дверей за хустину та кропить свяченою водою, вона також грае дал!
першу ролю в жданках, коли чекають на прибуття молодих з
церкви. Мати репрезентуе родинний культ, виряжаючи свого сина,
коли в!н !де до хати молодо!, щоб привести и до себе; вона нав!ть
наподоблюе один звичай, — надягаючи чолов!чу шапку та шби ci-
даючи верхи, — таким в!йськовим та жрецьким способом, який,
зпдно з нашими сучасними поглядами, не в!дпов!дае ii стать

Все це було б щлком незрозумше, коли б ми, завдяки працям
Бахофена та його школи, не знали про ролю матер! у стародавней
громад! та про матр!нрхалыту родину, що залишила глибок! сл!ди

35в) Harzheim, Concilia Germaniae, V, 190, цит. у Edelst, du Méril, op. cit., 36,
прим. 6.
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не тшьки в украшських традищях, але й у традищях ycix славян-
ських та хндо-европейських народ1в взагал! 357).

Нав1ть роля жерця у виконанню старости, якого в значшй ча-
cthhí околи'дь Украши звуть просто дядьком, i якого справд! зде-
чялъшого вибирають зйом!ж дядьк1в, особливо, коли призначають
старосту з боку молодоР 68), — навхть ця роля так само була б не‐
ясна, коли б ми не мали точного уявлшня про матргярхальну ро‐
дину. Роля, яку призначаЛи дядьков! з материного боку в родин! з
материною ф!л1яц!ею ц!лком >1сна: bíh ренрезентував у родин! еле-
мент мущини, а що-до недорослих д!тей свое! сестри, то в!н грав
ролю, яка зг!дно з сучасними поглядами припадав батьков! родини.
Як першому представников! культу хатнього вогнища, йому дору-
.чали творити жертви богам-пенатам 359). Так само ! в украшському
весшл! роля старости дуже точно визначена. Це жрець хатнього
вогнища, який благословляв на виконання вс!х ритуал!в та зви-
ча!в; без його благословения н! одна деремон!я не може розпоча-
тись,. ! жадного кроку не роблять без його попередньо! ухвали. Але
на цьому його роля й кшчаеться. Активна роля належить матер! та
молодому або його дружков!, що репрезентуе молодого. Роля ста‐
рости, яй жерця та посередника м!ж двома родами ! представника
дглого племени, мусша тдлягти найб!лыним змшам з одного боку
шд впливом ц!лком ново! рел!г!йно! концепц!! та ц!лком нового ре-
л!г!йного культу, а з другого боку в залежности в!д зм!н, як! зайшли
в його соц!яльн!й позици через нову патр!ярхальну родину. I справ-
д!, т!льки в укра!нському вес!лл! ця роля виразно зазначена та пе-
реховала свою майже прим!тивну чистоту а також i св!й арха!чний
характер. У шлюбних звичаях инших слав’янських народ!в, роля
старости п!длягла бшын-менш.значним змшам ! до певно! м!ри захо-
вала непорушним т!льки св!й рел!г!йний характер. У Болгар!! ста‐
росту зм!шано з куком, у Великороси — з дружком, а почасти з
чар!вником ! т. и., що ми спод!ваемося з’ясувати в наших п!зн!ших
досл!дах.

До цих п!зн!ших студ!й мусимо також в!днести й анал!з рол!
дружка, чи старшого боярина, яка мае невиразний характер ! мус!ла
шдлягти значним деформац!ям. Але все таки ми дозволимо соб! в
ц!й прац! викласти к!лька загальних думок, на як! наводить нас
оцшка з!браних факт!в у наших дослщах про укра!нське вес!лля. Як
ми це вже зазначили вшце, дружко грае ролю адмшштратора, це— церемотймейстер вес!лля, але разом !з тим в!н позбавлений не-
залежности в сво!х вчинках. 3 одного боку bíh не см!е шчого розпо-
чинати без благословения старости; з другого боку, в!н мае т!лыш
пров!д над вчинками молодого та молодо!. Bíh тшьки представник
молодого тдчас весшьних свят, в!н поводиться так, наче б то за‐
ступав молодого, що н!би не повнол!тн!й: в!н займае для нього м!сце
коло молодо! на посад!, частуе священним хл!бом, краючи коровай,

357) Про матр 1ярхат у старих слав’ян див. Max. Kovalevsky, Marriage among
early Slaves (Folk-lere, Decemb., 1890).35S) Чубинсшй, op. cit., IV, 56, 599, 600, 601.

359) Max. Kovalevsky, Tableau des origines etc., 21, 24.
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bíh iiapeiUTi реально заступае молодого в раз! носили або ц!лковитох
недосв1чености його360).

Вхдомост!, що подан! в дуже ц!кав!й книжц! См!рнова про Чере-мис!в мають що-до цього щлком виключний штерес. У цього народу
боярина звуть кугу-венге, цеб-то старший шваТер чи великий же‐
них, ! в!н заступае молодого в ycix ритуальних вчинках, як! йому
наложиться виконувати. См!рнов дае дуже правдиво пояснения
цього факту. Вш вбачае тут «пережиток то! далеко! доби, коли мо‐
лода належала вс!м братам родини та коли права на не! були регла-ментован! тгльки в!ком кожного з брат!в» — або, скажемо в!д себе,
коли, вже в п!зн!шу трохи добу, старший брат мус!в заступати увес!льних церемошях свого молодшого брата, що було щлком при-
родньо, бо цей останн!!! часто ще не був повнол!тн!й. Це пояснения,
на нашу думку, можна щлком пристосувати до значшня рол!
дружка в украшському вес!лл!, а також у слав’янському весшл!
взагал!. Оправд!, в украшському вес!лл! дружко не грае н!яко! рол!.Бо ж у пересправах, що !х провадять з метою засватати давчину,а також ! в тих, що !х провадять шзшше, перед заручинами, ак‐тивна роля належить старост!. Дружко та жених — щлком пасивш
персонаж! у вс!х цих церемошях. Але пот!м, дружко викупае у
дружки шапку молодого, bíh садовить його за ст!л ! виходитъ разомÍ3 ним. Йому доручають, як ми вже зазначали, йти спати у ддвчини
разом з молодим. В церемон!!, що вщбуваеться перед в!д’!здом мо‐
лодого, щоб привезти молоду до себе, дружко водить мат!р навколо
по!зду, давши ш один кшець вил, а сам тримаючись за другий. Дал!вш стае вождем дружини ! веде по!зд молодого. Вш не дозволяв
молодому нити нашй, що ним його частують, та розбивае чарку з
цим напоем. Коли по!зд ирибувае до хати молодо!, вш !де з старо‐
стою до хати, починае б!й з одним чи шлькома брагами молодо!
(оборона молодо! ii братом — це ще один дуже характеристичний
факт що-до сл!д!в матр!ярхально! родини) ! платить !м за м!сце
коло не!, де мае с!сти молодий. В!н також розпод!ляе подарунки м!ж
членами родини молодо!; покраявши коровай вш ним частуе ix.
Словом, сво!ми вчинками, аж до дефлоращ! молодо! в зазначеному
випадку, вш завше й скр!зь заступае молодого, роля якого майже
щлком пасивна, наче вш ще недол!ток, як це, мабуть, колись ! було
в д!йсност!. Гадку См!рнова ще й тому можна припустити, що на
Украш! роля дружка завше ирипадае братов! жениха, ! т!льки тод!,
коли вш не мае брата, ролю цю призначають одному з найближ-
чих приятел!в молодого.

зв0) У зазначетй вище пращ Т. Рильського знаходимо факт, що нам зда-
еться давним. Щдчас oecii окружного суду в м. Сквир! (на Кшвщиш) шд-
судна, бажаючи довести несилу свого чоловша, посилаеться на весгльного
старосту, що мумв заступити молодого, щоб виконати його функщю для де-
флорадЦ. СвХдков! стало híhkobo , але один з присяжних, також селянин, дуже
поважно сказав, що нема чого йому соромитись, «бо де ж у нас такий закон,
що староста мусить заступати жениха в раз! необх!дносги, щоб шлюб був до-
конаний». (Юевская Старина, 1890, IX, 372). Було б дуже цшаво перешрити
цей факт: чи еправщ це був староста, а не дружко? Коли б факт був в!рний,
ми мали б тут пережиток права дядька з материного боку...
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Як ми це вже зазначали, 1ндив1дуальний шлюб залишив в укра-
шському вес1лл! найстародаыпш! слгди, як от умикання, то-що. Се‐
ред цих факпв, що ix невн! доолщники в!дносять до дуже давньох
доби, знаходяться де-яш так!, що ix, на нашу думку, треба було б
в!днести до в!дпов!дно ново! доби, як, напрнклад, звичай звати мо-
лодих князем та княгинею, а члетв дружини — боярами; цей фактособливо вражае, коли його з!ставити з щлим характером по!зду
молодого, що мае щлком вШськовий витляд, деб-то наподоблюе
дружину старих слав’янських княз!в, на чол! яко! вони виступали
проти ворога. Все таки звичай звати молодих князем та княгинею
дуже р!жно коментують р!жн! автори, як! дослщжували це питания.
Сн'Ьгирев виводить титул князя в!д !мени, що його давали сонцю, а
титул княгиш — в!д м!сяца 361). Афанасьев бачить тут поетичну
концепцш про шлюбне еднання вогню та води302). Ор. Миллер при‐
пускав подабшсть, що icnye м!ж словом князь та санскритським
корнем дап (родити) ! гадае, що це !м’я мусить означити вождя
роду 3*3).

Що-до нас, то, згоджуючись, що це останне припущення не сл!д
в!дкидати, ми стохмо за наближення, яке робить Костомар!в 364) м!ж
посадом, що на ньому сидять молод! ! столом, княз!вським престо‐
лом, ! гадаемо, що було б бшыне ращ! шукати пояснения цього ти‐
тулу в обставинах чисто !сторичного ряду. Без сумшву, б!льш!сть
елемент!в, що з них складаеться украшський шлюб, належать до
дуже далеко! !сторично! доби, що умикання — це елемент, який
в!дноситься саме до ц!е! доби, але драматичн! форми, яких набрали
ц! елементи; наподоблення ìx, склалися, мабуть уже в перв!сну
епоху icTopii Руси, заховавши, як ми це бачили, дуже характери-
стичн! риси ще! доби. Князь та його дружина, !х вза!мов!дносини,
подробиц! походу нав!ть з метою умикання молодо!, — вс! ц! факта,
переказан! в украшських вес!льних п!снях, заховують таку незви-
чайну св!ж!сть ! виявляють у сво!х основних рисах таку вражаючу
!дентичн!сть з !сторичними п!снями, як! оповщають нам про в!й-
ськов! походи княз!в 365), що ми вважаемо нашу гшотезу за щлком
припустау. Тому ми дозволяемо соб! поминути р!жн! пояснения, що
базуються на м!тологи та стосуються до поезй. Можна також при-
пустита, що молод! д!стають цей титул княз!в завдяки г!пербол!зму,
що так яскраво виявляеться у вешльних п!снях, ! що такий власти-
вий п!сн! взагал!. Напр., дружка, прибувши з Львова чи Кигва,
пришивае до шапки молодого кв!тку шовковою ниткою, золотою гол-
кою, то-що. Але серед ycix гшотез, що !х можна створити на !сторич-
ному щдклад!, мабуть найправдив!ша була б така: в т! далек! часи
молодий справд! м!г д!ставати титул князя, вождя дружини, зорга-
шзовано! ad hoc з його товариш!в, як про це говорять нам !сторичн!

зв1) Сн-Ьгиревъ, PyccKie простонародные праздники, II, 180.зв2) Афанасьевъ, Поэтическ1я BoaspiniH славянъ на природу, II 180.зез) Орестъ Миллеръ, Опытъ истор1и русской словесности, ст. 129.зв4) Костомаровъ, журн! «БесЬда», 1872, XII, 29.зв5) Антоновичъ и Драгомановъ, Историчесюя п^сни малоруссадго народа,
Шевъ, 1874—1875, I, №№ 1—3.
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iiíchí та як це було в дшсяостт, коли князь Володимир, напр., доко‐
нав умикання Роппди. Не треба забувати того факту, що по словах
Правил митрополита 1оанна (XI ст.) «народ був переконании, що
шлюб icHye Нльки для бояр та для княз1в» 366); звщси щлком ло-
г!чно можна зробити пор 1вняння м1ж князем та молодим.

У всяшм раз!, нам здаеться, що орган!чний звязок м!ж титу‐
лами князя та княгин!, що ix надають молодим, та кторичною до-
бою, яку звуть княэпвською, можна вважати безперечним.

Княз1вська доба, осшльки можна гадати, довершила розвиток
украшських вес1льних звичагв. Сл1ди шзшших naci в пом iчаються
дуже мало: де-не-де инод! просковзне мотив, що натякае на перюд
татарського пригноблення, на козацьку республшу, на польське па-
нування, то-що. Але все це дуже невиразне i мае форму мало homít-
ного додатку до шторичних баз, що домшують в украхнському ве-
с!ллк Дохриспянська доба безперечно була кульмшащйним пунк‐
том у розвитку укращськогб вешлля. 3 хриспянством ритуал укра-
iHCbKoro весхлля увШшов у стадш розкладу; цей розклад 1де, хоч
i дуже iioBo.ii. але невпинно, i з часом bíh неминуче знищить bcí
с.:пди toi докторичног старовини, носгем якох bíh док був.

Наша праця про украшське вес!лля залишае ще багато бажань
що-до повноти - наших досл!д1в. Ми тшьки злегенька торкнулись пи-
тань, що ми ix тут поставили, i зосталося ще багато инших, яких
ми, всупереч нашому бажанню, не могли вистудновати. Так ми
ni л ком не мали змоги розпод!лити географ1чно векльш звичах на
Украхш; ми зовсхм поминули також i чисто лИературш матерхяли,
noBHi безцшних скарб1в, що хх нам дають векльв! híchí , не мали ми
також змоги спинитись на вщношенш цих шсень до пхсень инших
слав’янських народ!в. Ми мукли залишити bcí щ важлив! питания
на HX3HÍHIÍ досл!ди; щ дос.’пди можна буде провадити тим легше, i тим
плодотворншб вони будуть, чим бклыпе буде докуменНв, що станови-
тимуть перв1сний матер!ял — сировину. Ми вимагаемо хх од ycix
наших земляк!в, що защкавлен! в етнографхчному вивченп! нашох
батьк1вщини.

зет) ру ССщя достоприм'Ьчательности, Москва, 1815, т. I, ст. 99—101.
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