Кожна пара планує весілля за власним сценарієм. Торжество по Вашому бажанню може прийняти найоригінальнішу і незвичайну форму. Гуляють весілля по-різному. Хтось - на природі, хтось - в ресторані, хтось - на теплоході з циганами і замовленими "зірками". Але як би не видозмінювалася форма весільного торжества, зміст його залишається приблизно однаковим. Звичайно, дотримати всі тонкощі старовинних весільних обрядів і традицій досить складно і навряд чи необхідно. Кожен вибирає щось особливо для себе важливе.

Традиційний сценарій весілля

У народі не дарма говорять: зіграємо весілля. Не відзначимо, не проведемо, саме зіграємо. Бо справжнє весілля - спектакль. А хто в нім головний? Скажете, жених і наречена? І помилитеся. Головний тут - режисер!

Перед весіллям

Майбутні молодожони за традицією останній вечір перед одруженням проводять окремо. Раніше дівочий вечір проходив в крузі родичок і подружок. Зараз наречена присвячує його перукарні, весільному наряду. Своє прощання з холостяцьким життям молода людина відзначає урочисто.

Жених проводить його з близькими товаришами, серед яких обов'язково повинен бути його свідок. Слід застерегти жениха від вживання цього вечора спиртних напоїв: наступного дня він виглядатиме так, як ніби його зняли з хреста, і все одруження буде зіпсовано. Та і нареченій неприємно йти під вінець з людиною, страждаючою з похмілля.

Російський звичай свідчить, що жених не повинен бачити наречену напередодні весілля. Зараз це має сенс хоч би для того, щоб красиво забрати наречену з будинку.

Викуп нареченої

Весільний ранок починається з викупу нареченої. Витоки цієї традиції йдуть в далеке минуле. Це відгомін якнайдавнішого звичаю, коли, для того, щоб не відбулося кровозмішення, дружину брали з іншого племені або роду. І майже завжди вони були лютими ворогами племені або роду жениха. Добути дружину можна було або боєм, або в результаті тривалих переговорів.

Жених відправляється за своєю нареченою з "дружиною". Родичі і друзі нареченої на шляху жениха створюють самі різні перешкоди, а іноді - цілі фортеці. Саме їх і треба з успіхом подолати женихові. Старовинний обряд викупу нареченої супроводжується різними жартівливими конкурсами і завданнями. В даний час "викупляють" наречену зазвичай квітами, різними солодощами. Можна "викупляти" наречену і грошима.

За традицією жених зі свідком і своїми друзями їдуть "викупляти" наречену, яка в цей час знаходиться в будинку батьків. Біля входу в будинок його зустрічають подружки і знайомі наречені, які хвалять наречену і вимагають від жениха "викуп" за наречену. Як відкупний можуть бути фрукти, цукерки, шампанське, торт, іноді гроші.

Найголовніше у викупі - це фантазія. Все залежить від жениха, а головне, від його дружки. У хід можуть йти фальшиві гроші. Наприклад, купюри доларові сувенірні (такі бувають вкладиші від жуйок), можна зробити ксерокопію сторубльовок. Можна зробити ляльку: зверху і знизу покласти справжні паперові гроші, а усередині - прості фантики. Можна нарізувати величезні папірці з написом: "гроші", "багато грошей", "ну дуже багато грошей". Причому для викупу можна скористатися пастками-фразами. Наприклад, дружка говорить: "Ми вам даємо сто тисяч, берете?" Подружка "Беремо". Усукують фальшиві гроші, примовляючи: "Ми вам запропонували, ви погодилися, тепер беріть. А якщо вам наші гроші не подобаються, ми не винні".

Можна перефарбувати монети в золотий колір і запропонувати викуп золотом, а отримавши згоду подружок нареченої, - висипати цю дрібницю на стіл.

Потім жених підходить до дверей квартири, де його чекає наречена і церемонія викупу повторюється знов. У дверей кімнати нареченої жениха зустрічають найближчі подруги нареченої.

Царський указ

Бажано свідкові і подружкам нареченої приготувати на ватмані, або щільному картоні красиво оформлений викуп в текстовій формі. Де відобразити основні випробування добра легіня. Все це скрутити в рулон і оформити в старовинного царського указу.

Сходи ласкавих слів

Тамада:

Ніжні слів на світі багато

І наречена їх гідна.

По сходинках ти крокуй

Її ніжно називай.

Женихові пропонується перше випробування. Він повинен піднятися по сходах (якщо будинок багатоповерховий - до першого поверху). На кожній сходинці сходів жених абияк ласкаво називає свою суджену. Завдання можна ускладнити, написавши на кожній сходинці яку-небудь букву і запропонувавши женихові почати відразу саме з цієї букви. Якщо ж він не може придумати нічого на дану букву, свідок і решта друзів жениха платять викуп. Після того жених переходить на наступну сходинку і так далі

Сходи питань

На шляху жениха виникає перешкода - сходи. Кожна сходинка сходів несе в собі випробування для жениха. Перейти з однієї сходинки на іншу він зможе тільки тоді, коли відповість на поставлене питання. Питання, що ставляться, можуть бути найрізноманітнішими і несподіваними. Привожу далеко не повний перелік такого роду питань. Що ще запитати у бідного розгубленого жениха :), вам підкаже ваша фантазія і відчуття гумору.

" Назви день, коли Ви познайомилися зі своєю нареченою?

" Де відбулася така знаменна подія?

" А чи пам'ятаєш ти годину вашого першого побачення?

" Який розмір взуття носить твоя звужена?

" А який у неї об'єм талії?

" Назви повне ім'я своєї майбутньої тещі.

" У який день ти поздоровлятимеш свою майбутню тещу з днем народження?

" Назви найулюбленіші квіти своєї нареченої.



Які чоловіки подобаються твоєю судженою більше всього: красиві, розумні, сильні або щедрі?

" Що більш охоче п'є твого тестя - чай або горілку?

" Якого кольору ока у твоєї нареченої?

" Назви улюблений колір твоєї коханої.

" Назви улюблену пору року твоєї коханої.

" Що вважатиме за краще твоя наречена: вечеря при свічках, похід на дискотеку або чаклунство над новим кулінарним рецептом?

" Де вважає за краще вона відпочивати: на морі, в горах, в лісі?

" Назви улюблені духи своєї нареченої.

" Яку кухню віддає перевазі твоя майбутня дружина: китайську, європейську або російську?

" Що вважає за краще кохана вранці: газету або каву в ліжко?

" Що буде для дружини на першому місці: сім'я або робота?

" Скільки дітей хоче мати твоя наречена?

" Що вона любить більше всього: читати, шити, готувати або щось ще?

" Яке блюдо твоя наречена ні за що не стане є?

" Яку річ вона ні за що не надіне?

" З якою твариною асоціює тебе твоя майбутня дружина?

" Чи снишся ти своїй нареченій уві сні?

" Чи вірить твоя кохана в гороскоп?

" Який улюблений предмет був у твоєї нареченої в школі?

" Яке ласкаве прізвисько було у твоєї нареченої в дитинстві?

" Назви перше слово, яке вимовила твоя майбутня дружина.

" Чи пам'ятаєш ти слова, якими освідчувався в коханні своїй нареченій?

" Як вважає твоя дружина: хто буде в будинку господар?

" Що вона любить більше: морожене або тістечка?

" Як ти думаєш - якщо представитися така можливість, поїде твоя дружина відпочивати на курорт без тебе чи ні?

" Яка тварина хоче мати удома твоя майбутня дружина?

" Яка мрія була у неї в дитинстві?

" Чим твоя наречена любить займатися більше всього на світі?

" Чи любить вона займатися спортом?

" У якому століття вона хотіла б народитися?

" На кокой щоці у твоєї коханої родимка?

" Яке прізвище носитиме твоя дружина після весілля?

" Скільки у неї подруг?

" Чи любить вона розмовляти по телефону?

" Як вона реагує на комплементи незнайомого чоловіка?

" Скільки часу твоя майбутня дружина проводить перед дзеркалом?

" Назви її улюблену марку автомобіля?

" Чи любить вона танцювати?

" Яку марку вина віддає перевазі твоя наречена?

" Якби твоя наречена зловила золоту рибку і та пообіцяла виконати будь-яке бажання, то яке бажання вона загадала б?

" Яка книжка була у твоєї майбутньої дружини коханої?

" Хто її улюблений кіногерой?

" Чи згодна твоя наречена з твердженням, що з милим рай і в курені?

" Що твоя обраниця любить більше: дарувати подарунки або отримувати їх?

" Які якості твоя обраниця не терпить в чоловіках?

" Що вважає за краще твоя наречена у вихідний день: посидіти біля телевізора, піти в театр або поїхати на природу?

" Який у не по життю девіз?

" Яку музику слухає твоя кохана більш охоче за все?

" Охарактеризуйте свою майбутню дружину в трьох словах.

" Хто її улюблений письменник?

Якщо жених не знає правильної відповіді на питання або відповідає не зовсім точно, то платить викуп. Випробування закінчується тільки тоді, коли жених з успіхом, тобто відповівши на питання або заплативши викуп, який влаштує гостей нареченої, подолає останню сходинку сходів.

Сила любові

Для даного випробування жениха буде потрібно заздалегідь заготовлений мокрий рушник. Тамада або хто-небудь з гостей нареченої протягує женихові це рушник і говорить: "Зав'яжи рушник так туго, як міцно ти любитимеш свою майбутню дружину". Звичайно ж, жених щосили затягне рушник. Гості в цей час підтримують жениха з тією метою, щоб він якомога тугіше зав'язав рушник.

Після цього тамада під схвальні вигуки гостей говорить: "А зараз розв'яжи рушник так швидко, як швидко будеш свої сварки з будинку вивітрювати". Жених спробує швидше розв'язати їм же зав'язаний рушник, і ситуація виходить комічна.

Ромашка чисел

Коли жених подолає цю перешкоду, йому пропонується наступне. У руках у подружки нареченої - ромашка. На кожній пелюстці - пам'ятні для майбутніх молодожонів числа. Це може бути і дата знайомства жениха і наречені, і година їх першого побачення, об'єм талії або розмір взуття нареченої, і навіть вік майбутньої тещі.

Тамада:

Ось ромашка польова:

Відірви пелюстку

Вгадай номерок.

Після цих слів жених відриває поодинці пелюстки ромашки і вгадує те або інше пам'ятне число. Якщо ж він не може відгадати те, з чим пов'язана яка-небудь цифра, то платить викуп. Як тільки сума викупу влаштує гостей нареченої, жених відриває наступну пелюстку.

Випробування закінчується тоді, коли ромашка залишається без пелюсток. Коли жених пройшов і це випробування, його пропускають далі. Якщо справа відбувається в багатоповерховому будинку, женихові дозволяють піднятися на ліфті до поверху нареченої або ж він повинен йти пішки, якщо друзі нареченої незадоволені викупом або тим, як жених вгадував пам'ятні числа.

Відбитки губ

Біля дверей коштує подружка нареченої і тримає в руках великий паперовий лист.

На цьому листі наречена і її подружки заздалегідь залишають відбитки своїх губ.

Тамада:

Ось ти бачиш ці губки.

Вгадаєш чи ні

Де твоїй коханій слід?

Жених шукає відбиток губ своєї нареченої. Завдання можна ускладнити, написавши під кожним відбитком яку-небудь суму. В цьому випадку за всі неправильно відгадані губи жених або його друзі платять вказаний викуп. Дане випробування може супроводжуватися жартівливими докорами.

Заспівати пісню

Двері закриті на шляху

Потрібно до дверей ключ знайти.

Серенаду, пісню любові

Ти виконай - і пройди.

Жених повинен заспівати пісню. Якщо він відмовляється, то допомагають друзі. Якщо ж і друзі відмовляються, то платять викуп. Його сума повинна повністю влаштувати гостей нареченої

Станцювати

Тамада:

А жених-то не кульгавої?

Нумо, топай ногою.

Жених топає.

Тамада:

Ти народ-то не смеші

Нам "Циганочку" станцюй.

Звучить музика. Жених танцює або платить викуп.

Тамада:

Наречена прекрасна любить веселість

Танцюй не один, а разом зі всіма!

Друзі жениха приєднуються до танцю або платять великий викуп.

Дай грошей

Тамада:

За наречену-красуньку -

Шампанська пляшку.

За красуню-дружину -

Шоколад "Аленушку".

За плаття довге -

Пляшку винну.

Щоб не ходив до чужої красуньки

Давай гріш-папірець.

Жених і його друзі після цих слів платять викуп, гості можуть викрикувати: "Мало платиш, мабуть, хочеш до чужої красуньки ходити", "Не скупися, -больше давай!" і так далі

Після того, як викуп заплачений, женихові пропонується наступне завдання.

Зв'язка ключів

Тамада:

У цій зв'язці - ключ від дверей

Ти зумій його знайти

Якщо узяв не той - плати.

Женихові вручають зв'язку ключів, з якою він знімає поодинці ключі і пробує відкрити двері. За кожен ключ, який не підійшов до дверей, жених і його друзі платять викуп.

Стіл грошей

Жених і його гості бачать стіл, яким перегороджений коридор.

Тамада:

Як звуть твою наречену

Ти грошима напиши.

Як напишеш - покажи!

Женихові пропонується "написати" купюрами повне ім'я своєї нареченої. Ця дія супроводжується фразами типу "Пиши більше!" і так далі Після виконання завдання стіл прибирають.

Голосно про любов

Тамада:

Щедро гроші ти платив

А про любов не говорив.

Щоб ніхто не сумнівався

Ти в любові своєю визнайся!

Крикни голосно, не танучи

(ім'я нареченої)! Я люблю тебе!

Жених кричить, а гості оцінюють. Можуть лунати вигуки: "Щось тихо!", "Наречена нічого не чує!" і так далі Жених кричить визнання в любові до тих пір, поки гості не залишаться задоволені.

Таз для душі

Перед дверима кімнати, де знаходиться наречена, жених бачить таз.

Тамада:

Ось. Ти бачиш цей таз.

Поклади в нього зараз

Ні козеняти, ні ягняти

Ні худого поросяти.

Для нареченої поклади

Що їй потрібно для душі.

Звичайно ж, відразу здогадатися, що саме слід покласти в таз, жених не зуміє, і виникне комічна ситуація. Випробування триватиме до тих пір, поки жених не здогадається, що в таз повинен встати він сам.

Нитки

На дверях, за якими знаходиться наречена, висить декілька стрічок. У кімнаті до цих стрічок за палець прив'язані наречена і її подружки. А для більшої веселості до якої-небудь стрічки можна прив'язати, наприклад, сусідку пенсійного віку.

Тамада:

Дерні стрічку одну

І витягни суджену свою.

Якщо витягнеш не ту

Заплати ти нам гріш.

Або одружуєшся на тій

Що потягнеш за собою.

Конкурс із сміхом і жартами продовжується до тих пір, поки жених не витягне свою наречену. Якщо помиляється, гості голосно просять, викуп або говорять, що він повинен одружуватися на тій, яка вийшла із-за дверей.

Втрачена туфелька

Після того, як наречена буде нарешті вгадана, майбутні молодожони рука в руку йдуть до столу, і тут-то виявляється, що у нареченої немає однієї туфельки.

Тамада:

Ти з нареченою йдеш

А заміж як її візьмеш?

Немає туфельки однієї

Відшукай її, герой!

Увазі жениха пропонують декілька коробок з-під взуття. У одній з них знаходиться туфелька нареченої. У решту коробок можна покласти рвані тапочки, калоші або валянки. За кожну неправильно вгадану коробку жених платить викуп. Випробування триває до тих пір, поки жених не знайде туфельку своєї судженої.

Коли жених нарешті подолає всі перешкоди на шляху до свого щастя, Тамада говорить:

Випробування пройшов

До нареченої ти дійшов!

І тому зараз

Ти веди наречену в Загс!

Майбутні молодожони йдуть до столу, де приймають поздоровлення і побажання гостей.

Загс

Якщо до загсу недалеко, то молодожони в гості можуть пройти пішки. Інакше жених і наречена їдуть в різних машинах. Це відгомін традиції, згідно якої жених з боярами приїжджав в церкву раніше обраниці і чекав її біля входу. Вона ж чекала вісті про те, що він прибув, і лише після цього відправлялася до вінця.

Під час урочистої церемонії одруження перед входом в зал шикується весільний кортеж. У минулі часи він був довгий і ефектний з парами дружків і подружок. Нині інститут дружків і подружок перестав існувати. Кортеж, якщо і є, то дуже нечисленний: у першій парі наречену веде її отець, в другій - жениха веде його мати, в третій - матір нареченої веде отець жениха, потім йдуть свідки, потім члени обох сімей, запрошені гості (не запрошені до кортежу не приєднуються). Після одруження кортеж проводжає молодожонів в іншому порядку: молода дружина - зі своїм свекром, молодий чоловік - з тещею, останні в тому ж порядку.



Чоловіки подають жінкам ліву руку. Так само веде хлопець наречену до столу, одруження в загсі. За традицією сім'я і друзі жениха сідають на час одруження з правого боку залу, а сім'я і друзі нареченої - з лівою. Подібні церемонії під час одруження тепер дуже рідкісні. Ми привели їх як цікаву подробицю. "Зазвичай жінки йдуть з правого боку від чоловіків, а жених бере наречену під руку. Іноді наречені тримаються за руки - це виглядає дуже мило.

Молодим не варто хвилюватися з приводу церемонії одруження, оскільки їх поведінка в цей час регламентується. Від жениха і нареченої потрібно лише сказати "та" достатньо ясно і без зволікання (але не раніше, ніж буде поставлено питання). Раніше існував такий звичай: перед тим, як сказати "так", наречена на мить повертала голову у бік матері, яка кивком голови давала дозвіл.



Обручки під час одруження знаходяться у жениха. У відповідний момент він надягає кільце на палець нареченої, потім вона на палець жениха. У старі часи обручку носила тільки дружина. Тепер, як правило, його носять обидва чоловіки (у наший країні на правій руці). Якщо хто-небудь з подружжя вважає це за непотрібне, не любить прикрас або кільце заважає йому в роботі, не слід ображатися, адже це лише символ зв'язку і не в нім суть.



Після процедури одруження молоді приймають поздоровлення. Першим бере слово офіційна особа, яка проводила одруження. Численні гості приносять поздоровлення в залі очікування. Подружжя повинне без здивування приймати добрі побажання навіть від незнайомих людей: це можуть бути гості іншої сім'ї, яких не обов'язково представляти в цей урочистий момент. Деякі із запрошених на одруження, але не на весілля, вручають у цей момент квіти.

Після прийому поздоровлень молоді виходять разом і за традицією прямують до фотографа. Цей візит мав певний сенс: батьки поспішали додому, щоб закінчити останні приготування до весілля і зустріти прибулих на торжество гостей. Не всі наречені прагнуть отримати класичний знімок "голова до голови", зроблений в професійному ательє. Іноді пам'ятні фото роблять друзі-фотолюбителі, проте ці знімки часто не вдаються.

При вході в зал перед урочистою реєстрацією гратиме Марш Мендельсона, решта мелодій - на розсуд оркестру. Зазвичай в репертуарі є не менше 30 програм по 3 мелодії. Ви можете це з'ясувати при подачі заяви або безпосередньо в день реєстрації.

Вінчання

Якщо Ви вирішили вінчатися, традиційно наречена повинна бути в білому платті і широкій довгій фаті. Цікаво, що першою на Русі біле весільне плаття наділа імператриця Катерина Друга. Раніше слов'янські дівчата йшли заміж в червоному сарафані.

Прогулянка

Відразу після реєстрації молодожони відправляються кататися по красивих місцях міста. Мало хто знає, що традиція "гудіти" всім кортежем - зовсім не винахід підхмелених водіїв. У неї глибоке коріння. На Русі було прийнято шуміти щосили під час пересування молодожонів, щоб захистити їх від злих сил.

Зупиняючись, молоді п'ють з гостями шампанське і б'ють келихи. Роблять це на щастя.



А потім дивляться по осколках, хто першим з'явиться у молодих: хлопчик або дівчинка. Крупні осколки - до хлопчика, дрібні - до дівчинки.

Існує дуже красива традиція відпускати на волю пару білих голубів. Іноді ще кожному голубові на лапку прив'язується стрічка (блакитна і рожева) і, коли вони злетять, по тому, хто піднявся вище, визначається, хто першим народиться в сім'ї - хлопчик або дівчинка. Тільки будьте обережні - голуби можуть забруднити плаття.

Зустріч молодожонів

Після повернення з прогулянки на "весільний бенкет" молодих вітають, посипають дрібними цукерками, монетами і рисом. Робиться це для того, щоб життя було солодка, багата і родюча.

Жениха з нареченою зустрічають батьки, накидають на них рушник, зав'язують і ведуть за стіл із словами: "Тримаєтеся міцнішим, та ідиті по життю сімейної дружно, щасливо, на радість батькам і друзям!" Останні платять за вхід. Першим за весільний стіл запрошується молоде подружжя, за ними - свідки. Hа почесне місце запрошуються батьки. Запрошуються всі гості за весільний стіл.

Коровай

У зал на красивому підносі вносять коровай. Тамада пропонує молодим розламати його навпіл. Чия половина виявиться більшою, той і розділ сім'ї. Ці дії супроводжуються веселою музикою. "Ключ" від сімейного благополуччя вручається новоявленому голові сім'ї, а потім молодому подружжю пропонується обійти гостей і, відламуючи по шматочку, роздати коровай. Половинку нареченої ділять між гостями нареченої, половинку жениха - між його гостями.

Обряд породненія

Гості з'їдають по шматочку короваю, після чого відбувається обряд породненія: вони виходять з-за столу, рідні чоловіка стають напроти рідних дружини, представляються один одному і цілуються.

Обряд розсьорбування каші

Потім всі повертаються на свої місця, а тамада знов звертається до молодим:

Хай знають наші молоді секрети весільних затій

Що часто в гніздечка порожні приносять лелеки дітей

Або залишають їх в капусті, а частіше вносять прямо до будинку.

Щоб ні спокої, ні смутки не заводилося в будинку том

Щоб частіше пташенята народилися, сім'ю примножуючи вашу

Як на Русі завжди водилося, повинні розсьорбувати ви кашу.

У зал вносять тарілку з кашею і дерев'яними ложками. Підносять молодим з такими словами: "Що в лісі пенечков, то вам - синочків, що в лісі купини, то вам дочок". Молоді починають розсьорбувати кашу.

Гуляння

Перший тост вимовляє отець нареченої. Але слово можуть надати і "весільному генералові" - найіменитішому з гостей.



І починається гуляння, що переривається галасливими вигуками "Гірко!".

Чому гірко? Кому гірко? Цей звичай, як і багато інших, має давню історію. Раніше наречена обходила гостей з підносом, гість клав на нього гроші, брав чарку, випивав і говорив: "Гірко!", - підтверджуючи, що випив саме горілку, а не воду. Після цього він цілував наречену. Ті, хто грошей не давали, просто випивали із словами "Гірко!" і задовольнялися тим, що спостерігали за поцілунками інших. Поступово цей звичай замінився жартівливою вимогою все нових поцілунків від самих молодожонів.

Неможливо уявити собі весілля без традиційного хліба-солі. Зазвичай під час весільного бенкету свідки зав'язують дві пляшки шампанська на щастя. Перша пляшка випивається на перші роковини весілля, а друга - в день народження первістка.

Правила поведінки на весіллі

Після першого весільного тосту можна познайомити гостей з правилами поведінки на весіллі.





Hа чужих дружин і мужів дивитися

Та про своїх не забувати.



Забороняємо вам лаятися

Битися, сперечатися під столом.

Якщо ви трохи перепили

Краще спати йти мовчки.



Всім без зайвих пояснень

Місце дотримувати своє

Лити в кишеню сусіда

Сік або вино - заборонено.



Hе бурчати і не лаятися

Hе лізти зі всіма цілуватися

Hі в якому випадку не злитися

Від душі всім веселитися.



Якщо хтось помилково

Прихопив з собою тугу

Терміново здайте в холодильник

Hа котлети кухареві.



Якщо ви перед відходом

Виявили злегка

Hа собі чужі речі

Це, право, не біда.



Hо ми строго забороняємо

Йти додому тоді

Коли поряд з вами буде

Чужий чоловік або дружина!



Тост-наказ молодим



З цього 200... року, місяця ..., ... дня повеліваю легіня ... і красну дівчину ... вважати чоловіком і дружиною, що обопільно погодилися поміняти своє вільне і привільне життя на подружнє, а тому належить приймати оних тільки спільно, а порізно серйозно не приймати, бо вони суть єдине ціле і неподільне. Чоловікові бути розділом сімейства оного, на жітье-битье заробляти, на інших красунь не поглядати.



Дружина та не убоїться чоловіка свого, а любить його, поважає, почитав, як героя; не злить, не дратує, ситно годує, але в міру, щоб не ожирів і до справ не став пасивний.



Жити вам життям щасливою і радісною. Двері в хату відкритою тримати ради гостей веселих і справжніх. Не килимами персидськими та кришталями заморськими, а друзями вірними жива душа. Батечка з матінкою не забувайте, радощами і печалями з ними ділитеся, мудрими радами батьківськими користуйтеся.



Робити разом всі домашні справи, заводити обряди сімейні, містити світлицю чистою, виспівувати пісні веселі, пити воду джерельну та фруктову.



Цей наказ берегти і зберігати, бо в нім сила небувала. А якщо трапиться що недобре між вами, цей наказ дістаньте, сядьте поряд, прочитайте вдумливо, і улагодитися сварка гірка, буде мир у вас і згода, щастя і радість в будинку. Наказ виконати суворо-пресуворо і учити по ньому своїх детушек.

Другий тост - за батьків

Другий тост на весіллі за традицією проголошується за батьків.

Тамада:

Шановні гості сьогодні дуже знаменний день, з винуватцями торжества ми вже познайомилися, Але коли б не їх батьки - цього дня можливо і не було б.

Давайте піднімемо заздоровну чару

За тих, хто виростив цю славну пару.

Хто в житті не знав ні сну, ні спокою

Кував для них щастя таке велике.

Батькам сумно, сумно небагато.

За це судити ми не будемо їх строго.

Адже відвіку це їх вічна доля.

Їх кожен з нас підтримати б хотів

Ми знаємо, дітей від кінця до початку

Hа багато років любов повенчала.

І ви, не приховуючи турботи нітрохи

Повинні проводити їх в подружній шлях

За працю і турботи, за все що змогли

Хай діти поклоняться вам до землі.

А ми, у свою чергу, добрі гості

За працю ваш батьківський скажемо вам просто:

Хай час летить, але ви не старійте

Хай внуки ростуть, ви душею молодійте

Добра вам, здоров'я величезний приріст

За вас піднімаємо ми святковий тост.



Слово для напуття надається батькам.

Hапутствія батьків

Синові

Щасливого шляху, синок...

Hе на порозі

Дають чоловікам ціну

А в дорозі

Де б не зійшов з коня ти -

Hе забудь

Звідки починав свій довгий шлях.

Тобі протягне руку новий друг

Hо ніколи не забувай тих рук

Що скакуна сідлали твого

І хліб в твої торбинки поклали

Водою поїли, віддано служили

Hе попросивши у віддачу нічого.

Щасливого шляху, синок!

Hе на порозі

Дають чоловікам ціну

А в дорозі.

Хочу, щоб на життєвому шляху

Тебе успіх і успіх зустрічали.

Зумій любов по життю пронести.

Щоб все тебе добром лише згадували.

Дочки

Ти, дочка моя, йдеш в будинок чужої.

А кожен будинок - сам по собі держава.

Там все своє.

Там розпорядок свій

І свій закон, і правила, і право.

Свої капризи у порогу кинь

І поважай звички їх будь-які:

Коль там кульгаві - зіприся на тростину

І надягай окуляри, коль там сліпі.

Ти, дочка моя, йдеш в будинок чужої

А там свої стежини від порогу.

Щоб зробити крок, ти озирнися, постій.

І вибери - куди поставити ногу.

Є добрі слова - слова-промені

Щедріше будь на ласкаве слово.

А є слова, звучні суворо.

Hе зваживши слово, краще промовч.

Ти, дочка моя, йдеш в будинок чужої

Хай він рідніше буде з кожним роком.

І все, що там виникне перед тобою

Хай буде сонцем для тебе і медом.

Після поздоровлень Тамада просить молодожонів поклонитися батькам.

Тамада:

Шановні батьки! З цього дня вам привласнюються почесні звання: ТЕЩА, ТЕСТЬ, СВЕКР, СВЕКРУХА. Дозволите вручити вам свідоцтво про привласнення звань.

А зараз вислухайте наші накази:

Hаказ тещі

Теща зятя отримала

Hе сиди тепер без діла

Hа одній нозі обертайся

Перед зятем ухитряйся.

За законом старизни

Зять їде до тещі на млинці

Щоб на кухні все виблискувало

І гора млинців лежала.

Тільки зять твій на поріг

Hа столі щоб був пиріг

І півлітра, і закуска

І щоб це було смачно.

Коли зятя погано зустрінеш

Перед нами ти відповіси

Адже справа до того піде

Іншу тещу він знайде.

Дивися, наказ наш

Виконуй завжди

Зять таку тещу

Hе розлюбить ніколи.

Hаказ свекрухи

Тепер до тебе слова, свекруха

Благословила ти любов.

Його сім'я - твоя сім'я

І не бурчи тепер за дарма.

Невістка синочка полюбила

Ось і люби її як дочка.

І щоб свекрусі догодити

Вона тобі онучат народить.

А що не так, то ти прощай

Hе всі промашки помічай

І буде лад у вас такий

Що позаздрить будь-якій.

Hаказ тестеві

У тебе з'явився зять

А зять любить узяти.

Узяв він дочка у тебе

За згодою, люблячи.

Тесть, ти батечко, герой!

Ти за зятя будь горою!

В гості частіше запрошуй

Смачним пивом пригощай!

Може надумається зять

У тебе ще що-небудь узяти

Ти обіцяй віддати

І спасибі сказати.

Hаказ свекру

Hу, що сказати тобі, отець?

Ти, звичайно, легінь!

Сина виростив, одружував

Сам ще в розквіті сил.

Дивися - наречена молода

Красива і молодецька

Приймай її в сім'ю

Люби як дочечку свою.



Тост за молодих

Весілля - красиве російське слово!

Невеста вся в білому, і поряд з нею він

Кого вона з ніжною любов'ю

Поки називає своїм женихом.

Батьки дивляться на них в очікуванні.

Як хочеться їм, щоб їх діти завжди

Зберігали в душі своїй подяка

І не забували про них ніколи.

Сьогодні веселість, і тости, і жарти

А завтра наступлять звичайні дні

Коли вам доведеться однією долею

Крізь спеку і завірюху по життю йти.

Hо що б не трапилося, хай мир і згода

Hавек поселяться у ваш маленький будинок.

Хай діти ростуть, і вас називають

Щасливою матерью, розумним отцем.

А ваша любов хай радісно світить

Як веселка в небі, умитому дощем.

Хай в кожній росинці і в кожній сльозинці

Себе ви побачите тільки удвох!

Прийміть в подарунок урочистий вірш

Ми тост піднімаємо за вас, за два.

Тепер вже доведеться, як водиться вам

І горе, і радість ділити навпіл.

Ігри

Не пролий краплю



Всі гості сидять за столом і по кругу передають стакан. Кожен наливає в стакан трохи якого-небудь напою. Останній, у кого стакан переповниться і напій переллється через край, повинен сказати тост і випити.



Зайвий вибув



З гостей викликаються 5-6 охочих прийняти участь в конкурсі. На стіл ставляться великі чарки (або келихи) на одну менше, ніж кількість учасників. У чарки наливається горілка, коньяк, вино (все, що побажаєте). По команді тамади (наприклад, бавовна в долоні) учасники починають ходити навколо столу. Як тільки Тамада подає умовний сигнал (та ж бавовна), учасникам необхідно схопити яку-небудь з чарок і тут же випити) її вміст. Той, кому чарки не вистачило, вибуває.

Після цього одна чарка забирається із столу, останні наповнюються і гра продовжується так само, як описано вищим. Головне, щоб чарок завжди була на одну менше кількості тих, що грають.

Гра закінчується тоді, коли хто-небудь з двох учасників, що залишилися, вип'є останню чарку. За відсутності закуски і достатньо містких чарках фінал виглядає невимовно, оскільки ходінням навколо столу це назвати зазвичай важко.



Передай пляшку

Учасники ігор стають в круг (чергуються: хлопець - дівчина). Перший учасник затискає між ніг пляшку, краще всього пластикову з-під газованої води 1,5-2 літри, і передає наступному, не стосуючись пляшки руками. Інший учасник так само тільки допомогою ніг забирає пляшку. Гра йде на вибування: та пара, яка упускає пляшку, виходить з гри. "Найумілішою", що перемогла, вважається остання пара, що залишилася.

Подружній мінімум

Тамада доручає кому-небудь з гостей проекзаменувати жениха і наречену. Женихові ставлять питання, а після його відповіді дають коротке доповнення до нього. Те ж саме пропонується і нареченій. Це свого роду "подружній мінімум" в питаннях і відповідях.

Питання чоловікові:

1. Чим ти чиститимеш картоплю?

А дарма. Краще електробритвою. Тонкий зріз і попередній масаж надають їй незабутньому смаку.

2. Чи п'єш ти вранці кава?

Правильно! Той, хто вранці кава п'є, цілий день не втомлюється... допомагати дружині по господарству.

3. Чи буде у вас в сім'ї розподіл праці або ви всі робитимете разом?

Правильно! Почесну місію заробляти гроші візьми на себе, а менш благородну, але потрібну - витрачати їх - залиш дружині.

4. Чи можеш ти порівняти дружину з музичним інструментом?

Так, дружина не гуслі, погравши - на спину не повісиш.

Питання дружині:

1. Що ти, більше любиш: хліб або тістечко?

Прагни для чоловіка бути хлібом, а не тістечком. Тістечко смачне, але швидко набридає. Проте пам'ятай, що не хлібом єдиною сита людина.

2. Чи завжди ти говоритимеш чоловікові правду?

Правильно! Будь в міру правдива і не вимагай від чоловіка більшого. Як мовиться, правда - добре, а щастя - краще.

3. Чи завжди ти розповідатимеш чоловікові, скільки коштує та або інша куплена тобою річ?

Правильно! Чоловікові немає чого знати дійсну ціну. Це збереже його нервову систему від потрясінь.

4. Чи завжди ти слухатимешся чоловіка?

Правильно! Переходь вулицю там, де хоче чоловік, але веди його туди, куди хочеш ти.

Після відповідей на "подружній мінімум" тамада може вручити молодим дипломи або накази. Після їх вручення тамада звертається до гостей:

Дипломи видані, треба їх обмити. Хто за те, щоб обмити дипломи молодих, прошу підняти чарки. Що утрималися? Проти? Одноголосно!"

Залежно від активності організаторів весільного вечора молодим можуть вручатися і інші види посвідчень, дипломів, інструкцій, а також зачитуватися різного роду накази, укази, побажання.

Дорожні знаки

Молодим видаються малюнки, оформлені у вигляді дорожніх знаків і картки, - роз'яснення до них. Завдання молодих - знайти на картках правильне пояснення "дорожнім знакам", розкласти комплекти.

Тамада:

А життя сімейне - дорога.

Перешкод вам готує багато.

Ви, проявивши своє терпіння

Знайдіть знакам пояснення.

Звучить музика, молодожони прикріплюють до малюнків "дорожніх знаків" картку з супровідним текстом. А ось пропоновані "дорожні знаки" і тексти до них:

" "Стоп!" - "Обережно, скандал!".

" "Поступися дорогою жінці" - "Двері на кухню".

" "Рух тільки разом" - "Дорога до загсу".

" "Наліво шлях заборонений!" - "Чужі чоловіки і дружини".

" "Перевага легкового транспорту" - "Подружжя з дитячою коляскою".

" "Об'їзд перешкод" - "Алкогольні напої".

" "Місце стоянки" - "Будинок, дача, сім'я".

" "Пішохідний перехід" - "Успіх, щастя і любов".

Відро успіху

Зараз все частіше в запрошеннях на весілля, внизу постскриптумом додаються строчки: "Вхід по лотерейних квитках", або "Вхід тільки з м'якою іграшкою", або "При вході подаруєте книгу молодим". Якщо момент прийому у гостей цих "замовлених" предметів був упущений, влаштуйте конкурс на "добросовісних гостей".

Хай свідки під музику обійдуть з кошиками або підносами гостей і зберуть все припасене гостями. А потім просто підрахують, скільки зібрано у групи "підтримки" жениха - у тих гостей, які розташувалися за столом ліворуч жениха, і скільки у групи "підтримки" нареченої - у тих, хто за столом праворуч наречені. За переможців піднімемо тост. А в нагороду ним - або жених поцілує наречену, або наречена жениха - по результату змагання. Збирати подарунки можна. з відром.

Прикрасивши його стрічками, квітами, тамада оголошує:

Так говорять, коль зустрінеш людину

З відром, наповненим до самих країв

Успіх чекає, і до кінця століття

Багатий ти будеш, щасливий і здоровий.

І ми для вас, всі гості дорогі

Відерко це до весілля припасли

Його наповнимо, щоб молоді

Все життя з щастям тільки в ногу йшли.

Наповнимо разом ми відро успіхом.

Конвертики, подарунки - все сюди.

Все, що не жаль, дайте їм на додачу.

Йдемо ми до вас з відерком, панове!

Коли всі гості привітали молодих, і "відро успіху" готове для вручення молодожонам, необхідно вирішити питання: кому саме "розпліскувати" зібране. Для цього необхідно запросити молодожонів продемонструвати, як вони розподілятимуть "сімейний бюджет".

Сімейний бюджет

Тамада: Отже, припустимо, у вас на місяць сімейного життя в бюджеті 10000 рублів.

Тамада ставить перегородку між молодожонами, щоб вони не могли бачити, на яку статтю витрат сімейного бюджету кладе суму їх напарник. Причому "суми" можуть бути просто написані молодожонами в процесі гри в приготовані таблиці, які даються кожному з подружжя.

Таблиця складається з наступних граф: "Живлення", "Одяг", "Комунальні послуги", "Зустріч друзів", "Театр, кіно, музеї, екскурсії", "Подорожі", "Подарунки", "Вечір при свічках". Звучить музика, жених і наречена беруть участь в жартівливому змаганні по розподілу бюджету.

Потім Тамада підраховує, у кого скільки вийшло, і на що кожен планує витрачати більше, тобто хто все-таки представляє життя не в "рожевому кольорі", а близький до реальності. А можна, не оголошуючи прожиткового мінімуму, запитати у молодих, скільки планують вони витрачати в місяць і, називаючи статті витрат, фіксувати на листі суми, названі по черзі женихом і нареченою.

Хто з молодожонів точніше розподілив їх сімейний бюджет, перемагає в конкурсі. Проїгравшему до таблиці вноситься нова графа "Добродійність батьків". Переможцеві вручається мамами "відерко успіху", при цьому оголошується зібрана, дарована гостями сума.

Гра в пляшку

В розпал весільної веселості тамада пропонує гостям гру "В пляшку". Виносить велику надувну пляшку шампанська, яка розкручуватиметься в грі. На підносі - місце із словами. Гості встають в круг, тамада - в центрі.

Тамада:

На кого вкаже пляшка, той берет картку із словом, а я пояснюю значення цього слова в наший грі поцілунку.

Розкручується пляшка, в процесі гри розбираються картки. Ось слова і їх значення.

" Хутро - поцілуй сусідів всіх.

" Труби - поцілуй сусіда в губи.

" Крапка - кого хочеш, цілуй в щічку.

" Стрілка - хай тебе цілують дівчатка.

" Пальчики - хай тебе цілують хлопчики.

" Стих - рукою поцілунок пошле жених.

" Наречена - цілуй того, чиє поряд місце.

Питання

Свідок:

У наший наречені накопичилися до жениха питання. Вона їх написала на листочках і переплутала. Жених же теж підготував відповіді. Давайте подивимося, що з цього вийде.

Питання

1. Милий, ти завжди носитимеш мене на руках?

2. Золотко, ти віддаватимеш мені всю зарплату?

3. Сонце моє, ти подаватимеш мені вранці кава з булочкою?

4. Дорогою, ти купуватимеш мені щодня наряди?

5. Коханий, ти хочеш, щоб у нас були три дівчатка і жоден хлопчик?

6. Хороший, чи будеш ти допомагати мені по господарству?

Відповіді

1. Мрій, мрій, моя кохана.

2. Якщо дозволятиме заробітна плата.

3. Як скажеш, єдина моя.

4. Все залежить від тебе, рідна.

5. Я тільки про це і мрію, хороша моя.

6. Ну, скажеш теж. Поживемо - побачимо.

Завершення вечора

Обряд прощання з фатою

Багато сучасних весіллів завершуються по цьому ритуалу. Гості встають в круг, музика.

Тамада:

Тепер ви разом, ви єдині

І тому необхідно

Фату з нареченої тихо зняти

"Прощай" дівоцтву сказати.

Свідок знімає весільну фату з нареченої, віддає її матері нареченої. Свідок відколює весільну квітку жениха.

Тамада:

Знімай фату, красуня-наречена

І тут аплодисменти будуть до місця.

Цілуй же: чоловік, дружину молоду

У хвилину єднання святу! 
Проблему "викупу" вирішують свідок зі свідком. Проте жених сам може брати участь в проведенні цього обряду. "Викупляють" наречену зазвичай квітами, цукерками. Можна послідувати звичаю, прийнятому раніше в деяких областях, і "викупляти" наречену грошима. Раніше, якщо запропонований викуп не влаштовував подруг нареченої, то вони виставляли "уявну наречену", укриту під шаллю або покривалом. Нерідко траплялося, що жених виявляв під покривалом чоловіка. "Викупивши" наречену, жених підносить їй весільний букет.
Добре було б женихові пригадати про старий звичай міських весіллів - послати нареченій вранці в день весілля "женіхову шкатулку" з вінчальним приладдям і іншими дарами (солодощами, стрічками, прикрасами і так далі).
Навіть якщо в шкатулці опиняться тільки "інші дари", можна расчитивать на успіх заходу. І якщо наречена все ж таки розплачеться по звичаю, то хай це трапиться від радості. По старовинному повір'ю, якщо наречена хоче бути щасливою в заміжжі, то винна на весіллі багато плакати.
Раніше в день вінчання мати передавала дочці талісман, який був у нареченої у момент одруження. Це були ладанки, доважки, персні з печаткою і ін., які ставали сімейною реліквією і передавалися з покоління в покоління. В даний час таким талісманом може бути перстень з каменем, печаткою або ж інша ювелірна прикраса.

Викуп може виглядати таким чином.

Свита жениха під'їжджає до будинку нареченої. Тут їх вже чекають. За традицією наречену потрібно викупляти, хоча на сучасних весіллях цьому звичаю слідують далеко не завжди. Жених з друзями заходить в кімнату де знаходиться наречена і починається веселий торг, сценарій якого можна визначити заздалегідь. Жених ніякої участі в торзі і викупі не приймає. Свідок за допомогою дружки викупляє у подруг місце для жениха поряд з нареченою. Він підносить їм вино, шампанське, пригощає цукерками. Подруги вимагають викласти на столі доріжку до нареченої з грошей і не погоджуються поступитися до тих пір, поки їх прохання не буде виконано. "Косу нареченої" продає брат або племінник нареченої. Під час торгу з приводу суми викупу друзі жениха намагаються пролізти під стіл і зняти з нареченої туфлю, чому подруги всіляко прагнуть перешкодити. Якщо комусь зі свити жениха вдається це зробити, то наречену повинні віддати без викупу. Зустрічається і звичай крадіжки посуду у нареченої, посуд б'ють на порозі будинки жениха. В цілому процедура викупу багато в чому залежить від ступеня підготовленості подруг нареченої і свідка. Після того, як наречена викуплена, жениха усаджують поряд з нею, він цілує свою обраницю і дарил їй квітів. Наречена приколює женихові на груди квітка, а її подружка - свідкові, після чого всім гостям наливають шампанська. Батьки обов'язково питають жениха: "Чи твоя наречена, не підмінили?" - а на підтвердження того, що жених дізнався свою наречену, він її цілує. Потім гості розсаджуються по машинах для поїздки в ЗАГС.

У Загсі склався і міцно утверділся певний церемоніал реєстрації реєстрації браку. Всі елементи ритуалу слідують один за іншим в строгій логічній послідовності, додаючи обряду особливу урочистість. Процедура займає від 6 до 30 хвилин залежно від набору послуг. Після закінчення реєстрації організовується фотографування молодожонів разом з гостями, оголошується, де і в який час гостей чекають на святкове гуляння. 

ВАШІ НОВІ РОДИЧІ 
Коли ми одружуємося або виходимо заміж, родичів у нас відразу стає в два рази більше. І всі якось називаються. Відразу і не запам'ятаєш. Ні, ну тещу-то ні з ким не сплутаєш, це вже точно! Дружину, сміємо сподіватися, теж. Оскільки це загрожує чреватістю в наслідках. А ось останні. Тому нижче додається список. Як мовиться, хто є хто:

Теща - мати дружини;

Тесть - отець дружини;

Шуряк - брат дружини;

Своячка - сестра дружини;

Свояк - чоловік своячки;

Зять - чоловік дочки, сестри, зовиці;

Невістка - дружина сина для його матері;

Невістка - дружина сина для його отця;

Свекор - отець чоловіка;

Свекруха - мати чоловіка;

Зовиця - сестра чоловіка;

Дівер - брат чоловіка;

Сват - отець одного з подружжя для батьків іншого чоловіка;

Сватья - мати одного з подружжя для батьків іншого чоловіка;

Кум і кума - хрещений батько і мати, але не для хрещеника, а між собою і відносно батьків і родичів хрещеника.
Кожна пара планує весілля за власним сценарієм. Зараз, коли безмежні можливості молодожонів, торжество може прийняти найоригінальнішу і незвичайну форму. Гуляють весілля по-різному. Хтось - на природі, хтось - в ресторані, хтось - на теплоході з циганами і замовленими "зірками". Але як би не видозмінювалася форма весільного торжества, зміст його залишається приблизно однаковим. Звичайно, дотримати всі тонкощі старовинних весільних обрядів і традицій досить складно і навряд чи необхідно. Кожен вибирає щось особливо для себе важливе. звичай свідчить, що жених не повинен бачити наречену напередодні весілля. Зараз це має сенс хоч би для того, щоб красиво забрати наречену з будинку.

Після повернення з прогулянки молодих обсипають рисом
цукерочками і грошима, щоб брак був плодовитим
і багатим, а життя було солодка

Викуп
Весільний ранок починається з викупу нареченої. Витоки цієї традиції йдуть в далеке минуле. Це відгомін якнайдавнішого звичаю, коли, для того, щоб не відбулося кровозмішення, дружину брали з іншого племені або роду. І майже завжди вони були лютими ворогами племені або роду жениха. Добути дружину можна було або боєм, або в результаті тривалих переговорів.
Жених відправляється за своєю нареченою з "дружиною". Родичі і друзі нареченої на шляху жениха створюють самі різні перешкоди, а іноді - цілі фортеці. Саме їх і треба з успіхом подолати женихові. Старовинний обряд викупу нареченої супроводжується різними жартівливими конкурсами і завданнями. В даний час "викупляють" наречену зазвичай квітами, різними солодощами. Можна "викупляти" наречену і грошима.

ЗАГС
У ЗАГС жених і наречена їдуть в різних машинах. Це відгомін традиції, згідно якої жених з боярами приїжджав в церкву раніше обраниці і чекав її біля входу. Вона ж чекала вісті про те, що він прибув, і лише після цього відправлялася до вінця. При вході в зал перед урочистою реєстрацією гратиме Марш Мендельсона, решта мелодій - на розсуд оркестру. Зазвичай в репертуарі є не менше 30 програм по 3 мелодії. Ви можете це з'ясувати при подачі заяви або безпосередньо в день реєстрації.

Вінчання
Якщо Ви вирішили вінчатися, традиційно наречена повинна бути в білому платті і широкій довгій фаті. Цікаво, що першою на Русі біле весільне плаття наділа імператриця Катерина Друга. Раніше слов'янські дівчата йшли заміж в червоному сарафані.

Прогулянка
Відразу після реєстрації молодожони відправляються кататися по красивих місцях міста. Мало хто знає, що традиція "гудіти" всім кортежем - зовсім не винахід підхмелених водіїв. У неї глибоке коріння. На Русі було прийнято шуміти щосили під час пересування молодожонів, щоб захистити їх від злих сил.
Зупиняючись, молоді п'ють з гостями шампанське і б'ють келихи. Роблять це на щастя.

Присутність дітей
на весіллі обіцяє
молодожонам щасливу
і безтурботне життя
А потім дивляться по осколках, хто першим з'явиться у молодих: хлопчик або дівчинка. Крупні осколки - до хлопчика, дрібні - до дівчинки.
Існує дуже красива традиція відпускати на волю пару білих голубів. Іноді ще кожному голубові на лапку прив'язується стрічка (блакитна і рожева) і, коли вони злетять, по тому, хто піднявся вище, визначається, хто першим народиться в сім'ї - хлопчик або дівчинка. Тільки будьте обережні - голуби можуть забруднити плаття.

Гуляння
Після повернення з прогулянки на "весільний бенкет" молодих вітають, посипають дрібними цукерками, монетами і рисом. Робиться це для того, щоб життя було солодка, багата і родюча.
Крім того, існує красивий російський звичай, коли батьки зустрічають молодожонів хлібом та сіллю, підносячи їм коровай на вишитому рушнике. Жених і наречена повинні відкусити від короваю по шматочку, не стосуючись його руками. Вважається, що той, хто відкусить більший шматок, той і буде господарем в будинку.

Місце, в якому проходить торжество, прикрашають. Зробити це можна за допомогою плакатів, стрічок і повітряних куль. Що, як ні повітряна куля, асоціюється з радістю і повітряною легкістю буття. Подаруєте дитині повітряну кульку і Ви побачите, якою радістю засіяють його очі.
Перший тост вимовляє отець нареченої. Але слово можуть надати і "весільному генералові" - найіменитішому з гостей.

І починається гуляння, що переривається галасливими вигуками "Гірко!".
Чому гірко? Кому гірко? Цей звичай, як і багато інших, має давню історію. Раніше наречена обходила гостей з підносом, гість клав на нього гроші, брав чарку, випивав і говорив: "Гірко!", - підтверджуючи, що випив саме горілку, а не воду. Після цього він цілував наречену. Ті, хто грошей не давали, просто випивали із словами "Гірко!" і задовольнялися тим, що спостерігали за поцілунками інших. Поступово цей звичай замінився жартівливою вимогою все нових поцілунків від самих молодожонів.



Неможливо представити
собі весілля без
традиційного хліба-солі

Зазвичай під час весільного бенкету свідки зав'язують дві пляшки шампанська на щастя. Перша пляшка випивається на перші роковини весілля, а друга - в день народження первістка. А ось дві традиції, що прийшли до нас із заходу, і достатньо нові для наший країни. Наречена повинна кинути весільний букет незамужнім подругам, і та, яка його зловить, по прикметі, вийде заміж швидше за решту подруг. Подібно до того, як наречена кидає свій букет незамужнім подругам, жених кидає зняту з ніжки нареченої підв'язку своїм неодруженим друзям. Одружується першим той, хто її зловить.

Празднічній вечір веде так званий "тамада". По одному із звичаїв, він повинен був обиратися з числа гостей. Хоча є сенс запросити професійного ведучого, інакше невідомо, на що може перетворитися Ваше весілля стараннями недбайливого "гостя-тамади". Професіоналів в місті немало, і всі пропонують щось своє, особливе.

Повернення додому
Через поріг будинку жених повинен перенести наречену на руках. Наші предки вважали наречену ласим шматочком для злих духів. І ось щоб на неї не навели псування, жених ніс свою кохану на руках.
Перш ніж молодожони увійдуть до будинку, під поріг кладуть незачинений замок, а як тільки увійдуть - замок замикають на ключ і викидають. Робиться це для того, щоб молоді жили разом в згоді, щоб брак був довгий і благополучний.
Вибір

Традиційно свідком вибирають молоду незамужню дівчину з близьких подруг або родичок.

Свідка вибирають з неодружених молодих друзів або родичів. Бажано, щоб свідок володів організаторськими і ораторськими здібностями, мав непогане відчуття гумору і міг швидко соорентіроваться в будь-якій ситуації.

Обов'язки свідка

До весілля:

* допомагає нареченій при виборі весільного наряду і аксесуарів.
* допомагає при організації дівич-вечора.
* заздалегідь продумує і готує сценарій проведення обряду викупу.
* часто свідок бере на себе прикрасу залу і машин.

В день весілля:

* одна з перших з'являється в будинку нареченої, щоб допомогти молодою одягнутися і привести себе в належний вигляд до приїзду жениха.
* перша зустрічає прибулого жениха з друзями і проводить обряд викупу.
* після укладення шлюбу ставить свій підпис в реєстраційній книзі.
* коли гості починають поздоровляти молодих, свідок допомагає нареченій приймати букети.

На банкеті:

* знаходиться поряд з молодими.
* допомагає ведучому весільного торжества в організації конкурсів, ігор, танців.
* якщо весілля святкується один день, то всі обов'язки знімаються зі свідка з відходом останнього гостя.

Обов'язки свідка

До своїх обов'язків свідок приступає з моменту підготовки парубочого вечора. Організацію столу традиційно бере на себе жених, свідок може допомогти в складанні сценарію цього свята прощання з холостим життям. Якщо парубочий вечір проходить напередодні весілля, свідкові краще уберегти як себе, так і жениха від великого споживання спиртного.

В день весілля:

* до призначеної години приїжджає в будинок жениха, щоб допомогти в останніх передвесільних приготуваннях і супроводжувати жениха до будинку нареченої.
* заздалегідь готується до обряду викупу. Оскільки на викупі свідок представляє інтереси жениха, окрім уміння торгуватися, він повинен мати при собі енну суму грошей, декілька пляшок шампанська, вина, горілки, також непогано запастися фруктами і цукерками. Як відступне можна використовувати які-небудь дрібні симпатичні сувеніри. Не перешкодить букет для свідка, цим Ви зможете добитися її розташування.
* після укладення шлюбу ставить свій підпис в реєстраційній книзі.
* стежить, щоб в банкетному залі загсу ніхто з гостей не був обділений шампанським.
* бере декілька пляшок шампанська у весільну поїздку по місту.
* продумує маршрут прогулянки.

На банкеті:

* знаходиться поряд з молодими.
* допомагає ведучому весільного торжества в організації конкурсів, ігор, танців.
* не втрачає пильність впродовж всього свята, оскільки хто-небудь може скористатися слушною нагодою і вкрасти наречену.
* шукає зниклу наречену і викупляє разом з женихом.
* якщо весілля святкується один день, то всі обов'язки знімаються зі свідка з відходом останнього гостя.
Брак по-...

...австрійськи

Наречена прикрашає свою фату миртом, який є квіткою життя.

...афроамеріканськи

За часів рабства афро-амеріканським парам було заборонено одружуватися і жити разом. Щоб прілюдно виразити свою любов один до одного, молоді люди стрибали через мітлу, яка символізувала початок подружнього життя. Багато афро-амеріканци до цих пір дотримуються цього старовинного звичаю під час весілля. Наречена надягає намиста з черепашок як символ чистоти і непорочності.

...англійськи

У англійських селах наречена і її гості разом йдуть до церкви. Очолює процесію маленька дівчинка, що розкидає квіти по дорозі, щоб життя нареченої протікало щасливо і було наповнене квітами. Наречені на щастя пришивають до краю плаття який-небудь амулет, наприклад, маленьку срібну підкову.

...бельгийськи

Наречена вишиває своє ім'я на носовій хустці, яка бере з собою на церемонію. Потім вставляє його в рамку і зберігає до наступного сімейного одруження.

...бермудськи

Жителі островів прикрашають верхній ярус весільного пирога крихітним молодим деревцем. Після цього вони садять це деревце напроти свого будинку на знак того, що їх брак триватиме, доки росте дерево.

...венгерськи

Жених дарил нареченій сумки з монетами, а наречена женихові - три або сім (обидва числа вважаються щасливими) носових хусток. У угорців існує так званий танець грошей: наречена ставить свої туфельки на середину кімнати, і ті, хто хотів би потанцювати з нею, повинні покласти в туфельки декілька монет.

...вьетнамськи

У В'єтнамі проводять два весільні торжества, одне влаштовують батьки жениха, інше - наречені.

...голландськи

Святковий весільний обід влаштовується до церемонії. На обіді обов'язково повинні бути цукерки, звані "цукор нареченої", і пряне вино, зване "сльози нареченої".

...гречеськи

Хрещений батько жениха - почесний гість, який коронує пару і веде навколо вівтаря три рази. Наречена в день весілля кладе в рукавичку шматочок цукру, щоб любов завжди була солодкою. Друзі і подружки одягаються в спеціальний одяг із зображенням ока, яке повинне захистити молоду пару від невдач.

...датськи

Весільний пиріг в Данії не відрізняється особливою оригінальністю - це звичайний данський пиріг з марципанами. Тільки по краях прикрашається свічками, свіжими фруктами і медальйонами з портретами жениха і нареченої.

...індійськи

Брат жениха після церемонії обсипає молодожонів пелюстками квітів, щоб відвернути дияволів. Щоб відігнати злих духів, над головами молодих три рази крутять кокосові горіхи.

...іранськи

Жінки відтирають крихти від двох цукрових голів над головами молодих, щоб їм завжди супроводив успіх.

...іспанськи

Жених дарил нареченій тринадцяти монет на знак того, що він може піклуватися про неї і підтримувати її в житті. Всю церемонію наречена тримає ці монети в спеціальному гаманці.

...італьянськи

Перед дверима церкви, в якій відбувається вінчання, зав'язуються шовкові стрічки, що символізує нерозривні шлюбні узи.

...карібськи

На островах барбадос, Гренада і Санта-лучия на весілля печуть величезний "чорний" пиріг з сухофруктами і ромом. У рецепт, який передається від матері до дочки, входить мука, темний коричневий цукор, масло, яйця, вишня, родзинки, чорнослив, смородина. Сухофрукти відмочують в ромі і тримають в глиняному глеку від двох тижнів до шести місяців.

...китайськи

Наречена отримує в подарунок від своїх родичок маленькі ко-робочки із золотими прикрасами. У Китаї колір любові і радості - червоний, тому червоним буває зазвичай все: плаття нареченої, све-чи, коробки з подарунками і конвер-ти з грошима. Під час свадеб-ной церемонії наречена і жених п'ють вино і мед з кубків, связан-них разом теж червоною тасьмою.

...корейськи

На весільній церемонії завжди присутні качки, тому що качки вірні один одному все життя. У старі часи замість качок брали гусаків.

...малайзійськи

Подарунки жениха - підноси з їжею і гроші у фігурках тварин або квітів - приносить нареченій натовп дітвори. Кожен гість разом з подарунком дарил молодим звареного круто яйця як символу багатства.

...марокканськи

За п'ять днів до весілля наречена приймає церемоніальну ванну, потім жінки прикрашають її ноги і руки хною, прикрашають коштовностями. Після цього їй потрібно три рази обійти навколо будинку, в якому вона з чоловіком житиме.

...мексиканськи

Ласо обмотується навколо плечей молодожонів на час всієї церемонії, щоб показати їх союз і єднання.

...немецки

Увечері напередодні весілля друзі нареченої приходять до дверей її будинку і розбивають об поріг блюда і тарілки на знак успіху. Наступного дня, під час самої церемонії, наречена кладе в кишеню хліб і сіль, що символізує достаток. Жених же приносить зерно, що означає багатство і успіх. Гості вистилають свіжими гілками доріжку, якою наречена і жених підуть після закінчення церемонії, щоб шлях молодожонів був вимощений успіхом, надією і багатством. За це гостям дарили носових хусток, щоб вони могли загорнути в них що залишилася від свята їду

...норвежськи

В день весілля з двох сторін від дверей будинку молодожони садять маленькі ялиночки.

...пакистанськи

Наречена покидає будинок своїх батьків з Кораном на голові.

...польськи

Друзі і сусіди плетуть вінок з листя розмарину і прикрашають ним волосся нареченої. На успіх наречена під час весілля випиває келих вина, не упустившись ні краплі.

...руминськи

Гості кидають на жениха і наречену цукерки і горіхи з побажаннями процвітання і добробуту.

...самоанськи

Наречена надягає плаття, зроблене з кори тутового дерева, і корону з живих квітів і перлів.

...словацки

Жених дарил нареченій чіткі, молитвеник, пояс вірності з трьома ключами (як символ збереження її цнотливості), хутряну шапку і срібне весільне кільце. Наречена дарил женихові різноколірної шовкової сорочки, вишитої золотими нитками, і кільця. Перед церемонією боярин завертає жениха в плащ нареченої, щоб злі духи не докучали і не розлучили їх.

...таїландськи

Немолода пара готує ліжко нареченим і залишає талісмани на успіх - мішки або коробки з рисом, кунжутними зернами, монетами, з побажаннями багатства.

...фіджійськи

Жених дарил отцеві нареченої зуба кита як символу багатства і суспільного положення.

...філіппінськи

Навколо плечей молодих зав'язується білий шовковий шнурок, щоб показати їх союз. Після церемонії молодожони відпускають двох білих голубів, символізуючих мир.

...фінськи

Наречена надягає золоту корону. Після церемонії незамужні жінки зав'язують нареченій ока і танцюють навколо неї. На кого наречена надіне корону, та наступна і вийде заміж. Потім наречена і жених тримають решето, накрите шовковою хусткою, а гості кидають туди гроші. В цей час боярин називає імена тих, що кидають і скільки грошей вони поклали.

...французськи

Більшість молодожонів у Франції дотримуються старої традиції і випивають за своє щастя з великої чаші з двома ручками. Згодом ця чаша залишається для нащадків.

...хорватськи

Заміжні родички нареченої після церемонії знімають з нареченої фату і надягають на неї косинку і фартух на знак її теперішнього заміжнього положення. Потім три рази, що все зібралися, обходять навколо колодязя (символізує Святу Трійцю) і кидають в нього яблука (символізує багатство).

...чешськи

Друзі ховаються в саду нареченої і садять там дерево, потім прикрашають його стрічками і розфарбованими яйцями. Легенда свідчить, що вона проживе так же довго, скільки буде рости дерево. У провінції наречені дотримуються дуже старої традиції надягати вінок з троянд, що символізує пам'ять. Вінок нареченій напередодні весілля плетуть її подружки і вручають з побажаннями мудрості, любові і вірності.

...шведськи

Наречена кладе срібну монету, яку їй дає її отець, в ліву туфлю, золоту, яку дає мати, в праву. Туфлі повинні бути без застібок, що символізує легке народження дитини в майбутньому. Шведські дружини носять три кільця - дароване на змовини, обручальноє і ще одне кільце, символізуюче материнство.

...швейцарськи

Перед своїм будинком молодожони садять сосну, яка символізує успіх і багатство. Після того, як молоді дають клятву у вічній любові, наречена спалює свій вінок з квітів. Якщо він згорить швидко, то, значить, молоді проживуть довго і щасливо.

...шотландськи

У Шотландії традиційно жених, щоб прийняти наречену в свою сім'ю, після вимовлення клятв накидає на її плечі хустку з клітчастої матерії з квітами його клану і заколює його срібними шпильками. Друзі після церемонії миють ноги нареченій і женихові, тим самим готуючи їх до нового шляху в житті.

...японськи

В день весілля наречена зі своєю сім'єю їде в гості до жениха. За традицією наречена надягає на голову трикутну косинку, щоб заховати "ріжки ревнощів", які, як то кажуть, є у кожної жінки. Потім жених і наречена випивають дев'ять ковтків саке (рисова горілка). Вважається, що після першого ковтка вони офіційно стають чоловіком і дружиною.
У народній традиції відомо декілька способів укладення ШЛЮБУ. Один з них - умиканіє наречені, про яке згадує, зокрема, «Повість тимчасових років» (почало 12 в.). Відоміше уявне викрадання по взаємній домовленості хлопця з дівчиною або самовільний відхід дівчини до жениха (так наз. «тіхоматний» БРАК, «викрадом», «відведенням», «самохідністю»).

Сліди купівлі нареченої зберігаються в обряді викупу нареченої у її брата, в символічному продажі її коси, у вироку свата «У вас товар, у нас купець» і тому подібне. Найбільш звичайний БРАК шляхом договору сторін, що знаходить вираз в церемоніях передвесільної змови, скріпляють шлюбного договору (рукобітье при свідках, дача застави, оголошення змовин, письмовий розпис приданого), в публічному засвідченні БРАКУ широким довкола учасників весілля і односельців, у виставлянні молодих пар на загальний огляд на масницю.

Різні і форми БРАКУ. Середньовічні джерела повідомляють про багатоженця, спрадавна відомого у слов'ян, рідше про багатомужжя. У деяких місцях практикувався пробний БРАК: наречена переселялася до жениха, а весілля відкладалося до народження дитини; якщо ж шлюб виявлявся невдалим, весілля не влаштовувалося зовсім, і наречена поверталася до батьків, отримуючи винагороду. Молоді люди, що не одружувалися, піддавалися осміянню, що, проте, не розповсюджувалося на тих, хто давав обітницю безшлюбності навмисно.

Обмеження і заборони до вступу в БРАКУ стосувалися віку, спорідненості, віросповідання і так далі Вікові обмеження виражалися в дотриманні черговості вступу до БРАКУ дітей (особливо дочок) згідно старшинству. Крім звичайного БРАКУ з переходом дружини до чоловіка, зустрічався БРАК, при якому зятя брали в будинок дружини. Такого жениха наречена іноді сама йшла сватати, він брав участь в дівич-вечорі, готував придане, називався «прімаком», «поджівотником», «прівальнем», жартома навіть «молодухой»; говорили, що він «виходить заміж», а наречена «одружується» на нім. Повторний БРАК найчастіше укладали між собою вдови і вдівці, оскільки вважалося, що овдовілі з'єднаються на «тому світі» зі своїм першим чоловіком. У перший же БРАК з ними вступали неохоче з побоювання залишитися на «тому світі» без пари.

Подружня невірність засуджувалася і каралася. Пару, викриту в перелюбстві, переодягали - чоловіка в жіночий одяг і навпаки - і з ганьбою водили по вулицях. При розлученні дружини або свідки розривали над проточною водою або на перехресті дорогий рушник, пояс або що-небудь з одягу.

Найбільш узагальнений символ БРАКУ - круг. Таке укладення ШЛЮБУ шляхом обходу молодих навколо дерева, озера, удома, церкви, аналоя, столу, діжі і т. п., обертання довкруги на одному місці; з наочних символів - кільце, вінок, круглий коровай і кільцеподібний калач;
Багато весільних термінів: «окручаться» (виходити заміж, одружуватися), «самокрутка» (любовний зв'язок), «крутити», «повівать» (міняти нареченій зачіску і дівочий головний убір на жіночий), «окрута», «повоїник», «завивало» (головний убір заміжньої жінки), «верч» (вид весільного хліба). Символом укладення ШЛЮБУ є зміна нареченою зачіски (розплітання - заплетеніє коси) і головного убору, після якої дівчина вважається дружиною, а також пов'язане з цим поривання і розкриття голови нареченої на весіллі.

Символіка БРАКУ як переходу з одного стану в інше виражається в різних діях, пов'язаних з подоланням перешкоди, межі, водного простору: перестрибування дівчат на Паску через сани, щоб вийти заміж; перескакування уві сні через стіну як предвестье заміжжя; переїзд молодих через вогонь по дорозі до церкви і так далі БРАК символізують також різні способи зведення жениха з нареченою, садіння їх поряд на «посад», оперізування, з'єднання голів, волос, скріплення рук, рукобітье, пов'язання коцюби з помелом для вдалого сватання, еапряганіє молодих, підкладення ним під шлюбне ліжко хомута і віжок і так далі Ідея шлюбного з'єднання і скріпляє передається також у весільних піснях, в яких просять скути вінець, весілля; у виразах «весілля кувати» (грати весілля), в приказці: «Не куй мене, маті, до кам'яної палати, прикуй мене. маті, до дівочого ліжка!»

БРАК символізують і дії, пов'язані з добуванням і упійманням: мотиви полювання, лови риби, облоги міста, полона у весільному фольклорі, мисливські і риболовецькі знаряддя у весільному обряді. Дії руйнування і розділення містять в собі ідею розірвання зв'язку з колишнім станом: у весільних піснях - мотиви топтання трави, ламання калини і тому подібне, в самому обряді - биття горщика, ламання ложок після пригощання, ділення короваю, заломлення хліба над нареченими, розривання ними печеної курки. Символіка БРАКУ розкривається в зіставленні чоту і нечета (у ворожіннях парне число колів частоколу, полін в оберемку обіцяє БРАК, а непарне - безшлюбність). Колірні символи БРАКУ - білий і червоний: біле або червоне покривало, фата нареченої, червоне - білий весільний прапор, червоні стрічки в косі нареченої, червоний пояс свата і так далі

Символічний БРАК - мотив різних фольклорних текстів, обрядів і уявлень. Відомі фольклорні сюжети про весілля сонця з дівчиною, казки про БРАК сестер з сонцем, місяцем і вороном, з вітром, градом і громом. У болгар в Іванов день наряджають у весільний одяг дівчинку - символічну наречену Еню (Івану).

Мотив БРАКУ відбитий в уявленнях, пов'язаних із смертю: у похоронах померлих до БРАКУ, таких, що оформляються як весілля, в казках і билічках про жениха - мертвяка, в прикметах (почути вночі весільну музику провіщає смерть, весілля сниться до смерті і навпаки). У демонології вихор представляється як весілля бісів; існують повір'я про БРАКУ бісів з відьмами, межа з утопленицею, а також БРАК нечистої сили (водяних, змія, упиря і т. п.) з людьми. У казках з мотивом чудового чоловіка круг персонажів, вступаючих в БРАК з людьми, ще ширше: це різні тварини, птахи, риба, квітка, стихії і світила. Мотив «весілля предметів» - ступи з товкачем, пічної труби з хатиною, мотовила з набілкамі - представлений в обрядових діях, переказах, жартівливих віршах і піснях, в побутових діях і фразеології («одружувати пальник» - зливати горілку в загальну чашку на весіллі, «одружувати квас, пиво» - розбавляти їх водою, «одружувати серп» - обв'язувати його колосами). Любовно - шлюбні і весільні мотиви пронизують всю календарну обрядовість - різдвяну. весняну, жнивну.


