
ВІТАЛІЙ СКЛЯРЕНКО 
«ЩОБ НАШ КОРОВАЙ ЯСЕН БУВ» 

 
Первісне значення коровайного обряду у слов’ян до цього часу залишається не зовсім ясним. 
До кінця не з’ясоване і походження слова коровай, яке, безперечно, є праслов’янським, хоча 
збереглося лише в східних та південних слов’ян: українське корова́й «великий круглий 
пухкий хліб із прикрасами з тіста, який печуть на весілля», російське карава́й «великий 
круглий хліб», діалектне «весільний хліб», білоруське карава́й «весільний хліб круглої 
форми», давньоруське короваи «круглий білий хліб», болгарське крава́й «круглий обрядовий 
хліб з отвором посередині», македонське кpaвaj «великий круглий хліб», сербське кpàeāj 
«весільний подарунок (пиріг)», словенське kravâj «великий круглий хліб», 
церковнослов’янське краваи «хліб». 

Переважна більшість дослідників виводить праслов’янське *korvajь від *korva 
«корова». Мотивація назви короваю при цьому така: через подібність обрядового хліба (або 
частини його) за формою до корови взагалі чи її голови з рогами або вимені; через 
приписувані обрядовому хлібові чудодійні властивості викликати таку ж плодючість, яка 
властива корові; через те, що корова в народному весільному обряді служить символом 
нареченої. На думку О. Потебні, «коровай є бик-жених», тобто коровай символізує 
нареченого. 

Ю. Откупщиков пов’язує назву короваю з російським діалектним коротай «короткий 
каптан», що зводиться до індоєвропейського кореня *kor- «різати» (на його думку, *korvajь 
буквально означає «відрізана скиба, шматок хліба»). Деякі дослідники (X. Ящуржинський, 
Г. Вештарт) зближують цю назву з російським кроить, діалектним краять «різати на 
шматки», оскільки коровай на весіллях розрізається і роздається. Можна назвати й ряд інших 
зіставлень: з російським діалектним коровяк «коров’ячий кізяк» (Й. Зубатий, П. Черних); з 
давньоіндійським carú — «жертовна їжа з рису» (В. Махек); з давньоіндійським cа́rvati 
«ремиґає, пережовує (про тварину)» (А. Матценауер, В. Махек); з латинським curvus 
«кривий» (Дж. Льовенталь); з грецьким κορωνοζ «кривий» (Г. Ільїнський). 
О. Преображенський і Е. Бернекер зазначають, що етимологія цього слова неясна. 

Звичайно, коли б вдалося встановити первісне значення коровайного обряду, а ще 
краще — реконструювати обряд у первісній формі, то прояснилося б первісне значення слова 
*korvajь, а отже, і його походження. 

У дохристиянські часи коровай був обрядовою весільною жертвою язичницьким богам. 
Підтвердження цього знаходимо у старих текстах, зокрема в «Слові христолюбця» (XIII ст.), 
де коровай (із значенням «хліб») називається серед жертв, які приносилися язичницьким 
богам: «тако покладывають имъ [язичницьким богам. — В. С. ] требы и короваи имъ ломят и 
куры имъ рhжут», пор. також давньоруське корова~мольць «той, хто справляє один з 
язичницьких обрядів — шанування короваю». Вважається, що коровай як обрядова весільна 
жертва язичницьким богам замінив собою тварин, яких приносили колись у жертву. На 
думку М. Сумцова, він замінив корову, на наш погляд, — бика, про що свідчить і чоловічий 
рід іменника, і дуже прозорі натяки в коровайних піснях, зокрема в пісні, яку співають, 
вийнявши з печі весільний коровай: «А піч наша да бика привела...» Власне, і О. Потебня, як 
вже зазначалося, вважає, що коровай є бик, однак під биком він розуміє нареченого. Зв’язок 
між нареченим і короваєм-биком, звичайно, існує, але він не такий прямий. Справа в тому, 
що коровай як атрибут весілля символізує плодючість, запліднювальну силу. Основне 
значення коровайного обряду — викликати плодючість молодого подружжя. І чим далі в 
глибину віків, чим архаїчнішими є коровайні пісні, тим рельєфніше і відвертіше виступає ця 
функція коровайного обряду, яку слід визнати первісною. В усі часи найвищим уособленням 
запліднювальної сили виступав бик. Під час весільного обряду найдавніші слов’яни 
приносили бика в жертву богам і просили в них для молодих щастя, багатства, а для 
нареченого — такої ж запліднювальної сили, яку має бик, пор. звернення ангелів до Бога в 
одній із білоруських коровайних пісень: «Дай же-ж, Божа, долю Нашаму молодому: Одну 



долю грошовую, А другую збожовую, А трецьцію дзяциную!» 
Ідея про жертвопринесення бика на весіллі у давніх слов’ян може видатися комусь 

сумнівною з тих міркувань, що весіль було багато і надто багато треба було б биків. Однак у 
давніх слов’ян, як і колись у індоєвропейців, кожен рід справляв на рік лише одне весілля, 
спільне для всіх пар, які одружувалися. Це спільне весілля відбувалося під час головного 
річного свята народження сонця, яке у праслов’ян мало назву *veselьje, буквально 
«веселощі». У святі, а отже, і в спільному весіллі брали участь усі члени роду. Згодом весілля 
відділилося від святкування народження сонця і необхідність у спільному обряді відпала. 
При цьому весілля перейняло назву головного річного свята. 

Бик як жертва богам при весільному обряді був жертвою заклання: його різали, а не 
спалювали. Ми вважаємо, що праслов’янське «korvajь «жертовний бик» буквально означає 
«той, кого заріжуть, принесуть у жертву богам» і утворене від індоєвропейського (балто-
слов’янського) дієслівного кореня *kẽr- «різати, приносити в жертву богам» за допомогою 
чергування кореневих голосних ẽ : õ (що характерно для дуже давніх іменних утворень) і 
суфіксів -v- та -aj(ь). 

Якщо первісно у слов’ян лише бик міг бути жертвою богам на весільному обряді, то 
згодом, коли весілля відділилося від святкування народження сонця, у жертву могла 
приноситись якась інша домашня тварина, але обов’язково чоловічої статі. Проте, якою б не 
була ця тварина, що приносилася в жертву богам на весільному обряді, вона називалася 
*korvajь, власне «жертовний бик». І коли замість бика (чи іншої домашньої тварини) на 
весільному обряді почали різати спеціально спечений хліб з фігурою бика, то такий 
ритуальний хліб також називався *korvajь, власне «жертовний бик», пор. вже згадуване «А 
піч наша да бика привела...». Правда, лише в східних та південних слов’ян. У західних 
слов’ян весільний хліб називається інакше: безпосередньо за назвою тварини, фігурка якої 
виліплювалася на хлібі й запліднюючої сили якої бажали молодому, пор. польське bycz̨ ek 
«бичок», діалектне «домашня булка, випечена на весілля», чеське hřebec «жеребець; великий 
весільний калач». Звичай виліплювати на весільному хлібі домашніх тварин зберігається 
подекуди у східних слов’ян ще й досі. На це вказує дослідник коровайного обряду в 
білорусів М. Довнар-Запольський. 

На користь припущення про поступову заміну на весільному обряді у слов’ян 
жертовного бика якоюсь іншою домашньою твариною, а згодом — спеціально спеченим 
хлібом можна навести деякі факти з історії жертвопринесення в Стародавній Індії. Першою і 
найсильнішою жертвою у Стародавній Індії була людина. З часом жертовна сила людини 
вичерпувалася і в жертву почали приносити коня, бика, вівцю, козу, яких Праджапаті 
створив з частин тіла людини. Коли і їх жертовна сила зникала, ці тварини були замінені 
жертовним пирогом. 

У давніх слов’ян заміна на весільному обряді жертовного бика (чи іншої домашньої 
тварини) жертовним хлібом була зумовлена зростанням значення хліба в житті слов’ян у 
зв’язку з переходом їх від скотарства до землеробства. Хліб став усьому голова, і хлібна 
жертва почала цінуватися вище від тваринної. Однак коровай-бик на весільному обряді був 
не просто жертвою, він уособлював ту запліднювальну силу, якої бажали нареченому. У 
зв’язку з цим коровай-хліб, щоб виконувати обидві названі функції, мав чимось нагадувати 
бика: на хлібі виліплювалася фігурка бика, або голова бика, або роги, у зв’язку з чим у 
коровайних піснях коровай часто називають рогатим, пор.: «Я рогат і богат». Коровай з 
ріжками ще й тепер зустрічається в Білорусії та Болгарії. 

Праслов’янське *korvajь «жертовний бик», безперечно, пов’язане з *korva «корова» 
(українське, російське коро́ва, білоруське карова, давньоруське корова, польське, 
нижньолужицьке krowa, чеське krа́va, словацьке krava, верхньолужицьке kruwa, полабське 
korvo, болгарське, македонське кра́ва, сербське крава, словенське krа́va, старослов’янське 
крава), спорідненим з литовським kárve «корова». Переважна більшість дослідників вважає, 
що праслов’янське *korva «корова» утворене від індоєвропейського кореня *k- «ріг; голова» 
і буквально означає «рогата тварина». Проте індоєвропейський k̂ палатальний у 



праслов’янській мові мав би відбитися як s (у литовський — як š), тобто для назви корови 
очікувалася б форма *sorva (у литовській мові — *šárvè). Наведену звукову невідповідність 
деякі дослідники пояснюють запозиченням слов’янської і балтійської назви корови з якоїсь 
мови-кентум (мови, у якій індоєвропейський k̂ палатальний відбився як k). О. Трубачов 
вважає, що праслов’янське *korva запозичене з кельтської мови (пор. кельтське carvos 
«олень»), а балтійська мова (литовське ka ́rvè) засвоїла це слово з праслов’янської. На 
спірності традиційного пояснення праслов’янського *korva особливо рішуче наполягав 
В. Мартинов. 

Ми вважаємо, що праслов’янське *korva (а також литовське ka ́rvè) утворено від 
індоєвропейського (балто-слов’янського) дієслівного кореня *kēr- «різати, приносити в 
жертву богам» (за допомогою чергування кореневих голосних ē : ō і суфікса -v-) і первісно 
означало «жертовна корова», буквально «та, яку заріжуть, принесуть у жертву богам». 
Індоєвропейці та ранні балто-слов’яни не вживали в їжу молока, а тому корови приносилися 
в жертву богам нарівні з биками і були, як і бики, найбільш достойними жертвами (згодом, 
коли балто-слов’яни почали вживати в їжу молоко, принесення в жертву корів стало значно 
рідшим). Особливе призначення жертовних корів і биків зумовило появу окремої назви для 
них (*korva «корова», *korvajь «бик»), відмінної від індоєвропейської назви корови чи бика 
*guous. Давня індоєвропейська назва великої рогатої худоби збереглася в праслов’янській 
мові лише щодо тих корів та биків, яких вирощували заради м’яса і молока, пор. 
праслов’янське *govêdo «велика рогата худоба», звідки українські діалектні гов’єдо «рогата 
худоба», го́в’ядина «худоба; м’ясо», російські говя́дина «яловичина», діалектне говядо 
«велика рогата худоба», білоруське діалектне гавя́да «те саме», давньоруське говядо «бик; 
рогата худоба». Немає сумніву в тому, що жертовні корови і бики вибиралися серед корів і 
биків за якоюсь певною ознакою. На наш погляд, такою ознакою була наявність на лобі 
тварини білої плями, яка сприймалася давніми слов’янами як мітка бога Сонця. Згодом назва 
жертовної корови (*korva) поширилася і на звичайну корову, але при цьому була збережена 
назва великої рогатої худоби (*govêdo). 

Слова *korva і *korvajь є дуже давніми, про що свідчить, по-перше, їх утворення від 
дієслівного кореня *ker- (пор. литовське ka ́rvé), тобто виникнення у період до втрати довготи 
складовим елементом довгих дифтонгічних сполучень (кінець балто-слов’янської 
спільності), по-друге, наявність при творенні названих імен чергування голосних ē : ō у 
корені. Після втрати довготи складовим елементом довгих дифтонгічних сполучень, у той 
період існування праслов’янської мови, коли при творенні імен від дієслів чергування 
голосних ē: ō вже не відбувалося, від дієслівного кореня *ker- «різати» за допомогою того ж 
самого суфікса -v-, який представлений у *korva i *korvajь, був утворений іменник *červo 
«черево», буквально «те, що ріжуть, розрізають у тварин» (а не «вирізані нутрощі тварини», 
як думають дослідники): українське че́рево «живіт», російське діалектне че́рево, білоруське 
чэ́рава, давньоруське черево «те саме», польське trzewo «нутрощі», старе czrzewo «те саме», 
чеське střevo «кишка», словацьке črevo, верхньолужицьке črjewo «те саме», нижньолужицьке 
crjowo «кишки», полабське crevü «нутрощі», болгарське черво «кишка; чре́во «кишка, 
живіт», македонське црево «кишка», сербське цре́во «те саме», словенське črevộ «кишка; 
живіт», старослов’янське чрhво «живіт». Наведена етимологія праслов’янського *červo 
обстоюється більшістю дослідників. Вона підтверджує реальність запропонованої нами 
етимології для слів *korvajь і *korva. 

 
 


