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ХЛІБНА ВИПІЧКА – СТІЙКИЙ АТРИБУТ ВЕСІЛЛЯ

 Маргінальна окраєнність в межах 

Кіровоградщини таких етнокультурних 

регіонів як Східноподільський, Степовий 

та Середньонаддніпрянський

передбачає взаємопроникнення 

елементів обрядової лексики, елементів 

обрядів чи їх цілісні сценарії у населення 

краю.

Зі збірнику 

«Сімейна обрядовість» 

В. Борисенко



ІСТОРІОГРАФІЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В. Ястребов 

«Свадебные обрядные хлеба в Малороссии»

Історіографічний огляд вивчення обрядово-весільного хліба

(М. Сумцов, З. Марчук, М. та З. Лановики, С. Зубер, Л. Ковальчук,

Г. Гуменюк, Л. Болібрух, І.Несен, І. Магрицька, О. Мерлянова,

С. Маховська, В. Борисенко, О. Хасанова, І. Кушнірук) засвідчує, що

це вагома складова духовної культури народу.



• Коровай, шишки, борона, калачи, печені фігурки

(Новомиргородський район);

• Гільце, лежень, калачики, коровай, дивень

(Олександрівський район);

• Короваї, лежень продовгуватий (Знам′янський район).

• 2 лежні, гільце, дівочий пряник, жемни, 

качки, гуски, колак (Новгородківський, 

Кіровоградський райони). 

• Прямокутний коровай, хлібина, калач, короваєць, 

пряники (Благовіщенський, Гайворонський, 

Голованівський райони).

БОРОНА 
(Новомиргородський район) з 
сімейного архіву інформанта

ДИВЕНЬ
(с. Кримки Олександрівський район) з сімейного 

архіву інформанта

КОРОВАЙ
(Знам′янський район) з 

сімейного архіву 
інформанта

СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНЩИНА

СХІДНОПОДІЛЬСЬКИЙ

СТЕПОВИЙ



При випіканні дивня
загадували, яке буде 
життя в молодих. 
Получився? 
Будуть жити щасливо.

Коли в піч ставили, 
обов’язково приказували: 
«Світи, жар, у печі ясно, 
Печись, дивень, красно. 
Гостям – на велике диво, 
молодим на щастя».

ДИВЕНЬ 
(ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ 

РАЙОН)

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОН
(СЕРЕДНЯ НАДДНІПРЯНЩИНА)

СПЕЦИФІКА ОБРЯДОВОЇ СЕМАНТИКИ
ХЛІБНОЇ ВИПІЧКИ У ВЕСІЛЬНОМУ
ОБРЯДІ

Зі збірнику «Сімейна 
обрядовість» В. Борисенко

З архіву інформанта



«Якщо говорити про 
весільну хлібну
культуру, то треба 
ще згадати і борону.  

Це дрібний виріб,  
схожий на сучасний
батон, тільки
надрізи інакші». 

«З калачами ходили до самих 
ріжних. Залишали в хаті калач. 
Калиною прикрашали коровай. 
Коровай гарно роздавали. 
То 2 хлопці, тарілочки зав’язані
носовими платочками. І спеціально, 
цей самий старший – староста –
ріже коровай. 
От йому як несуть коровай, таке
співали! Тепер печуть коровай, 
а раніше калачі пекли і там, і там 
(і в молодого, і в молодої)». 

СПЕЦИФІКА ОБРЯДОВОЇ СЕМАНТИКИ
ХЛІБНОЇ ВИПІЧКИ У ВЕСІЛЬНОМУ
ОБРЯДІ

НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
(СЕРЕДНЯ НАДДНІПРЯНЩИНА)

БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ РАЙОН
(СХІДНОПОДІЛЬСЬКИЙ РЕГІОН)

З сімейного архіву 
інформанта



«Шишки робили з того самого тіста, 
дарували тільки одруженим гостям 
на весіллі. 

Шишки треба було з'їсти свіжими, бо
вважалося, як сохнуть і черствіють
шишки, так буде сохнути і в'янути
наречена. 

Коровай розрізали на третій день 
весілля, так звані «кури», шматочок
короваю всі гості викупляли за 
невеликі гроші». 

СПЕЦИФІКА ОБРЯДОВОЇ СЕМАНТИКИ
ХЛІБНОЇ ВИПІЧКИ У ВЕСІЛЬНОМУ
ОБРЯДІ

НОВГОРОДКІВСЬКИЙ РАЙОН
(СТЕПОВИЙ РЕГІОН)

Світлини 
зроблені під час 
запису обряду 

випікання 
короваю



В 20-40-ті роки ХХ століття в Україні стали популярними 

«червоні весілля», організовані в комсомольських осередках, в 

яких не сприймалася традиційна атрибутика, повністю 

відмовлялися від впливу церкви, також відмежовувалися від 

всього, що було пов’язано з українською культурою, звичаями, 

традиціями. Це значно вплинуло на весільно-хлібну обрядовість.

В 60-роках в Новгородківському
районі в селі Вершино-Кам'янка
ситуація значно змінюється.
Василиненко Валентина Петрівни
(записала обряд випікання короваю і 
шишок від матері)  ми дізналися, 
що коровай і шишки пекли за день до 
одруження.

20-80-ТІ РР. ХХ СТ. 

ЗНАЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
В ОБРЯДОВІЙ СЕМАНТИЦІ ХЛІБНОЇ ВИПІЧКИ

У ВЕСІЛЬНОМУ ОБРЯДІ
НОВГОРОДКІВСЬКИЙ
РАЙОН
(СТЕПОВИЙ РЕГІОН)

З сімейного архіву 
інформанта



У 1980-х році відбувається відродження традиційної 

атрибутики знову починають використовувати коровай, 

хліб, шишки та інше печиво, навіть за радянських умов. Але 

варто звернути увагу на прискорений процес урбанізації: 

– вплив села на місто, що сприяв проникненню традицій, 

пов'язаних з весільно-обрядовим хлібом до міських звичаїв;

– значний вплив міста на село, за якого більшість 

відмовлялося пекти весільне печиво вдома, віддавало 

перевагу цехам. 

20-80-ТІ РР. ХХ СТ. 

ЗНАЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
В ОБРЯДОВІЙ СЕМАНТИЦІ ХЛІБНОЇ ВИПІЧКИ

У ВЕСІЛЬНОМУ ОБРЯДІ

НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
(СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНЩИНА)

З сімейного архіву 
інформанта



а

АНАЛІЗ ЛОКАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СПЕЦИФІКИ
ХЛІБА В ОБРЯДАХ СЕРЕДНЬОНАДДНІПРЯНЩИНИ, 

СТЕПОВОГО, СХІДНОПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ
В 20-80 РР. ХХ СТ. 

Традиційна структура зазнала змін. 

З одного боку, деякі обряди значно спростилися, скоротилися під

впливом соціально-історичних умов,

а з іншого – відбулося нашарування новаційних, інноваційних

впливів в індустріальному та постіндустріальному суспільстві. Світлини зроблені 
під час експедицій
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