
Обряд розплітання коси

С. Вишевичі радомишльського району, Житомирської області.

(звучить пісня «Ой, крикнули гуси-лебеді», дружки одягають 

молоду)

1 дружка: Яка ж ти у нас красуня! Які стрічки барвисті!

2 дружка: А які намиста та коралі!

Молода: Ой, дівчатонька, я так хвилююся. Сьогодні ж мені 

мають косу розплітати. 

1 дружка: Не переживай, Галинко, он скільки молодиць 

зійшлося тебе підтримать. 

2 дружка: І ми тебе не кинем. Клич уже батьків та проси 

благословення.

(Виходять батько з хлібом, а мати з іконою.)

Молода: Благословіть, мамо й тату, косу розплітати. 

(Жінки співають «Благослови, Боже». За третім разом батьки 

говорять.)

Батько: Благословляю тебе, доню. 

Ми тебе ростили, уму-розуму вчили. 

Тепер прийшов твій час не осоромити себе та рід наш. 

Будь-же вірною дружиною для свого чоловіка 

та люблячою донькою для свекра й свекрухи. 

(Вручає хліб. Молода цілує і кладе на стіл.)

Мати: Пошли тобі Боже долі та любові,

Злагоди у домі, діточок для душі та втіхи. 

(Хрестить іконою, цілує доньку, кладе ікону на стіл.)

(Дружки співають «Дайте нам ослінця»)

1 дружка: Клич, сестро, брата в хату русу косу розплітати. 

(Пісня «Прошу брата в хату»)

Молода: Івану, братику, до цього часу ти мене захищав і 

оберігав, а тепер тебе одне прошу – розплети мою русу-косу.



(Брат розплітає косу, звучить пісня «Коснички мої»)

Брат: Мамо, не пошкодуйте масла – вам же Галя корови 

пасла.

(Жінки співають «Ой, дай, мати, масла», мати змащує голову 

доньки, примочує свяченою водою)

Мати: Змочу твою голівоньку свяченою водицею,

Щоб була в заміжжі щасливою молодицею.

(Мати розчісує доньці коси, жінки співають «Ой, чесала мене 

дядина»)

2 дружка: Несіть, мамо, доньці вінок з комори.

(Звучить пісня «Ой, сосонка літом і зимой зелена», а дружки 

вдягають молодій вінок)

Дружки співають: Розплітали, натомилися, 

Білі руки натрудилися,

Чорні очі надивилися, 

Як не буде заплати,

Будем знову заплітати.

Мати: Дякуємо вам, дівчата, що допомогли донці косу 

розплести.

Батько: Ось вам, голубоньки, по стрічці на згадку про Галине

дівування. Та й самі довго не дівуйте, а за Галею шлях 

торуйте. Ану, котра перша Галине місце займе?

(Брат підводить молоду з ослона, а дружки намагаються 

зайняти її місце)

1 дружка: Ну, ти й, Оксано, й везуча.

2 дружка: Не хвилюйся, Уляно, і ти в дівках не засидишся.

Всі співають: «Ой, на горі просо молотять,

а у хаті косу золотять. 

А вже просо змолотили, 

а вже косу ззолотили»




