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THE RITE «WEDDING BRANCH»  
(ACCORDING TO THE MATERIALS  
OF THE HISTORICAL UMAN REGION)

The urgency of the topic lies in the need to form a new per-
sonality as a patriot of Ukraine, based on national traditions, 
customs, rituals, folklore heritage, art and more. This reinforces 
the need to create appropriate conditions for the promotion of 
national cultural heritage, past and present of the Ukrainian na-
tion. The relevance of the article is also due to insufficient study 
of folklore and ethnographic material of the historical Uman re-
gion. Therefore, the aim of the article is to study the ritual and 
mythological essence of the «branch» rite, to present the pecu-
liarities of its existence in the historical Uman region at the end 
of the XIX — beginning of the XXI century. The object of 
research is the «wedding branch» ceremony. Subject  — local 
and territorial features of this rite in the historical Uman region.

The methodological basis of the research is used by cultur-
ological and chronological-historical (to understand evolution 
and transformation due to «writing a wedding cow»), expedi-
tion method (to study its local-territorial features), as well as 
the method of theoretical generalization. The novelty of the 
work in the generalization of local and territorial features due to 
the «wedding branch», published samples of ceremonial wed-
ding folklore of the historical Uman region. Conclusions. Thus, 
the studied rite has a deep archaic meaning. It is established 
that it reflects: 1) the cult of the sun, fertility; 2) connection 
with nature, flora, native land; 3) the cult of the family.

The study of scientific works, archival materials of the re-
search laboratory «Problems of training future teachers of phil-
ology for Ukrainian studies at school» showed that the rite of 
«department» in the villages of historical Uman retains authen-
tic features, has a kind of script ritual which is manifested in the 
fixed local and territorial features of its implementation.

Careful study of regional forms of folklore in the educational 
process of higher education has significant potential in promot-
ing the cultural heritage of the native ethnic group, fostering 
respect for the material and spiritual heritage of Ukrainian and 
other peoples.

Keywords: wedding ceremony, wedding branch, wedding 
folklore, Uman, historical region, national cultural heritage.
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Актуальність теми полягає у необхідності формування 
нової особистості як патріота України, що базується на наці-
ональних традиціях, звичаях, обрядах, фольклорній спадщи-
ні, мистецтві тощо. Це підсилює важливість створення на-
лежних умов для популяризації надбань національної куль-
тури, минулого і сучасного української нації. Актуальність 
статті зумовлена також недостатнім вивченням фольклорно-
етнографічного матеріалу історичної Уманщини. Метою 
статті є вивчення ритуально-міфологічної основи обря-
ду «гільце», презентація особливостей його побутування на 
історичній Уманщині наприкінці ХІХ — початку ХХІ ст. 
Об’єкт дослідження — обряд «весільне гільце». Пред-
мет  — локально-територіальні особливості означеного об-
ряду на території історичної Уманщини. 

Методологічну основу дослідження становить застосу-
вання культурологічного та хронологічно-історичного мето-
дів (для розуміння еволюції і трансформації обряду «випі-
кання весільного короваю»), експедиційного (для вивчення 
його локально-територіальних рис), а також методу теоре-
тичного узагальнення.

Ключові слова: весільний обряд, весільне гільце, весіль-
ний фольклор, історична Уманщина, національна культур-
на спадщина.
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Вступ. Одним із фундаментальних принципів Бо-
лонської декларації та державної освітньої полі-

тики країн Європи є повага до культурних, мовних 
особливостей та національних освітніх систем різних 
народів світу [1]. Культурна самобутність є життє-
дайним джерелом для всебічного розвитку особис-
тості, вона об’єднує народи, спонукаючи їх черпати 
сили у власному минулому, оволодівати елементами 
інших культур і, завдяки цьому, сприяти процесам 
самотворення та самопізнання.

У чинних нормативних джерелах (Концепція 
«Нова українська школа» [2], Закон України «Про 
вищу освіту» [3] та ін.) закцентовано на формуванні 
нової особистості як патріота України, що базується 
на національних традиціях, звичаях, обрядах, фоль-
клорній спадщині, мистецтві тощо. Це підсилює не-
обхідність створення належних умов для популяри-
зації надбань національної культури, минулого і су-
часного української нації. Актуальність статті 
зумовлена також недостатнім вивченням фольклорно-
етнографічного матеріалу історичної Уманщини.

Методологія дослідження полягає в застосуванні 
різних методів: культурологічного та хронологічно-
історичного (для розуміння еволюції і трансформації 
обряду «випікання весільного короваю»), експеди-
ційного (для вивчення його локально-територіальних 
рис), а також методу теоретичного узагальнення.

Аналіз досліджень та публікацій показав, що 
авторами наукових праць, які досліджували побу-
тування обряду «гільце» наприкінці ХІХ ст., були: 
Хв. Вовк («Студії з української етнографії та ан-
тропології»), у яких розглянув ритуально-символічну 
сутність весільного гільця, особливості його виго-
товлення, опублікував фрагменти пісень, що су-
проводжували обряд [4]; М. Сумцов («Символі-
ка слов’янських обрядів»), який студіював значен-
ня рослинного світу у весільних обрядах, зокрема й в 
українських [5]; Хр. Ящуржинський («Лирические 
малорусские песни, преимущественно свадебные»), 
що здійснив докладний опис оздоблення весільно-
го гільця та його символіку на історичній Уманщи-
ні, презентував пісні, які виконувалися під час до-
сліджуваного обряду [6]. 

Описи обряду «виття гільця» на Уманщині опу-
бліковані в «Матеріалах до української етнології» 
(1919 р.) (М. Брижко «Весілє в містечку Дубовій, 
Уманського повіту в Київщині» [7], З. Ганюченко 

«Весілє в с. Гордашівці Уманського повіту в Київ-
щині») [8]). 

У праці Н. Сивачук розглядається весільна обря-
довість Уманщини у контексті національної семіос-
фери кінця ХІХ — початку ХХІ століття; на осно-
ві матеріалів фольклорних експедицій проаналізова-
ний обряд «гільце» в селах Дубова та Старі Бабани 
Уманського району Черкаської області [9].

Фрагменти означеного обряду за матеріалами 
сіл історичної Уманщини презентовано у розвідках 
Л. Йовенко [10; 11], В. Семенчука [12], І. Терешко 
[11; 13], Н. Осіпенко [14].

Мета дослідження — вивчення ритуально-мі-
фологічної суті обряду «гільце», презентація осо б-
ливостей його побутування на теренах історичній Уман-
щини наприкінці ХІХ — на початку ХХІ століття. 

Об’єктом статті є обряд «весільне гільце». 
Предметом — локально-територіальні особли-
вості означеного обряду на території історичної 
Уманщини.

Основна частина. По всій території України по-
ширений обряд «виття гільця», який є залишком дав-
нього релігійного культу і належить до передвесіль-
них обрядодійств. У ньому можемо виокремити де-
кілька змістових ліній: 1) культ сонця, плодючість; 
2) зв’язок із природою, рослинним світом, родючіс-
тю землі; 3) культ Роду.

Як показало вивчення наукових праць, обряд 
«гільце» веде свій початок з міфологічної доби — пе-
ріоду, коли давня людина по-особливому сприймала 
рослинний світ. Представники рослинного царства 
розглядалися як живі, здатні до самостійної діяль-
ності істоти. Дерево вважалося вмістилищем духа, 
яке певним чином може впливати на людину, а тому 
відігравало помітну роль у звичаях і обрядах. Напри-
клад, у давнину існував звичай вінчання обведенням 
навколо дерева [15, с. 139]. Саме тому сосна, явір, 
яблуня, калина, барвінок, льон посідають помітне 
місце у весільній обрядовості українців.

На думку дослідників, гільце в широкому значен-
ні є образом Світового Дерева українських колядок 
та щедрівок. Зокрема, у колядці, записаній на Уман-
щині, йдеться:

Над морем глибоким 
Стояв явір високий,
Радуйся! 
Радуйся, небо, земле, веселися!
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Вік до віку! 
Христос народився! [16, с. 11].

Із такого священного дерева будують церкву (ко-
лядка «Святая Варвара церкву збудувала» та ін. [16, 
с. 13].

Як показало дослідження, весільне гільце має 
ознаки спорідненості із: грою «Гори дуб» (довга 
жердина із прикріпленим зверху колесом, яку квіт-
чали українці на Троїцькі свята) [15]; купальським 
деревцем [17, с. 16]; майським деревцем, що зустрі-
чається в германських [5, с. 136], слов’янських [18] 
та італійських країнах [5, с. 136]; деревом груші, 
навколо якого танцюють і співають пісні у Болгарії 
[19]; звичаєм носити перед весіллям оливкову гіл-
ку в Сербії [20].

Як зазначає В. Войтович, весільне гільце (виль-
це, вільце, гильце, ільце, єльце, йолце, йолка, ялин-
ка, деревце, тройчатка, галузка, ріжки, ріжка, квіт-
ка, хвойка) — обрядове деревце українського ве-
сілля, — символ Бога Рода, праобраз райського 
дерева, що принесло колись першу прарідню [21, 
с. 60— 61].

На думку М. Сумцова, весільне гільце — це Де-
рево Життя в поетичних віруваннях, у яке, поєдна-
лася думка про омолодження, озеленіння природи з 
ідею одруження молодої пари [5, с. 138].

По всій Україні деревце або гілку (звідси гільце) 
втикають у хліб або весільний коровай, і кожну гі-
лочку прикрашають квітами, колоссям, калиновими 
ягодами, хмелем, кольоровими стрічками та папірця-
ми, невеликими запаленими восковими свічками та 
ін. На переконання В. Жайворонка, «гільце як со-
нячна жертва і хліб-коровай означають єдність двох 
родів; біля весільного гільця дружки сплітали вінок 
для молодої, співаючи: «Благослови, мати, віночок 
сплітати, вінок для царівни нашої оселі, для сестри, 
для внучки праматері Лелі»; гільце символізує мо-
лоду, а процес його виття пов’язувався з виттям ку-
бла (гнізда) для молодої пари, отже, наведений ви-
слів має й переносне значення — «виходити заміж» 
[22, с. 135].

На Уманщині ще на початку минулого століття 
перед тим, як прикрашати гільце, молода з дружка-
ми і боярами ходили до церкви на вечірню службу. 
Це підтверджує опис Маркила Брижка: «Як пере-
дзвонять до церкви, молодий і молода кланяється 
батькові і матері молодої, мати бере хусточку, подає 

один кінець молодій і молодому і виводить їх за во-
рота. Музики й свахи, а часом і старости, випрова-
дивши в церкву молодих, вертаються прямо до моло-
дого. З церкви молоді зі старшим боярином і друж-
кою йдуть просити на весілля попа й дяка; дружки 
й світилки і взагалі вся челядь жде їх коло церкви. 
Коли уже всі зберуться, йдуть від церкви до моло-
дого вечеряти; дорогою співають:

Були ми у церкві,
Молилися Богу
Й святому Миколі,
Щоб дав щастя й долі.

Співають багато і других пісень. Прийшовши до 
молодого хати, стають перед порогом і ждуть, поки 
мати вийде стрічати їх. Мати молодого стрічає їх з 
хлібом на порозі:

Вийди, мати, з хати,
Невістку стрічати і т. д.

Молоді кланяються тричі, цілують хліб і матір у 
руку. Мати подає їм хусточку, заводить їх до хати і 
обводить тричі навкруги стола. За третім разом са-
довить їх за столом, а сама виходить» [7, с. 63]. 

Пояснення щодо ходіння матері з молодими на-
вкруг весільного стола дав Хр. Ящуржинський, який 
зауважив, що «воно належить до давньої форми 
шлюбного обряду і має багато спільного з хорово-
дами на честь благотворного впливу Сонця на Зем-
лю, що є плодом любовних стосунків першого і другої 
і має зв’язок з уявленнями про Сонце як божество, 
що запліднює Землю, в образі колеса. Бог Сонця — 
це бог кохання і плодючості; шлюб, що означає лю-
бовний зв’язок між парубком та дівчиною. Склада-
ється з обрядів, присвячених Сонцю, і разом з тим 
символічно нагадує божественний лик його, який у 
свідомості народу має вигляд колеса» [6, с. 50].

У селі Оксанина, за свідченням респондентки, за 
стіл сідали, дотримуючись певного порядку: «стар-
ша дружка — поряд із молодою, старша світилка — 
поряд із молодиком, старший боярин — поряд зі сві-
тилкою, а решта — як хто попав, але так, щоб боя-
ри сиділи окремо, а дружки окремо» [16, арк. 22]. 
Після вечері молодь хоче танцювати, тому старший 
боярин звертається за дозволом до старости.

Старший боярин:
— Пане старосто, пане півстаросто,
благословіть молодим погуляти!
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Староста:
— Хай Бог благословить!
Старший боярин:
— Пане старосто і пане півстаросто,
вдруге благословіть молодим погуляти!
Староста:
— Хай Бог благословить!
Старший боярин:
— Пане старосто і пане півстаросто, 
втретє благословіть молодим погуляти!
Староста:
— Хай Бог благословить! [16, арк. 24—25].
Після цього починають грати музики, учасники 

дійства танцюють. Коли досить нагуляються, мо-
лоду з дружками закликають у хату, дають чого-
небудь закусити, вона дякує та йде з дружками до-
дому, а молодий залишається в себе. Молоду про-
воджають з музиками. Дружки співають:

Бувайте здорові,
Панове сватове.
Та накажіть гаразд,
Щоб були музики зараз.
Спасибі вам, мамо,
за вашу повагу,
Що ви нас поважали,
З музиками виряджали [16, арк. 26]. 

Після того, як молода з дружками пішли, світил-
ки та свахи в’ють молодому гільце.

Аналіз наукових джерел, а також матеріалів 
науково-дослідної лабораторії «Проблеми підго-
товки майбутніх учителів-філологів до українознав-
чої роботи в школі» показав, що приготування гіль-
ця на Уманщині відбувалося так само урочисто, як і 
випікання короваю.

Хр. Ящуржинський зазначає, що гільце «взимку 
виготовляли з сосни чи ялини, а влітку — з яблуні, 
груші, вишні чи черемхи. Гілку цю встромляють у 
хліб і кожен пагінець прикрашають невеликими буке-
тиками з калини, вівса, барвінку, чорнобривців, жор-
жин та інших квітів; перев’язують їх кольоровими 
нитками, шовком чи навіть стрічками. До гілок при-
ліплюють також невеличкі воскові свічки. Між гі-
лочками «вільця» кладуть жменю жита... Іноді гіль-
це буває таким прибраним, що навіть листя не ви-
дно — лише квіти» [6, с. 28]. Вважалося, що густо 
прибране гільце віщує молодим багатство, в іншо-
му разі — бідність.

В описі весілля із с. Гордашівки Уманського повіту, 
який було надруковано в «Матеріалах до української 
етнології» (1919 р.), йдеться, що дружки приходять до 
хати молодої із хлібом, цілують батька і матір в руку, 
після чого дружба йде рубати гильце, вносить його в 
хату, ставить його на стіл, а дружки беруть квітки і по-
чинають убирати гильце в квітки. Після цього батько 
дає їм по чарці горілки і вони починають співати:

Не йдіть, молодиці,
З нами гільце вити,
Звиємо ми самі,
Краще, як із вами.
Чернявії гільце вили,
Білявії дивилися,
Білявії дивилися
Та й собі навчилися [8, с. 35].

У с. Дубова Уманського району (згідно із запи-
сами М. Брижка) його вили і в хаті молодого, і в 
хаті молодої. 

До хати молодого сходяться бояри, світилки.
Світилки:

До бору, бояри, до бору,
Та рубайте сосну здорову,
Та несіть же й додому,
Та ставте на столі
Для щасливої долі [6, с. 64].

Староста вносить до хати гільце і ставить його на 
стіл. Бояри і світилки співають:

Ой дайте нам гільця,
Дайте нам барвінку,
Дайте нам калини,
Щоб ми гільце звили» [7, с. 64].

Аналогічно й у селі Городецьке Уманського району 
Черкаської області, згідно з розповідями респонден-
тів, традиційно робили два гільця [10, с. 22].

У селі Легедзине Тальнівського району Черкась-
кої області до молодої і молодого сходяться дівча-
та і хлопці гільце вити. Завивають усі присутні, але 
основна роль належить молодій і молодому. Гільце 
прикрашають різнокольоровими стрічками та цукер-
ками. Квітку, яку прив’язували наверх, робили з па-
перу. Зверху прикріплювали гроші (парну купюру), 
колоски пшениці. Перед тим, як прикрашати гіль-
це, старша дружка бере благословення у старости: 
«Пане старосто, пане півстаросто, благословіть мо-
лодій гільце вити!». На що староста відповідає: «Хай 
Бог благословить!» (діалог повторюється тричі).
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У цей час дівчата співають:
Благослови, Боже, і отець, і мати,
Своєму дитяти гіллячко завивати!

Молода встає і прив’язує квітку, дружки співа-
ють:

Молоде встало,
Догори руки зняло,
Квіточку прив’язало.

А тоді всі дівчата чіпляють квітки і співають:
Не йдіть, молодиці,
 З нами гільце вити,
Звиємо ми самі краще,
Ніж з вами,
З музиками, цимбалами,
З молодими боярами.

Приходить староста до старшої дружки купляти 
гільце, дістає «карафін» горілки і купюру грошей, 
щоб її покрити. Спочатку дає копійки, торгуються, 
а потім потрібну купюру для викупу. Всі вечеряють 
і розходяться [23, арк. 42—43].

У селі Коржова Слобода Уманського району Чер-
каської області перед весіллям приходили дружки 
рушники торочити. Хлопці врізали молоду вишеньку, 
щоб на ній було багато гілочок. «Дружки у «дівішнік» 
(завтра весілля) робили гільце» [24, арк. 34]. 

Квітку, яку прив’язували наверх, робили так: «Ве-
лика квітка така як кульбаба наче, квітку з бузини 
вмочали в краску (червону чи рожеву). Тоді така гар-
на та квітка і чіпляли її на ту гилячку. Листя робили 
з тих стружок квіток і прив’язували до цього гіль-
ця… На моє весілля зима була і чіпляли сухі квіт-
ки» [24, арк. 35]. 

Все це супроводжувалося піснями:
Ой дайте нам гільця,
Дайте нам барвінку,
Дайте нам калини,
Щоб ми гільце звили.

Як ми гільце вили,
Мед-горілку пили.
Як гільце розвивали,
Мед-горілку розливали.

У неділю це гільце несе молодий, йдучи за моло-
дою [24, с. 35].

Зібраний здобувачами вищої освіти та викладача-
ми під час фольклорно-етнографічної пошукової ді-
яльності матеріал, не тільки поповнює знання молоді 

з питань національної культурної спадщини, озбро-
ює вміннями на навичками науково-дослідницької 
роботи, а й є джерелом для студентської твор-
чої діяльності (наприклад, відтворення майбутні-
ми вчителями-філологами під час звітних концер-
тів майстер-класу «Театр слова» весільних обрядів 
українців, широко залучаючи зібрані зразки регіо-
нального фольклору; під час участі у квестах, тім-
білдінгах, батлах, заходах OPEN AIR українознав-
чого спрямування та ін.). 

Висновки. Таким чином, досліджуваний обряд 
має глибинний архаїчний зміст. Встановлено, що він 
відображає: 1) культ сонця, плодючість; 2) зв’язок 
із природою, рослинним світом, родючістю землі; 
3) культ Роду.

Вивчення наукових праць, архівних матеріалів 
науково-дослідної лабораторії «Проблеми підго-
товки майбутніх учителів-філологів до українознав-
чої роботи в школі» (Уманський держаний педаго-
гічний університет імені Павла Тичини) показало, 
що обряд «гільце» у селах історичної Уманщини збе-
рігає автентичні ознаки, має своєрідний обрядовий 
сценарій, що виявляється в зафіксованих локально-
територіальних особливостях його проведення. Озна-
чений обряд і до сьогодні є важливою складовою ве-
сільного обряду Уманського краю. 

Ґрунтовне вивчення регіональних форм фолькло-
ру в освітньому процесі вищих закладів освіти має 
вагомий потенціал у справі популяризації культур-
ної спадщини рідного етносу, вихованні поваги до 
матеріальних та духовних надбань українського та 
інших народів.

Подальшого дослідження потребують різновиди 
народно-драматичних форм календарної обрядовос-
ті історичної Уманщини.
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