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Анотація  
У статті досліджено традиційну весільну обрядовість туркменського та українського 

народів, виокремлено спільні й відмінні риси з метою глибшого розуміння обох національних 
культур. 
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Abstract  
The article investigates the traditional wedding ritual of the Turkmen and Ukrainian people, 

identifies common and distinctive features in order to gain a deeper understanding of both national 
cultures.  
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Весільна обрядовість туркменського та українського народів має 
глибокі історичні корені. Це унікальне фольклорне явище, що відображає 
менталітет нації. Сповідуючи різні релігії, обидві держави надають 
особливої уваги дотриманню канонів весільних традицій, при цьому в 
таких дійствах обох народів є багато спільних рис.  

Сьогодення формує зародження дружніх стосунків між туркменським 
та українським народами, що і спричиняє актуальність наукової розвідки: 
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збереження національної самобутності в умовах злиття соціокультурних 
процесів. Мета дослідження полягає в аналізі спільних та відмінних рис 
весільного обряду обох народів. Досягнення мети вимагає виконання  

завдань: охарактеризувати традиційну весільну обрядовість 
туркменського та українського народів, виокремити спільне й відмінне в 
них. 

Весільний обряд здавна цікавив науковців. Українське весілля  

досліджували В. Борисенко [1], О. Воропай [2], Н. Здоровега [3], О. 
Кравець [5], В. Кушнір [7], Н. Петрова [7], Н. Сивачук [8] та ін. Звичаї та 
традиції туркменського народу вивчав О. Кононенко [4] та ін. 

В українських традиціях та народній  усній творчості переплелися  
«ознаки поєднання староукраїнської, дохристиянської та 
християнської культур» [2, с. 7]. Традиційний український обряд весілля 
умовно поділяється на три цикли: передвесільний (сватання, умовини, 
оглядини, заручини, бгання короваю і дівич-вечір), власне весільний 
(запросини, обдарування, посад молодих, розплітання коси, розподіл 
короваю, перевезення посагу, рядження) і після весільний (вшанування 
батьків молодими, прилучення невістки до родини чоловіка) [9, с.170–  
177].  

У туркменського народу сватання, як етап весілля, відсутнє, оскільки 
шлюби створювалися в ранньому віці, а старійшини роду підбирали пари 
задовго до повноліття молодих [4, с. 133]. На раді родичів, що 
називалася «генеш той» обговорювалися умови проведення церемонії і 
призначалася урочиста дата. Зазвичай весілля прагнули влаштувати у 
понеділок, який вважався у туркмен вдалим днем – «сехетлі гун». 
Глашатаї – «джарчи» сповіщали про радісну подію весь аул та прилеглі 
околиці [10, с. 1].  

Весілля є довгоочікуваним святом і для українського, і для 
туркменського народу. Цей обряд в обох народів вирізняється своєю 
урочистістю та величністю, насиченістю національним колоритом.  

В Україні ж все починалося із «сватання – частини весільного 
обряду, коли заслані женихом свати разом з батьками нареченої 
розв’язують питання про шлюб» [8, с. 6]. На Гуцульщині існував звичай  
«ходити перед сватанням на «обзорини» – огляд господарства 
молодих» [9, с. 172]. Обряд сватання завершувався після того, як дівчина 
на знак згоди перев’язувала рушниками старостів та подавала 
зарученому хустку. У разі відмови – повертала старостам принесений 
ними хліб або дарувала молодому гарбуза.  

Після розглядин, що є старовинним обрядом знайомства батьків 
молодої (молодого) з помешканням, обійстям, господарством майбутніх 
сватів, відбувався «договір (запоїни, заручини) – обряд домовленості 
батьків нареченого та нареченої перед весіллям щодо кількості 
гостей, посагу, подарунків» [8, с. 15–16]. В українських Карпатах ритуал 
скріплення шлюбу здійснювала мати дівчини: вона обсипала молодих 
пшеницею та білою вовною і подавала їм мед, котрий символізував 
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єдність молодих та їхніх родів. Після усіх цих церемоній дівчина і 
хлопець вважалися зарученими і вже не мали права відмовлятися від 
шлюбу [9, с. 172].  

Наступним етапом весільної обрядовості в Україні був дівич-вечір 
(дівичник). Влаштовували напередодні весілля як символ прощання з 
вільним життям. Такі молодіжні вечори робили окремо в оселях молодої 
та молодого [9, с. 173].  

Напередодні весілля туркмени і українці обов’язково виконували свій 
ритуальний обряд: у Туркменістані – це пошиття весільного наряду, а в 
Україні – випікання ритуального хліба.  

Туркмени обирали певні дні для крою та шиття весільного плаття, які 
вважалися у мусульман вдалими. Від цього залежало благополуччя 
нареченої. Сукню кроїли і шили у будинку нареченої з тканини, 
отриманої з дому нареченого. Кроїла плаття шановна на селі жінка, 
багатодітна мати. Сукня нареченої поєднувала в собі стриманість, хоча 
прикрашалася вишивкою і ювелірними виробами, які пришивались на 
груди в кілька рядів і виконували функцію оберегів. При ходьбі прикраси 
видавали мелодійний звук і тим самим відганяли злих духів. Взагалі, 
наречену берегли від злих сил: переховували її з ніг до голови 
накидками, вплітали у весільне вбрання безліч оберегів, прикрашали 
руки дівчини різними талісманами [11, с. 1].  

В Україні весільному одязі теж приділяли багато уваги, особливо  
символіці вишивки-оберегу та прикрасам-коралам, однак, 
найпоширенішим весільним обрядом є бгання короваю [3, с. 78]. Українці 
пекли багато видів весільного хліба: »коровай, дивень, теремок, гільце,  
лежень, полюбовники, шишки, гуски, калачики, кожен з яких виконував 
специфічну обрядову функцію» [5, с. 101]. Головним весільним хлібом 
був коровай. Весь процес бгання короваю обставлявся ритуальними та 
магічними діями. Існувало повір’я, що «вдало спечений коровай принесе 
молодим щастя, тріснутий віщує розлучення, а покручений – злу 
долю» [9, с. 175].  

Найцікавішим є власне день весілля. В Туркменії основні торжества 
відбувалися в будинку нареченого, хоча починалися, за традицією, в 
нареченої, де для святкової церемонії забивали стільки голів худоби, 
скільки планували забити батьки нареченого (зазвичай по 10 голів з 
кожної сторони) [10, с. 1]. Вранці до будинку до нареченої приходили 
подруги, які проводжаючи її, співали веселі пісні («еленлер»). Дівчата у 
жартівливих піснях обговорювали вигадані і реальні якості нареченого, а 
рідні нареченого намагалися їм заперечити та донести найкращі риси 
майбутнього чоловіка [11, с. 1].  

В Україні відбувалося вирядження молодого – початок 
кульмінаційного весільного обряду. Виряджала молодого мати, 
обсипаючи зерном та дрібними грішми. Опісля молодий у супроводі 
«весільного потягу» їхав за нареченою [9, с. 180].  

Основну   обрядову   функцію   виконувала   мати   молодої:   вона 
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зустрічала гостей, благословляла заручених на вінчання, а потім 
зустрічала їх після нього. Зустріч відбувалася біля порогу оселі 
нареченої. Молоді тричі вклонялися батькам, а ті підносили їм хліб-сіль 
[9, с. 175].  

І у Туркменістані, і в Україні є так званий «весільний потяг», який 
передбачали запросини [9, с. 175]. Туркменський весільний потяг мав 
вельми мальовничий вид: на виряджених верблюдах в спеціально 
обладнаних будочках («кедбеже») сиділи жінки, караван оточували мужні 
вершники з рушницями. Для нареченої була особлива кибитка («дикий 
кежебе»), з усіх боків прикрашена бахромою, а з шиї її верблюда звисав 
дзвоник. Весільний караван був навантажений подарунками для родичів 
нареченої [11, с. 1].  

Український весільний поїзд складали головні дійові особи весільної 
обрядовості – з боку молодого і з боку молодої. Центральними фігурами 
весільного поїзду, навколо яких розгорталися всі обрядові дії, були 
наречені. Групу нареченого представляли старший боярин, хорунжий, 
старший сват, дружка, світилки, групу нареченої – старша дружка, брати. 
Всі вони разом складали почет молодих [9, с. 174–175].  

Спільним весільним обрядом Туркменістану і України був викуп. 
Згідно з туркменськими традиціями до приходу за нареченою весільного 
каравану, їй насильно (жартівливо) надягали на голову весільний халат-
накидку («пуренжек»). Веселу метушню в хаті завжди провокували 
невістки з однієї і другої сторони, які і згодом відігравали значну роль, 
встановлюючи перший контакт між молодятами [11, с. 1].  

Весільна процесія зупинялася за півкілометра від села і додому 
засилали гінців, роль яких знову ж грали невістки. Після отримання 
радісної звістки, молоду починали спішно готувати в дорогу. Вбрану 
дівчину виводили за околицю, де її вже чекав наречений на баскому коні  
з красивою збруєю («ала гайиш»), у супроводі старшого брата. Після 
наречену саджали у призначене «кедбеже», і караван йшов у сторону 
села нареченого [10, с. 1].  

Упродовж усієї церемонії передачі нареченої нареченому, невістки, 
подруги і жителі села всіляко намагалися зупинити процесію і в якості 
відкупу отримували подарунки: ткані хустки або відрізи матерії.  

В Україні складна церемонія весільного походу передбачала 
декілька викупів за наречену. Перший влаштовували неодружені хлопці 
на знак того, що відпускають дівчину з молодіжної громади. 
Повторювався викуп біля воріт хати нареченої (ворітна) – за право 
вступу молодого на територію іншого роду, потім у сінях – за місце біля 
нареченої. Останній викуп – весільний пропій – відбувався наприкінці 
весілля [9, с. 175].  

Основні гуляння в Туркменістані розгорталися в будинку нареченого. 
Для проведення офіційної церемонії у дворі споруджувався великий 
поміст, на якому молодята повинні були вимовити слова урочистій 
весільної молитви, після якої і починалося основне веселощі 
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[10, с. 1]. В Україні такі обрядові дії називалися посадом. Вони включали 
обряд викупу місця біля нареченої, обмін дарами між родинами 
молодого і молодої, розподіл короваю та обдарування молодих. Посад 
здавна був юридичною санкцією шлюбу та й залишився таким після 
введення церковного вінчання [9, с. 175].  

Після офіційного скріплення шлюбу у Туркменістані відбувалося 
перше спілкування молодих, наречений, оточений натовпом запрошених, 
випробовував наречену, змушуючи її розв’язати хустку на його поясі, 
зняти чоботи і т. д. Все це дівчина повинна була виконати наосліп із 
закритим обличчям. Жартівливий захід символізував подальшу 
беззастережну покору молодої дружини і виконання всіх забаганок 
чоловіка [11, с. 1].  

Після церемонії першого знайомства друзі нареченого проводжали 
його на жіночу половину до нареченої, біля дверей кімнати якої їх чекав 
жорстокий опір з боку жінок. В нерівній боротьбі, звичайно, перемагав 
наречений і відбирав шматочки цукру у пильних охоронців, щоб надалі, 
традиційно, розкидати їх у весільного ложа. У дворі йшли веселощі, але 
молоді вже не приймали у ньому жодної участі. Щоб надати музиці 
ритмічності, музики грали на тебілі [4, с. 145].  

Схожими за значенням, але різними за проведенням, є обряди зміни 
дівочого головного убору на жіночий у Туркменістані та покривання в 
Україні. Молода туркменська дружина через кілька днів, після шлюбної 
ночі повинна була замінити дівочий убір на жіночий. Як завжди, цей захід 
супроводжувався жартівливою боротьбою між подругами нареченої і 
жінками з боку нареченого. Лише після втручання старійшин бійка 
припинялася і дівчині заплітали коси, опускаючи їх за спину. На зміну 
дівочій тюбетейці приходив жіночий головний убір «топби», а шапочку 
нареченої дарували молодшій сестрі нареченого [10, с. 1].  

В Україні покривання – обряд, що символізував перехід молодої до 
заміжнього стану. Він був продовженням посаду молодих, а 
розпочинався розподілом короваю. Ритуал розподілу спільного з’їдання 
молодими весільного хліба символізували створення нової сім’ї. Далі – 
cимволічні дії через розплітання коси та покривання голови молодої 
очіпком. Молоду садовили на діжу, розплітали їй косу і мастили волосся 
маслом чи медом. На Поділлі втинання коси здійснював молодий: 
посадовивши наречену собі на коліна, відрізав косу ножицями. На 
Закарпатті зберігався і більш архаїчний обряд – відсікання коси. 
Відрізавши косу, молоду покривали очіпком. За ритуалом, вона мала 
двічі його зривати, і тільки на третій раз корилася долі. Від цього 
моменту вона переходила у стан жінки з відповідними нормами 
поведінки: заміжня жінка збирала волосся у жмут й запиналася хусткою 
або вдягала очіпок [9, с. 176].  

Таким чином, українське та туркменське весілля має безліч власних 
традиційних особливостей, однак їм притаманні схожі сценарії. В обох 
народів весільна обрядовість – це своєрідна вистава з характерною 
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магією та символікою. Дослідивши всі етапи традиційних весільних 
обрядів, приходимо до висновку, що кожен з них демонструє важливість 
події та характеризує самобутність нації.  

Перспективним предметом дослідження у царині весільної 
обрядовості може стати феномен використання етнічних пісень та 
примовок у сучасному весіллі. 
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Анотація  
У статті проаналізовано основні проблеми розвитку молодіжного сленгу в англійській 

мові. Представлено основні підходи до визначення сутності поняття «сленг». Висвітлено 
різні види молодіжного сленгу і охарактеризовано ряд життєвих ситуацій, в яких молодь 
використовує сленгові вислови. Представлено основні поради щодо оволодіння молодіжним 
сленгом у сучасному світі і узагальнено значення сленгу для людини, яка розмовляє 
українською мовою. 
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