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Хліб — одна з найбільших святинь нашого народу. Найдорожчих гостей зустрічають хлібом-
сіллю, на весіллі молодому подружжю печуть великий, прикрашений фігурками з тіста, 
барвінком, шишками, стрічками, цукерками, коровай або калач. З хлібом ідуть у дім, де 
народилася дитина, на новосілля. Все це символ добробуту, злагоди в сім’ї. 

Хліб шанований у нас здавна. Зерном посипали молодих на весіллі, бажаючи, щоб добре, 
заможно їм жилося, щоб було багато дітей у сім’ї. Таку ж мету переслідували засівальники 
на різдвяно-новорічних святках, колядуючи й щедруючи в кожній хаті. Звичай цей ще й досі 
зберігається в сільській місцевості, перетворившись на веселу новорічну забаву. Він втратив 
своє магічне значення, але народна традиція пов’язувати добробут із хлібом, збіжжям не 
відходить у минуле. 

Кашею, тобто стравою з потовчених зерен, в давнину називали весільну гостину. 
Наприклад, у Воскресенському літописі, датованому XVI ст., під 1239 р. згадується, що коли 
Олександр Невський одружувався в м. Торопці, то святкував тут кашу. Назва найважливішої 
страви (каші) дала найменування всій весільній учті. Кашу настільки шанували, що в XVI ст. 
князі посилали її одне одному в подарунок на знак особливої поваги. Так, казанський Цар 
Симеон посилав кашу в 1554 р. цареві Івану Васильовичу і його дружині, князеві Юрію 
Васильовичу Углицькому та іншим вельможним московським особам того часу 
(Сумцов Н. Ф. Хлеб в обрядах и песнях. — Харьков, 1885. — С. 42). На каші ворожили під 
Новий рік. За описом І. Франка, коли сім’я сідала до святкової вечері (так званої щедрої, чи 
багатої куті), то перш ніж розпочати трапезу, господар набирав каші-куті в ложку і 
підкидав угору. По кількості зерен, що прилипли до стелі, говорили про врожай наступного 
року. 

Все це зовсім не випадково. Займаючись з давніх-давен переважно землеробством і 
вбачаючи в хлібі основу свого життя й добробуту, слов’яни ставилися до нього з особливою 
шанобою. «Хліб — усьому голова» — говорить українське прислів’я. 

Хліб чи зерно як символ життя й багатства, миролюбності й щастя в тій чи іншій формі 
фігурували у всіх річних обрядах, а деякі ще й досі активно побутують у новій радянській 
обрядовості. 

Люди старшого віку, мабуть, ще пам’ятають традиційні ворожіння на дні Катерини чи 
Андрія в листопаді-грудні, коли дівчата, щоб визначити судженого, випікали спеціальні 
«ворожильні» булочки — балабушки чи кукілки. Під Новий рік в Галичині випікали 
спеціальний обрядовий хліб, який називався карачун або керечун. 

Наближалася весна. Починався новий трудовий рік селянина. За первісними віруваннями, 
весну приносили птахи з теплих країв, з вирію. Тому на початку березня святкували обряд 
зустрічі жайворонків. Жінки готували обрядове печиво, що своєю формою нагадувало 
пташку — жайворонків. Діти ходили по селу, кликали, гукали весну і співали пісні про 
прихід весни — веснянки. 

Найбільше народних обрядів, пов’язаних із хлібом, припадало на час, коли на полях 
збирали врожай, — на жнива. На поле проводжали женців із короваєм. Особливо урочисто 
відзначалося закінчення жнив, коли женці на скошеній ниві в’язали останній сніп — дідух, 
бороду або сплітали з колосків вінок. Цей вінок, прикрашений польовими квітами, а 
подекуди й кетягами калини, одягали на голову найкращій робітниці, званій княгинею. Таке 
звеличування простих людей характерне для українського фольклору. Ця традиція 
збереглася й досі, коли на знак пошани праці на жнивах плетуть вінки із збіжжя. 

А ось де найбільше різноманітних виробів із тіста, так це на весіллі. Випікання весільного 
хліба — особливий ритуал, до якого запрошували досвідчених коровайниць (шишильниць, 
колашниць), щасливих у сімейному житті. Саме приготування тіста й випікання короваю 
супроводжувалося піснями: 

Ци чули ви з раю,  



Що в нашім короваю?  
Водиці з криниці,  
А масло з крамниці,  
То наші коровайниці  
Череватії коровай місили. 

Для прикрашання короваю, а також для подарунків гостям випікалися шишки, подарки, 
колачі, качки, гуски. Коровай оздоблювався теренками — гілками фруктових дерев, 
обліпленими тістом і пропеченими в печі. Найважливішою прикрасою весільного короваю 
було гільце. По тому, як випечеться коровай вгадували про життя майбутньої сім’ї — якщо 
трісне в печі, один з молодих може померти. 

На Закарпатті коровай не випікали — його заміняв колач — хліб з діркою посередині, в 
яку продівали прикрашену весільну палицю. З цим атрибутом дружби ходили по селу й 
запрошували гостей на весілля. Таку форму весільного хліба називали ще колач видкий, 
дивун, пояснюючи це тим, що коли наречена йде до нареченого, то дивиться на нього через 
хліб. На інших теренах України побутували такі назви весільного хліба — доля, верч, 
лежень, плаксій, покраса, сова, голубка, теремок, короваєць, балець та багато інших. Вони 
мали своє призначення — один вид хліба символізував згоду чи відмову від шлюбу при 
сватанні, інший служив для обміну між родинами молодих, спеціальним короваєм 
благословляли, вітали молодих; було печиво, яким обдаровували коровайниць і дружок, або 
інше, яке дарували тільки батькам молодих. 

Звичайно, сьогодні зникає багато видів весільних печив, а разом з ними й назви 
ритуального хліба, але залишається найбільша окраса весілля і його символ — коровай. 

Наша земля здавна хліборобський край, тому й хліб тут завжди високо цінувався. 
Хлібороб повсякчас дбав, щоб жодна зернина не пропала в полі, бо, як вчить прислів’я, 
«Зерно до зерна, то й мірка повна». Він підіймав зронений окраєць хліба й цілував, 
дотримуючись дідівського заповіту: «Не кидайсь хлібом — він святий!» 
 


