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 «ИДУТ СЯ НАМ  
МОЛОДЯТА МЫТИ»  
(ОБРЯДОВЕ ВМИВАННЯ 
ПОШЛЮБЛЕНИХ  
В УКРАЇНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ)

На основі етнографічного матеріалу проаналізовано обряд 
вмивання молодих. Завдяки широким порівняльним зі-
ставленням з’ясовано, що найдовше він побутував у Кар-
патському регіоні і мав поліфункційне призначення.
Ключові слова: митвини, вмивання, молоді, вода, весілля, 
обряд, ритуал.

Традиційний весільний обряд українців вирізня-
ється особливим локальним колоритом і трива-

лим збереженням архаїки й охоплює низку обрядо-
дій, спрямованих на ритуальне освячення шлюбу та 
утворення нової сім’ї, магічне забезпечення її добро-
буту тощо. Обрядовий чин народного весілля при-
йнято умовно по діляти на три етапи: передвесільний, 
власне весільний і післявесільний. Найбільше обря-
дів із водою є, власне, в самому весіллі 1. Водночас 
деякі чинності приурочені й до етапу підготовки до 
весілля та самого початку шлюбного дійства. 

Окремий весільний обряд, у якому дії з водою були 
ключовими, — ритуальне вмивання молодих на річ-
ці на другий день весілля (т. зв. «митвини»). До по-
чатку ХХ ст. у тій чи іншій формі обряд побутував у 
різних місцях України, а в Карпатах, особливо на 
Бойківщині та подекуди на Лем ківщині, така тради-
ція зберігалася ще в середині ХХ ст. [1, арк. 167, 
220; 9, с. 102; 19, с. 89; 22, с. 5; 24, с. 18; 25, с. 126; 
29, с. 100; 32, с. 149; 33, с. 319; 37, с. 96—98; 43, 
с. 330; 45, с. 199; 50, с. 5]. Незважаючи на тривале 
збереження цієї звичаєво-обрядової чинності і змо-
гу частково нотувати її в польових умовах, жодної 
спеціальної розвідки з цього питання (і тим паче 
з’ясування локальних особливостей явища) досі не-
має у фаховій літературі, що й спонукало до глибшо-
го дослідження такої обрядової реалії. 

Торкаючись питання семантики цього обряду, ба-
гато етнологів (Н. Здоровега, Д. Зеленін, М. Му-
шинка, О. Гура, С. Цвєтко, К. Червяк) доходять 
вис новку про його очисний характер [20, с. 580; 25, 
с. 126; 26, с. 245; 27, с. 339; 43, с. 331; 51, с. 10; 
52, с. 174]. Аналізуючи низку фактів, услід за В. Бо-
рисенко [12, с. 136], можу також констатувати явне 
збереження у ньому традиційних народних вірувань 
у продукуючі властивості води. Крім того, тут наяв-
ні й уявлення про воду як оберіг, сприйняття дії ри-
туального вмивання як освячувального засобу тощо. 
Своєрідно виражено такі погляди в обрядовому 
фольклорі, зокрема у весільних ладканках, які су-
проводжували (коментували) це дійство.

За відомостями, які в різних місцевостях Бойків-
щини зібрали З. Кузеля, І. Кузів, Ю. Жаткович, 
Ю. Кміт, обряд «митвин» відбувався так. Наступ-
ного дня після весілля молоді разом із весільними 
гостями, музикантами йшли до ріки. Дія умивання 
була ритуально регламентована. За традицією, по-
1 Дослідження здійснено в контексті ширших зацікавлень 

автора обрядовим використанням води. 
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дружжя вмивалося «навзаєм»: молодий обмивав мо-
лоду, а вона — його, після чого кожен витирався па-
зухою сорочки іншого. Відтак подружжя поверта-
лося додому, наречена зазвичай несла у коновці 
воду, яку в хаті ставила на стіл. За іншим варіан-
том, для забезпечення прибутку в господарстві мо-
лода скроп лювала обійстя принесеною водою. Про 
продукуючу символіку обрядодії йдеться й у весіль-
них ладканках: «Кропит нивістка, кропит, / Де 
та кропля впаде, / Там стадо волів стане» (ва-
ріанти  — «…десять коров стане», «…сорок овець 
стане» 2) [17, с. 29; 24, с. 18; 29, с. 100; 32, с. 149; 
33, с. 319—320]. 

У деяких із них (тих, які приурочено власне до ри-
туального вмивання молодих на ріці) зауважую та-
кож кореляцію уявлень про продукуючу міць води і 
плідність молодої та вказівку на наявність у струк-
турі обряду ворожінь про її дітонародження: 

Диви ся, Аннице, в воду, 
Ци сут у воді бабці, 
Ци будут в тебе хлоп ці. 
А кілько в воді бабців, 
Тілько в Анниці хлопців…
… А кілько в ріці здерочок, 
Тілько в Анниці діточок [32, с. 149].

Ще один момент, на якому зосереджую увагу, — 
участь в обряді весільних гостей. У деяких бойків-
ських, а також лемківських селах під час «митвин» 
молода зливала воду на руки всім гостям із родини 
молодого, молодий — навпаки, весільники жарто-
ма штовхали одне одного у воду [17, с. 29; 33, с. 319; 
45, с. 199; 54, s. 329, 352, 414, 435, 461]. Можли-
во, у давнину такі дії мали ритуальне значення й були 
покликані передати продукуючу міць води учасни-
кам дійства для забезпечення їхнього добробуту, 
успіху тощо (пор.: «аби так йшло, як з води»). 

Завдяки записам О. Торонського, А. Кралицько-
го, В. Хиляка, М. Мушинки, О. Кольберга, А. Ми-
трака, Р. Рейнфуса, І. Мадзіка, В. Максимовича, 
П. Антоніва та ін. маємо докладні відомості про тра-
дицію ритуального вмивання молодих на Лемківщи-
ні. Незадовго до чи невдовзі після здійснення обря-

2 Пор. лемківську весільну співанку: «Иди Ганцю до стай-
ниці, / Покропити коровиці, / Де кропка воды впаде, 
/ Там пара волів стане. / Ид-же Ганцю до стайниці, 
/ Покропити коровиці, / Кед-єс іх ту не нагнала, / 
Даст ти Пан Біг — будеш мала!» [37, с. 97—98].

ду «чепин» нареченої (покриван ня її жіночим голо-
вним убором) усе весілля відправлялося до ріки 3, 
по ві дом ляю чи в піснях про мету такого походу: 

Ідеме, ідеме на ту Латорицю,
На ту Латорицю, мити молодицю. 
Ідеме ся мити, будеме ся кстити,
Ачей ся нам буде добра воля снити 

[43, с. 330];
Ідемо на водицю
обмивати молодицю.
Тихая вода іде,
добра невістойка буде [54, s. 415].

Ритуальне вмивання молодих відбувалося з піс-
нями, веселощами та здійсненням низки своєрідних 
обрядодій. За традицією, староста чи дружба бла-
гословляв воду топірцем, до якого в деяких закар-
патських селах чіпляли спеціально виплетений бар-
вінковий вінок. Молоді вмивалися водою, що стіка-
ла з нього чи з шабель (топірців) дружбів, і 
витиралися сорочками одне одного [31, с. 160; 37, 
с. 97; 48, с. 394; 49, с. 24; 54, s. 329, 351—352, 
435, 461; 56, s. 19]. 

З огляду на символіку вказаних дій та атрибутів, 
очевидно, обряду надава ли очищально-оберегового 
й продукуючого (фертильно-еротичного) значення. 
Вказують на це й тексти весільних пісень, приуро-
чених до цього моменту. В одній з них, наприклад, 
суть ритуалу передано так: 

До хаты Ганцю, до хаты,
Біле личко умываты,
Жебы было біле —
А мужови миле! [37, с. 97].

В іншій — ось так:
Ать Йордан, Йорданиця,
Милася молодиця,
Милися діти, мили, —
Би здоровенькі били.
В пазушки ся втирали,—
Би гарні діти мали [19, с. 89].

У різних варіантах подібних лемківських, а також 
бойківських ладканок дія витирання молодих сороч-
ками одне одного пов’язується із мотивом забезпе-
чення подружньої любові та шани: «… В пазушки 
ся втирали, би до ся щирусть мали»; «Пазухами 

3 За записом А. Митрака, вмивання відбувалось біля хати 
у відрі, до якого молодий попередньо вкидав срібну мо-
нету [42, с. 342].
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ся втирали, би ся шановали», «… У пазушки ся 
утирали, оби ся честовали» [17, с. 29; 24, с. 18; 
29, с. 100; 33, с. 319; 42, с. 343; 43, с. 330]. 

Услід за подружжям обрядове вмивання на річ-
ці здійснювали й інші весільні гості. У с. Гаврянці 
на Свидниччині відбувалося також обов’язкове «ку-
пання» весільного старости. Дружби прив’язували 
його до ступи, підпалювали її і на візку мерщій пе-
ревертали в річку. За «врятування життя» жартів-
ники вимагали від старости відповідної винагоро-
ди. У варіанті обряду, що його записав А. Митрак, 
староста самотужки вмивав собі очі з відра. За-
фіксовано на півдні Лем ківщини й деякі гідроман-
тичні ворожіння: дружби і дружки пускали за во-
дою вінки та букети й за їхнім плином ворожили 
про своє майбутнє одруження [42, с. 342; 43, 
с. 330—331]. 

Після завершення «митвин» наречена набирала у 
коновку води, якою вдома з метою охорони від усьо-
го злого кропила обійстя і хату. В окремих селах 
Лемківщини вона скроплювала водою і всіх присут-
ніх на весіллі, відро з рештою води хтось із домаш-
ніх ставив під стіл. У зазначених діях і супровідно-
му пісенному фольклорі відображено традиційне 
сприйняття молодої як особи, яка має оберігати та 
примножувати добробут і злагоду нової родини:

Несе невіста воду,
На добру полагоду.

* * *
Иде наша пані млода з водом,
Дай єй Боже, жыти зо згодом [37, с. 97].

(Див. також: [19, с. 89; 42, с. 343; 46, с. 154; 54, s. 329, 
352, 415, 435, 461]). 

Можливо, з такими віруваннями пов’язаний та-
кож звичай, за яким однією з перших дій нареченої 
в хаті молодого було принесення до оселі відра води. 
Із записів О. Кольберга з півночі Лемківщини відо-
мо, що іноді молода йшла по воду безпосередньо пе-
ред «митвинами». За даними польових записів, така 
традиція побутувала у тих місцевостях Карпат, де 
обряд «митвин» з плином часу затратився (Верхо-
винщина, Косівщина, Старосамбірщина, Сколівщи-
на). Схожими є і його вмотивування: «шоби щастя 
йшло легко їй все життя, як та вода легонько 
йде», «би Боже благословенє було», «би сі так 
вело, як з води», бо «вода то є багатство» [1, 

арк. 154, 193, 198, 207; 2, арк. 16; 3, арк. 43; 4, 
арк. 26, 41, 63, 83; 54, s. 351]. 

Звичай, за яким молода у перший день шлюбно-
го життя мала принести до хати води, побутував і на 
Поділлі, Покутті, Поліссі, Слобожанщині, Серед-
ній Наддніпрянщині, у південних районах України й 
у деяких українських селах Північної Молдови. На 
Підляшші воду, принесену невісткою, доливали до 
квасу, яким частували гостей. Нею ж вмивався све-
кор, а іноді — вся родина [5, арк. 30; 11, с. 227; 15, 
с. 31; 18, с. 174; 36, с. 156; 55, с. 33].

Ще в кінці XVIII — на початку XX ст. у деяких 
регіонах побутувала й традиція обрядового вмиван-
ня чи купання молодих. За записами Г. Калинов-
ського і В. Милорадовича, на Слобожанщині обряд, 
за давнішою традицією, здійснювали на річці, при-
чому «ходження до води» нерідко заміняло собою 
«ходження до церкви» [25, с. 127; 28, с. 73]. На 
Побужжі, де відповідні відомості зафіксував Г. Іль-
кевич, такий обряд відбувався перед церковним він-
чанням вдома (у стодолі). Однак обрядові пісні, які 
його супроводжували, вказують на те, що у минуло-
му його таки здійснювали біля водойми, а метою дій-
ства було ритуальне очищення молодих і освячення 
шлюбу: «Ой, Ладо, Ладо, Ой Дана, Дана, ідемо до 
пана, до пана Водана, щоби нас очистив і нас благо-
словив» [16, с. 127]. Уявлення про вмивання як своє-
рідне освячення шлюбу, обряд, під час якого на мо-
лодих сходить Боже благословення, знайшли част-
кове відображення й у весільному фольклорі 
українців Карпат:

Идут ся нам молодята мыти,
Дай им Боже долго жыти.
Зыйд-же Боже з неба,
Бо тя нам ту треба;
Освятити воду,
Умыти молоду [34, с. 30];
Зыйдте ангели з неба, освятити воду
Бо нам треба мыти нашу пару млоду 

[37, с. 96];
… Де ся Марися мила
Там Пресвятая Діва была [19, с. 89].

Звичай вмивання (купання) пошлюблених був ві-
домим і на Поліссі, Волині та на південному сході 
України. На Поділлі (Вінниччина) у 60-х рр. ХХ ст. 
він побутував у розважальній формі: переодягнені 
(вдавані) «молоді» з гостями і музикою йшли до кри-
ниці, де «молодий» вдавав, що хоче облити присут-
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ніх, або й справді обливав їх, якщо було тепло, опіс-
ля ще й виливав воду на дорогу. Згодом сюди при-
ходили справжні молодята, молодий набирав два 
відра во ди, які наречена заносила до його дому [12, 
с. 145; 13, с. 41; 27, с. 339; 44, с. 683; 53, с. 423].

Архаїчна світоглядна й фольклорна основа риту-
алу вмивання молодих, його традиційне здійснення 
біля водойми, де, за деякими історичними свідчен-
нями, відбувалися певні весільні чинності й у серед-
ньовічних слов’ян 4, деякі факти про певне проти-
стояння народної і церковної традиції обрядового 
санкціонування шлюбу — все це вказує на те, що 
обряд «митвин» належить до явищ прадавньої, ще 
язичницької традиції. На ХІХ — початок ХХ ст. 
її релікти чи рудименти збереглися також у весіль-
ній звичаєвості росіян, білорусів, болгар, македон-
ців, сербів, хорватів, словенців, словаків, поляків. 
Як і в Україні, цьому обряду надавали очисного, 
продукуючого значення [8, с. 608; 14, с. 45; 20, 
с. 580; 23, с. 61, 90—91, 98; 27, с. 339; 40, с. 395; 
47, с. 204; 52, с. 173].

Зважаючи на тісний взаємозв’язок між ритуалом 
і фольклором і численні факти відображення в на-
родній пісенній творчості реалій народного побуту й 
обрядових традицій, можна припустити, що окремі 
пісенні фрагменти, які супроводжували обрядове 
вмивання молодих, зберегли в собі від гомін давніх 
уявлень про «чужість» представників родини моло-
дого і молодої та натяки на здійснення обрядів їх-
нього очищення водою, хоча власне етнографічних 
відомостей про їхню наявність у весільній звичає-
вості горян на цей час не виявлено:

Цілий-смо день гать гатили,
доки-смо личейко обмили.

* * *
Від водие ідемо,
дитя собі ведемо [54, s. 421, 435].

Натомість відомо про часткове збереження дея-
ких подібних явищ у жителів інших регіонів України. 
Так, під час нещодавніх польових розслідів на Се-
редній Наддніпрянщині (Корсунь-Шевченківський 

4 Маю на увазі літописну згадку про звичай древлян «умикати 
дівчат біля води»; скаргу Яко ва Чорноризця митрополиту 
Йоану на те, що прості люди не він ча ю ться, а здійснюють 
пош люблення за допомогою хлюпання водою (ХІ ст.); «пра-
вило» митропо ли та Кирила (ХІІІ ст.), яким заборонялося 
водити наречених до води [10, с. 180; 30, с. 246; 35, с. 8]. 

та Канівський р-ни Черкаської обл.) занотовано зви-
чай, що подекуди зберігається й досі. За оповідями 
старожилів, у багатьох обстежених населених пунк-
тах після першої ночі в оселі молодого, за звичаєм, 
молода вмиває батьків свого чоловіка водою і вити-
рає їх рушником. Іноді вона вмиває також дідуся, ба-
бусю, братів і сестер, тобто хатніх, або й усіх гостей 
із родини молодого, які у цей час приходять до оселі 
(сс. Виграїв, Пішки, Ситники Корсунь-
Шевченківського р-ну, с. Горобіївка Канівсько-
го  р-ну). За одиничною згадкою із Прохорівки (Ка-
нівщина) для вмивання використовується горілка, 
що, мабуть, пов’язане із пізнішою трансформацією 
звичаю. Вторинними, очевидно, є й деякі вмотиву-
вання, що їх записано від респондентів: «Це для 
того, шо невістка перша встала, шо не мокрим 
рушником утиралася», «шоб їх (молодих. — 
Л. Г.) не вмили. Це значить, не хазяйновиті бу-
дуть молоді», «шоб поважала батьків, батьки 
її» (сс. Набутів, Квітки, Завадівка Корсунь-
Шевченківського  р-ну). Про це свідчить аналіз 
окремих згадок, відповідно до яких після вмивання 
батьків молоду пов’язували хусткою (с. Прохорів-
ка), вона «позначала» рід молодого шматочками 
своєї весільної стрічки, «шо то ніби її», а свою ро-
дину означувала іншим кольором (сс. Беркозівка, 
Межиріч Канівського р-ну). Усе це дає підстави вва-
жати звичай вмивати батьків одним із низки санкці-
онуючих актів, які закріплювали за молодою статус 
нового члена родини. На підтвердження наведу одне 
з автентичних пояснень, яке вдалося почути у с. Бро-
вахи на Корсунщині: «… Повстають же рано, то 
це ж його батька й матір молода должна вмить. 
Та потре рукою, хіба, так думаєш, уже сильно ку-
пає. Ну, вже вона ж шоб була присвоєна їхня, мо-
лодого ж це» [6, арк. 9, 17, 26, 48, 53, 60, 72; 7, 
арк. 13; 18, с. 172—173] 5.

За такими народними уявленнями і вірування-
ми, які, безперечно, є давнього походження, віро-
гідно, криється ще архаїчніший пласт. На думку 
В. Єрьоміної, їх можна пов’язувати і потрактову-
вати з погляду теорії «обрядів переходу» [23, 

5 Пор. також дані М. Маркевича, І. Демченка, О. Ма-
линки і Н. Здоровеги про звичай ритуального очищен-
ня дружби і під дру жого, який побутував на Поділлі та 
Наддніпрянщині [21, с. 191; 25, с. 112; 39, с. 102; 41, 
с. 111—112].
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с. 149—165; 38, с. 111]. Лімінальна особа, тобто 
та, яка здійснює перехід з од нієї соціальної кате-
горії в іншу, певний час перебуває між цими соці-
альними станами. Зазвичай така перехідна фаза 
уподібнюється до смерті. Змі на статусу ліміналь-
них осіб (наречені, новонароджений, померлий) 
символічно зображається як перехід через воду, по-
топання у ній, ритуальне вмивання, обмивання во-
дою чи занурення у неї. У такий спосіб вони очи-
щуються від минулого, тобто вода змиває ті озна-
ки, які їм були притаманні у попередньому стані. У 
весільному ритуалі — це дівоцтво (парубоцтво), 
належність до громади неодружених. Знаково, що 
після цього для молодих перестають діяти деякі об-
меження. Скажімо, на Бойківщині (с. Мшанець 
Старосамбірського повіту) після «митвин» моло-
дята йшли до церкви «на вивід», по чому молода 
вже могла «спати з молодим» [17, с. 29]. А на 
півночі Лемківщини вважали, що після вмивання у 
потоці «молода юж тепер єст нормальном бабом, 
и вільно ій сьпівати» [37, с. 98].

Отож, аналіз фактографічного матеріалу щодо 
ритуального вмивання пошлюблених дозволив кон-
статувати найтриваліше його збереження у розгор-
нутому варіанті у Карпатському регіоні, зокрема на 
Бойківщині та Лемківщині, про що свідчить і здій-
снення його безпосередньо біля водойми, що вка-
зує на архаїчність обряду. Інші ж варіанти (вми-
вання біля криниці, з відра біля хати, у стодолі) є, 
вірогідно, хронологічно пізнішими. Із здійсненого 
дослідження висновується також поліфункційне 
призначення обряду: задля очищення, оберігання, 
освячення подружжя, забезпечення його пліднос-
ті, передбачення майбутньої подружньої долі тощо. 
Подальший послідовний пошук нових фактів щодо 
обрядового вмивання молодого подружжя, імовір-
но, дасть змогу здійснити глибшу реконструкцію 
цього явища.
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Lesya Horoshko

THE NEWLY MARRIED COUPLE  
HAS COME TO US FOR WASHING  
(THE WASHING OF THE NEWLYWEDS  
IN UKRAINIAN TRADITION)
In the article written on the basis of various ethnographical ma-
terial has been analyzed the rite of newlyweds’ washing being a 
part of marriage feast. By means of wide comparative construc-
tions the author has claimed that ritual washing of bride couple 
has been spread in the greater measure along the Carpathian 
region and has had quite a multifunctional purpose.
Keywords: «mytvyny», washing, newlywed, water, wedding, 
rite, ritual.

Леся Горошко

«ИДУТ НАМ МОЛОДЫЕ МЫТЬСЯ» 
(ОБРЯДОВОЕ УМЫВАНИЕ ОБВЕНЧАННЫХ  
В УКРАИНСКОЙ ТРАДИЦИИ)
В статье на основе этнографического материала дан анализ 
обряда обмывания молодых. Вследствие широких сравни-
тельных сопоставлений выяснено, что дольше всего он бы-
товал в Карпатском регионе и имел полифункциональную 
предназначеность.
Ключевые слова: «мытвыны», обмывание, молодожены, 
вода, свадьба, обряд, ритуал.


