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LEKSYKALNE REPREZENTACJE POJĘCIA 
„WIECZÓR PRZEDŚLUBNY”1 W GWARACH 

ZACHODNIOUKRAIŃSKICH

Wieczór przedślubny był tym momentem wesela, w którym narzeczeni żegnali się 
ze swoimi rówieśnikami oraz stanem kawalerskim i panieńskim, jednocześnie 

przygotowując się do nowych życiowych ról. Ze względu na podwójny charakter 
obrzędowości wieczoru przedślubnego można wyodrębnić w nim dwie części: jedną 
– sentymentalną i smutną (odnoszącą się przede wszystkim do panny młodej), której 
towarzyszyła rzewna oprawa muzyczna (w postaci pieśni, w których ubolewano nad 
utratą wolności i przymusem odejścia z domu rodzinnego) oraz drugą – radosną 
z tańcami i zabawą na cześć młodych rozpoczynających nowy szczęśliwy etap swojego 
życia. Spotkanie w przeddzień ślubu urządzano osobno w domach panny młodej i pana 
młodego lub tylko u narzeczonej z udziałem świty chłopca. W tradycyjnym weselu 
ukraińskim regionów zachodnich (podobnie jak i pozostałej części kraju) ostatni 
wieczór przed ślubem obfi tował w różnorodne zwyczaje i obrzędy. W niektórych 
miejscowościach wykonywanie rytualnych czynności składających się na cykl 
obrzędów przejścia, jakimi niewątpliwie były zwyczaje praktykowane bezpośrednio 
przed uroczystością ślubną, rozpoczynało się rankiem dnia poprzedzającego ceremonię 
zaślubin. Z tego względu użyte w tytule pojęcie „wieczoru przedślubnego” występować 
będzie w szerokim rozumieniu i do jego zakresu zaliczane będą językowe reprezentacje 
działań składających się na całość obrzędowości poprzedzającej zawarcie małżeństwa 
i mającej jednocześnie charakter pożegnania z panieństwem lub stanem kawalerskim 
oraz przygotowania do przejścia do grona osób zamężnych i żonatych.

Tradycyjny, najbardziej rozpowszechniony wariant spotkania narzeczonych ze swo-
imi rówieśnikami w przeddzień ślubu obejmował następujące obrzędy: rozplatanie war-
kocza pannie młodej, wykonywanie i strojenie rózgi weselnej, wyplatanie wianków 
i przygotowywanie ozdób do stroju pana młodego i drużbów, wymianę podarunków 
między narzeczonymi, błogosławieństwo rodziców oraz obrzęd zwany посад (uro-
czyste zajęcie specjalnie przygotowanego miejsca za stołem). Spotkanie młodzieży 
przed ślubem kończyło się najczęściej poczęstunkiem i tańcami. W rejonie Karpat roz-

1 A. Kwaśnicka, Polsko-ukraińskie związki leksykalne w zakresie obrzędowości weselnej w gwarach 
okolic Przemyśla, Kraków 2005.
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powszechniona była ceremonia zrywania barwinku na weselny wianek, którą także, 
w związku z symboliką wianka (symbol panieństwa, czystości, młodości) oraz czasem 
wykonywania obrzędu (przeddzień wesela), można zaliczyć do zwyczajów „wieczoru 
przedślubnego”. 

Bezpośrednio przed zaślubinami pieczono również obrzędowy chleb weselny 
коровай, który ozdabiały drużki (wykorzystując często rózgę weselną) w czasie wie-
czoru przedślubnego. Jednakże ze względu na to, że pieczeniem korowaja zajmowały 
się kobiety zamężne oraz z uwagi na symbolikę i znaczenie korowaja w uroczystości 
weselnej (był symbolem szczęścia małżeńskiego, bogactwa, płodności) obrzędu tego, 
mimo iż w wielu miejscowościach odbywał się w tym samym czasie, co spotkanie 
przedślubne młodzieży, nie można uznać za część wieczoru przedślubnego, rozumiane-
go jak „pożegnalne spotkanie młodych z rówieśnikami poprzedzające ślub”.

Pomimo tego że pożegnalne spotkania narzeczonych z młodzieżą odbywały się na 
większości obszaru Ukrainy Zachodniej zarówno w domu chłopca, jak i dziewczyny, to 
bogatsze w symbolikę i z tego względu ciekawsze było spotkanie w domu panny młodej 
(będącej centralnym obiektem wielu czynności obrzędowych wieczoru przedślubne-
go), którego głównymi uczestniczkami były jej rówieśniczki. Powszechnie używaną 
nazwą na określenie „wieczoru przedślubnego” organizowanego w domu panny młodej 
był leksem дівич-вечір2 (wieczór dziewiczy/panieński). Już sama nazwa (zawierająca 
leksem діва ‘dziewczyna’, scs. двa, psł. *děva pochodzi od ie. *doi-uā, dla którego re-
konstruuje się pierwotne znaczenie ‘karmiąca piersią’ lub ‘ta, która ssie’ – ESUM II, 84) 
wskazuje, że centralnymi postaciami i gośćmi wieczoru panieńskiego były niezamężne 
dziewczęta, w tym przyszła panna młoda, która żegnała się ze stanem panieńskim i za-
razem jego reprezentantkami – swoimi rówieśniczkami.

Jednym z elementów tego pożegnania był wykonywany podczas wieczoru panień-
skiego obrzęd розплетення коси молодої3 (rozplatanie warkocza młodej). Odbywał 
się bardzo uroczyście. Panna młoda siadała na krześle lub dzieży (symbol domowego 
ogniska, dobrej gospodyni), przykrytych kożuchem, ewentualnie poduszką. Rozplata-
nie warkocza rozpoczynał najczęściej brat dziewczyny lub starsza drużka, potem do-
łączała się, w odpowiedniej kolejności, reszta osób uczestniczących w obrzędzie. Na 
Podlasiu czynność tę rozpoczynał starosta weselny4. Warkocz (коса) był nieodłącznym 
atrybutem dziewcząt i symbolem ich urody. Natomiast jego rozplatanie oznaczało za-
chowanie niewinności i czystości do ślubu (SDZUE, 309), a zarazem było zapowiedzią 
zmiany statusu rodzinnego przez narzeczoną. 

Oprócz określenia розплетення коси молодої zwyczaj rozplatania warkocza 
nazywano także розплетини5. Zarówno leksem розплетення (коси молодої), jak 
i розплетини są nazwami czynności i wywodzą się od czasownika розплітати 
‘rozplatać’ (розплітати, плести, scs. плести, psł. *plesti <*pletti <*plekti ‘pleść, 
wić, wiązać’, spokrewnione z łac. plecto ‘plotę, splatam, wiję’ – ESUM IV, 440–441). 

2 В.К. Борисенко, Весільні звичаї та обряди на Україні, Київ 1988, s. 61.
3 Ibidem, s. 66.
4 Н.І. Здоровега, Нариси народної весільної обрядовості на Україні, Київ 1974, s. 95.
5 Ibidem.
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W bukowińskich wsiach analogiczny obrzęd określano mianem розчісувати косу/
розчісування коси6 (rozczesywać warkocz/rozczesywanie warkocza).

Nieodłącznym elementem „wieczoru przedślubnego” było wykonywanie i ozdabia-
nie rózgi weselnej, określanej najczęściej mianem гільце7. Praktykowano to zarówno 
w domu narzeczonej, jak i narzeczonego. Rózga miała podwójną symbolikę – z jednej 
strony oznaczała pannę młodą, jej niewinność, dziewictwo i stan panieński, a z dru-
giej była symbolem szczęścia małżeńskiego, nowo utworzonej rodziny. Przygotowanie 
rózgi („wicie”) utożsamiane było z wiciem „gniazda” (tworzenie nowej rodziny, domu) 
młodym (SDZUE, 135).

Obok rozpowszechnionej nazwy гільце (od гілка ‘gałązka’, psł. *golь, związane 
z golъ ‘goły’, późniejsze znaczenie ‘gałązka’, nawiązuje też do psł. *galązь ‘gałąź’ – 
ESUM I, 513–514) rózga weselna miała kilka innych regionalnych nazw. Należy do 
nich, oznaczające to samo co гілка, wołyńskie галузкa (SDES II, 83) oraz występujące 
w okolicach Lwowa określenie тривольцеве галуззя (gałązka z trójdzielnym zakoń-
czeniem), zawdzięczające swoją nazwę wyglądowi zewnętrznemu rózgi (bardzo często 
wykorzystywano do jej wykonania gałązkę z trójdzielnym zakończeniem). W rejonie 
Równego, a także na Wołyniu rózga weselna określana była mianem вільцe8. Pocho-
dzenie tego leksemu można wyjaśnić dwojako. Ze względu na kształt rózgi (zwykle 
rozwidlona gałązka) leksem вільцe można wiązać z ukr. вила/вилка ‘widły’9. Nato-
miast z uwagi na sposób jej wykonywania upatruje się związku z ukr. вити ‘wić, spla-
tać’ (ESUM podaje, iż вільце/вильце powstało w wyniku kontaminacji leksemów вити 
i гільце, ESUM I, 376).

Także z Wołynia oraz okolic Równego pochodzą określenia йолка, йолце, теренце, 
шишка, розшишка10. Dwa pierwsze leksemy nawiązują do psł. *edla oznaczającego 
‘drzewo iglaste’. Nazwy rózgi weselnej, zawierające ten rdzeń, są charakterystyczne 
dla całej wschodniej Słowiańszczyzny (por. ros. ёлка, ёлочка). Na określenie rózgi we-
selnej używano na terenach zachodnioukraińskich także innej nazwy drzewa iglaste-
go, chodzi mianowicie o leksem сосна (SDES II, s. 83) i jego wariant deminutywny 
сосонка11.

Należy przypuszczać, że wyraz теренце jest reprezentacją językową atrybutu we-
selnego wykonywanego z gałązek tarniny, stąd jego nazwa – ukr. терен ‘tarnina’. 

Leksemy шишка, розшишка najprawdopodobniej pochodzą od nazw pieczywa 
obrzędowego (шишки), wyrabianego niekiedy jednocześnie z ozdabianiem rózgi we-
selnej. Motywacją pozajęzykową tych nazw mógł być także wygląd rózgi, mianowicie 
przybierała ona czasem formę gałązki oplecionej ciastem12, co mogło przypominać wy-
konane z ciasta ozdoby korowaja określane mianem шишки. 

6 Г.К. Кожолянко, Народознавство Буковини. Громадський і сімейний побут, Чернівці 1998, 
s. 59–60.

7 В.К. Борисенко, op.cit., s. 63.
8 Ibidem.
9 A. Kwaśnicka, op.cit., 96.
10 В.К. Борисенко, op.cit., s. 63.
11 Ibidem.
12 Ibidem, s. 64.
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W okolicach Iwano-Frankiwska oraz Czerniowców rózgę weselną nazywano 
деревце lub райське деревце13. Obydwa określenia związane są z leksemem дерево 
‘drzewo’ (scs. дрво, psł. *dervo, spokrewnione z lit. dervà ‘sosna, smoła’, grec. δόρυ 
‘drzewo, belka, pika’, δρυς ‘drzewo, dąb’ – ESUM II, 36–37). Analogiczne nazwy moż-
na spotykać w innych językach słowiańskich, np. pol. drzewko, bułg. кумово дръвце 
(SDES II, 83). 

W rejonie Lwowa, Tarnopola oraz na zachodnim Wołyniu wykonywano rózgę we-
selną o nazwie квітка lub різка, które, jak twierdzi N.I. Zdoroweha14, pojawiły się 
w ukraińskiej obrzędowości weselnej pod wpływem kultury polskiej, por. pol. kwietka, 
rózga, różdżka (SDES II, 83).

Inną nazwą rózgi weselnej był występujący w okolicach Lwowa oraz w rejonie 
Chmielnickiego leksem теремка15. W Słowniku języka ukraińskiego pod red. B. Hrin-
czenki odnotowano wyraz теремок oznaczający wianek ze sztucznych kwiatów, który 
można było nosić na głowie lub który służył do ozdabiania świętych obrazów (HrS 
IV, 256). Być może z nim związany jest leksem теремка (por. strus. теремъ ‘rodzaj 
baldachimu’ – MSDJ III, 950). Etymologiczny słownik języka rosyjskiego notuje słowo 
терем, scs. трмъ. Występuje ono także w innych językach słowiańskich, por. bułg. 
трем ‘ganek’. Uważa się, iż jest to zapożyczenie z języka greckiego, grec. τέραμνον 
‘dom, mieszkanie’. Inna teoria zakłada pochodzenie ogólnosłowiańskiego *termъ od 
grec. τέραβνον i łac. trabs, trabēs ‘belka’ (ESRJ IV, 47).

Atrybutem o podobnym znaczeniu i symbolice, jak rózga weselna, wykonywanym 
podczas przedślubnego spotkania narzeczonych z rówieśnikami, była chorągiew (wy-
konywali ją zazwyczaj krewni ze strony pana młodego lub dziewczęta z jego orszaku). 
Ten rytualny przedmiot rozpowszechnił się przede wszystkim na Ukrainie Zachodniej, 
występował także u Słowian południowych oraz Słowaków. Chorągiew miała najczęś-
ciej formę płótna zawieszonego na drewnianej żerdzi. Była symbolem małżeństwa, no-
wego życia, ale także, z uwagi na jej wykorzystywanie podczas zwyczaju pierwszej 
nocy poślubnej (комора), utożsamiano ją z czystością i niewinnością panny młodej. 
Chorągiew weselna spełniała głównie role obwieszczającą. Zatknięta za strzechę chaty 
oznaczała pomyślne zakończenie swatów i obwieszczała przygotowania do wesela. Po 
nocy poślubnej za jej pomocą oznajmiano dochowanie lub nie czystości przed ślubem 
przez pannę młodą. Chorągiew była także znakiem pana młodego. Niósł ją specjalnie 
do tego powołany funkcjonariusz, idący na czele orszaku pana młodego w drodze po 
świeżo poślubioną żonę (SDES II, 344–347). 

Opisany powyżej atrybut weselny określano najczęściej mianem хоругва, хоруговка, 
курагов (SDES II, 345). Wszystkie trzy nazwy wywodzą się od psł. *korągy ‘fl aga, 
oddział wojska’, powiązane paralelizmem początkowych х- i к- ze starszym *xorągy 
(ESUM III, 37). Znane są także określenia (SDES II, 345) прапор/прапорець (zapo-
życzenie z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, scs прапоръ ‘proporzec, dzwonek’, 
psł. *porporъ utworzone poprzez podwojenie, związane z wymianą samogłoskową 
w *perti ‘latać, ruszać się’, pero ‘pióro’, istnieje także związek z grec. πορφύρα ‘pur-
purowa tkanina’ – ESUM IV, 555), маяка (od ukr. маяти ‘kołysać się, rozwiewać się, 

13 Ibidem, s. 63.
14 Н.І. Здоровега, op.cit., s. 87.
15 В.К. Борисенко, op.cit., s. 63.
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machać, powiewać’, scs. маяти ‘machać’, psł. *majati ‘machać, ruszać się raz w jedną 
raz w drugą stronę’, spokrewnione z lit. móti, móju ‘machać’ – ESUM III, 425–426), 
застава (od ukr. ставити ‘stawiać, umieszczać coś w wertykalnym położeniu’; słow-
nik notuje także wyraz застава w znaczeniu ‘obronny oddział wojska, warta obronna’, 
co stanowi nawiązanie do terminologii militarnej w obrzędzie weselnym – WTSUM, 
424; 1381). 

Do zwyczajów przedślubnych, powiązanych z symboliką obrzędów przejścia na-
leży z pewnością zaliczyć wyplatanie wianków weselnych dla państwa młodych oraz 
drużbów. Ceremonia ta odbywała się rano w dzień poprzedzający ślub lub stanowiła 
część wieczoru przedślubnego. Znana była wszystkim narodom słowiańskim. W obrzę-
dowości ukraińskiej wianki wyplatały rówieśniczki panny młodej, ale zdarzało się, że 
wykonywały je też kobiety zamężne (Karpaty). Wianek weselny utożsamiano z niewin-
nością, czystością i dziewictwem. Taka symbolika znalazła odzwierciedlenie w ukra-
ińskiej frazeologii. Świadczy o tym wyrażenie загубити вінок oznaczające ‘stracić 
dziewictwo’ (SDES I, 321). 

Zwyczaj wicia wianków nosił nazwę вінкоплетини16, od вінок – wianek (вінець 
вньць, psł. *věnьcь, věnъkъ, utworzone sposobem sufi ksalnym od *věnъ, powiązane-
go z czasownikiem *viti ‘wić’, spokrewnione z lit. vainìkas ‘wianek’ – ESUM I, 400) 
oraz плести – pleść, wyplatać (patrz wyżej). Na Huculszczyźnie używano też określeń 
вінки, косиці. Motywacja pierwszego z nich jest jasna. Natomiast drugie określenie 
związane jest z tradycją wplatania w wianki weselne kwiatów, które w dialekcie hucul-
skim nazywano косиця17. Na Polesiu funkcjonowała nazwa витки18, także powiązana 
z czynnością wicia wianków (ukr. вити – wić, splatać).

Leksemy o podobnej etymologii znane były również innym językom słowiańskim. 
Białorusini określali zwyczaj wyplatania wianków mianem вянок/вяночкі, Bułgarzy 
używali leksemu венец, a w polskiej tradycji występował wyraz wianki (SDES I, 323).

W ścisłym związku z obrzędem wyplatania wianków pozostawało rytualne zry-
wanie przeznaczonego na nie barwinku. Było ono charakterystyczną częścią obrzędu 
weselnego w rejonie karpackim19. Pomimo iż zazwyczaj zrywanie barwinku nie odby-
wało się bezpośrednio podczas wieczoru przedślubnego, a dokonywano go wcześniej 
(zwykle rankiem w przeddzień ślubu), to ze względu na jego symbolikę i przeznaczenie, 
językową reprezentację tego obrzędu można uznać za element pola semantycznego po-
jęcia „wieczór przedślubny”. 

Barwinek, wiecznie zielona roślina, ma w ukraińskiej tradycji ludowej bardzo bo-
gatą symbolikę. Uwidacznia się ona szczególnie w sferze stosunków miłosnych, a co za 
tym idzie także w obrzędowości weselnej, gdzie barwinek utożsamiany był z panień-
stwem i dziewictwem narzeczonej. Roślina była również symbolem pierwszej miłości 
oraz trwałości i świętości ślubu. Znaczenie barwinku dla osobistego szczęścia człowie-
ka znalazło swoje odzwierciedlenie w ukraińskiej frazeologii. Przykładem tej tenden-

16 Ibidem, s. 65.
17 М. Бігусяк, Із спостережень над весільною лексикою гуцульського говору, [w:] Гуцульські 

говірки. Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження, Львів 2000, s. 127–128.
18 Г.Т. Пашкова, Етнокультурні зв’язки українців та білорусів Полісся, Київ 1978, s. 38.
19 В.К. Борисенко, op.cit., s. 56.
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cji są wyrażenia рвати барвінок o znaczeniu ‘pójść na spotkanie z ukochanym’ oraz 
ночувати в барвінку oznaczające ‘nocować z miłym’ (SDZUE, 26–27). 

Zwyczaj zrywania barwinku określany był mianem барвінковий обряд (barwin-
kowy obrzęd) lub брання барвінку (branie barwinku). Leksem барвінок, wchodzący 
w skład obu wyrażeń, jest znany wszystkim językom słowiańskim (pol. barwinek, czes. 
barvínek, słow. barvienok). Do języka ukraińskiego trafi ł, za pośrednictwem języka pol-
skiego i czeskiego z języka niemieckiego (niem. Bärwinkel pochodzi od łac. vinca, per-
vinca ‘barwinek’, wywodzącego się od vincire ‘obwiązywać, obwijać’ – ESUM I, 141). 

Wyplatanie wianka weselnego z barwinku nazywano шиття вінка (szycie wian-
ka, ukr. шити – szyć), zapewne ze względu na sposób wykonania tego atrybutu wesel-
nego (wianek robiono z użyciem nitki)20. 

Podczas wieczoru przedślubnego odbywała się także wymiana podarunków między 
narzeczonymi – обмін подарунками. W rejonie Karpat i w okolicach Lwowa dokony-
wano jej za pomocą specjalnych pośredników, a na pozostałym obszarze odbywała się 
bezpośrednio między młodymi. Tradycyjnymi darami pana młodego dla przyszłej żony 
były trzewiki (чоботи) oraz chustka (хустка), niekiedy zastępowana przez рантух 
– nakrycie głowy kobiety zamężnej21. W zamian za nie narzeczony otrzymywał specjal-
nie na tę okazję uszytą koszulę (сорочка), którą później ubierał do ślubu. 

Ostatni i najważniejszy zwyczaj praktykowany podczas wieczoru przedślubnego to 
посад (od ukr. посадити ‘posadzić’). Jego treścią było uroczyste zajęcie przez mło-
dych specjalnie przygotowanego miejsca za stołem (ława zaścielona odwróconym do 
góry wełną kożuchem, symbolem dostatku i ciepła; SDZUE, 471–472). Obrzęd odby-
wał się w domach obydwojga narzeczonych. W czasie jego trwania rodzice udzielali 
im błogosławieństwa na nowy etap życia, jednocześnie żegnając się z nimi. Посад był 
symbolicznym uznaniem dojrzałości młodych do małżeństwa i założenia rodziny. Za-
wierał także element wychowawczy, polegający na tym, że rodzice, błogosławiąc swoje 
dzieci, dawali im jednocześnie wskazówki i rady na nowe małżeńskie życie.

Swoją nazwę zwyczaj zawdzięcza głównej czynności podczas niego wykonywanej, 
czyli zajęciu miejsca za stołem przez narzeczonych. Leksem посад wywodzi się bo-
wiem od ukr. посадити ‘posadzić, usadowić’. Używano także często określenia посаг 
‘posag, podarunek’ (mającego odmienną etymologię; psł. *posagъ <* po–sōg-, zwią-
zane z sęgati ‘sięgać’, scs. пoсaгъ ‘ślub’ – ESUM IV, 534) prawdopodobnie ze względu 
na to, że częścią opisanego obrzędu była również ceremonia obdarowywania młodych 
przez rodzinę22. 

Wszystkie opisane wyżej zwyczaje i obrzędy wykonywano podczas pożegnalnego 
spotkania młodych ze swoimi rówieśnikami w przeddzień ślubu. Z lingwistycznego 
punktu widzenia mają one duże znaczenie, ponieważ ich językowe reprezentacje wyko-
rzystywano niejednokrotnie na oznaczenie tego właśnie spotkania, któremu na płasz-
czyźnie językowej odpowiada pojęcie „wieczoru przedślubnego”. 

Leksykalna reprezentacja pojęcia „wieczór przedślubny” jest niezwykle różnorodna. 
Jej źródłem jest bogactwo tradycji i zwyczajów poprzedzających zawarcie małżeństwa. 
W zależności od tego, który z nich był uważany za najważniejszy, jego nazwy używano 

20 Ibidem. 

21 Ibidem, s. 67–68.
22 Н.І. Здоровега, op.cit., s. 92–95.
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na określenie całego spotkania przedślubnego. W nominacji „wieczoru przedślubnego” 
niekiedy eksponowano także osoby biorące w nim udział. Przykładem tego zjawiska 
jest już wcześniej wspomniana nazwa дівич-вечір. Ten sam charakter miały określenia 
дівоцький вечор, дівоцькі запоїни (Polesie)23 дєвішнік, молодечий вечіp (wskazu-
jący, że uczestnikami byli ludzie młodzi – ukr. молодий), дружчини, дружбівський 
танець (nawiązujące do nazw дружка дружба; pochodzą z okolic Lwowa)24, збірня 
(rejon Równego25, oznaczające grupę osób, ukr. збирати – zbierać, gromadzić). 

Najliczniej reprezentowaną grupą są wchodzące w zakres pojęcia „wieczór przed-
ślubny” nazwy wywodzące się od obrzędowych czynności lub przedmiotów wykorzy-
stywanych podczas wieczoru panieńskiego. Przykładem jest leksem деревце, pierwot-
nie oznaczający rózgę weselną, a na Huculszczyźnie26 używany na określenie spotkania 
młodzieży w przeddzień ślubu. Często spotykanymi nazwami w tym zakresie są вінки, 
витки, вінкоплетини27, oznaczające jednocześnie zwyczaj wyplatania wianków oraz 
головиця (ukr. голова – głowa), розплітки nawiązujące do zwyczaju rozplatania war-
kocza panny młodej. Od zwyczaju przynoszenia narzeczonej w podarunku trzewików 
pochodzi oznaczające wieczór panieński określenie чоботоносини28 (powstałe z połą-
czenia leksemu чоботи – trzewiki oraz czasownika носити – nosić). 

W związku z tym, że spotkanie młodych z rówieśnikami obejmowało często po-
częstunek, spotyka się w źródłach29 leksemy пироги/піроги (pieczony wyrób z cia-
sta z nadzieniem), посиранки (od nazwy potrawy осухи з сиром – suchary z serem), 
вечеря (wieczerza, kolacja) nawiązujące do nazw posiłków i dań serwowanych podczas 
wieczoru przedślubnego lub przynoszonych przez gości. 

Słowa росколини (розколоти – rozbijać, rozdzielać), заводини (заводити, 
завести – zaczynać, zacząć)30 są odzwierciedleniem symboliki wieczoru przedślubne-
go, podczas którego odbywało się pożegnanie narzeczonych z panieństwem oraz sta-
nem kawalerskim i jednoczesne zapoczątkowanie nowego etapu życia. Podobna sytua-
cja dotyczy określenia на добраніч31, którego treścią jest pożegnanie u schyłku dnia. 

Pomimo że powyższy materiał leksykalny stanowi zaledwie niewielki wycinek 
słownictwa związanego z obrzędowością weselną, pokazuje on niezwykłą różnorod-
ność leksyki gwarowej należącej do badanej kategorii. Na podstawie analizowanego 
słownictwa można zaobserwować pewne prawidłowości dotyczące zwłaszcza jego mo-
tywacji semantycznej. Przede wszystkim uwidocznia się tu ścisły związek z tradycją 
i obrzędami ludowymi, co determinuje nierozerwalność opisu faktów leksykalnych 
z analizą zjawisk pozajęzykowych, czego skromną próbę stanowi niniejszy tekst.

Powyższy zbiór słownictwa nie jest kompletny i wyczerpujący. Z pewnością w ob-
rębie pojęcia „wieczór przedślubny” funkcjonują także nieuwzględnione tutaj leksemy 

23 Г.Т. Пашкова, op.cit., s. 38.
24 В.К. Борисенко, op.cit., s. 128.
25 Ibidem, s. 62.
26 Гуцульщина. Історико-етнографічні дослідження, Київ 1987, s. 308.
27 Г.Т. Пашкова, op.cit., s. 38.
28 В.К. Борисенко, op.cit., s. 113.
29 Ibidem, s. 62; Й.І. Лозинський, Українське весілля, Київ 1992, s. 68.
30 В.К. Борисенко, op.cit., s. 128.
31 Ibidem, s. 62.
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i odpowiadające im zjawiska ze sfery kulturowej. W związku z tym zasygnalizowana 
w niniejszym tekście problematyka może stanowić przedmiot dalszych badań.
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Лексичні репрезентації поняття „передшлюбний вечір” 
у говірках Західної України

Резюме

У статті зібрано лексику на позначення обрядів, звичаїв та предметів, пов’язаних із передшлюб-
ною зустріччю молодих зі своїми ровесниками, що відбувалася безпосередньо у переддень шлюбу. 

Мовна мотивація слів має переважно позамовний характер. Назви лексем мотивовані назвами 
явищ з позамовної дійсності. У зв’язку з цим аналіз лінгвістичних фактів здійснено разом із описом 
обрядів, звичаїв і традицій, які стосуються „передшлюбного вечора”. 


