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З-помiж рiзних обрядодiй, приурочених до зимового циклу календарних свят, як вiдомо, помiтне мiсце посiдали ворожiння. За їхньою допомогою нашi предки вiддавна намагалися довiдатися
про майбуття, передбачити власну життєву долю
та важливi подiї в життi всiєї родини. Один iз багатьох способiв, який, як вiрили, може висвiтлити
це приховане прийдешнє, – певнi дiї з тими чи
iншими предметами, зосiбна й з полiнцями, якi
належить полiчити, витягти навмання iз в’язанки
дров тощо.
Найпоширенiшими серед таких ворожiнь були
дiвочi матримонiальнi (шлюбнi) дивiнацiї, якi вiдомi в кiлькох варiантах i побутували по всiй
Українi. Менш поширенi явища – гадання про
шлюб парубкiв, а також ворожiння про життя i
смерть членiв родини в новому роцi. Досi цi звичаї були фiксованi лише в деяких районах захiдноукраїнських теренiв.
Як й iншi дивiнацiї про замiжжя, ворожiння
дiвчат з дровами здебiльшого вiдбувалися напередоднi Рiздва або увечерi на Андрiя, рiдше – на
Новий рiк, Щедрий вечiр. Подекуди, наприклад
в окремих селах на Слобожанщинi, могли гадати
двiчi – на свято Андрiя та Новий рiк. Так само
дублювали обрядодiї (на Андрiя i Святвечiр) й у
деяких мiсцевостях Лемкiвщини1 .
Спосiб i суть ворожiння полягали в наступному: у передсвятковий вечiр дiвчина йшла надвiр,

набирала в дровiтнi дрова й, внiсши до хати, рахувала їх. Результат гадання тлумачили однаково:
якщо полiн виявилося до пари, то, за аналогiєю,
вона невдовзi знайде собi пару, вийде замiж. Якщо ж дров непарна кiлькiсть – цьогорiч на весiлля можна не сподiватися.
Iз низки публiкацiй та матерiалiв польових дослiджень, зокрема й тих, якi проведено останнiми роками2 , цiлком очевидно, що такi однотипнi
дивiнацiї з традицiйним дуалiстичним тлумаченням символiки “парного/непарного” у минулому
були поширенi в багатьох регiонах України (на
Лемкiвщинi, Бойкiвщинi, Гуцульщинi, Надсяннi,
Подiллi, Надднiпрянщинi, Полiссi, Слобожанщинi). Iнше, нетипове умотивування звичаю (замiжжя дiвчинi вiщує власне непарна кiлькiсть полiн)
зафiксовано лише подекуди на Закарпаттi3 .
Мiсцем вказаного ворожiння поставала власна
оселя чи “кудельна хата”, куди дiвчата сходились
на вечорницi. Дрова для гадання зазвичай набирали у своїй господi або, як це було поширено в
багатьох селах на Лемкiвщинi, Бойкiвщинi, Надсяннi, Надднiпрянщинi, потай брали з подвiр’я
тих осель, де мешкали парубки, чи в когось iз сусiдiв4 . Попри те, що крадiжку в народi вважали
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грiховним вчинком, її доволi часто практикували
з ритуальною метою (у дiлянцi аграрної, скотарської, любовної, шкiдливої магiї тощо), вiрячи,
що краденi предмети надiленi особливими магiчними властивостями i їхнє використання у рiзних
ситуацiях посилює ефективнiсть обрядiв5 .
Задля досягнення бажаного результату у народнiй обрядовiй традицiї, як вiдомо, також практикувалося трикратне повторювання тих чи iнших
дiй. Є цей ритуальний елемент i в мантицi, зосiбна й у ворожiннях вказаного виду. Так, подекуди на Гуцульщинi вважали, що для традицiйного гадання з парною-непарною кiлькiстю дров
їх треба принести тричi (с. Верхнiй Березiв Косiвського р-ну)6 . Так само чинили й у Бехеровi
Бардiївського округу, де, на вiдмiну вiд багатьох
iнших пiвденнолемкiвських сiл, дiвчата гадали не
про власну долю, а про можливий шлюб якоїнебудь пари своїх ровесникiв. Попри те результат
тлумачили традицiйно: якщо пiсля лiчби виходило парне число полiн, “то тi молодi люди, про
яких думала дiвчина, одружаться”; якщо непарне
– весiлля не буде7 .
I в Карпатах, i деiнде в Українi про майбутнє замiжжя гадали не лише за кiлькiстю полiн.
За деякими ознаками порубаного дерева українки намагалися довiдатися й про вiк i характер
свого судженого, його заможнiсть тощо. Так, за
записом В.Хомика, у селах Ясельського i Коросненського повiтiв напередоднi свята Андрiя лемкiвчанки ворожили так. Одна з дiвчат, якi збиралися у вечорничнiй хатi, вносила до оселi дрова
i кожне полiно накривала мiшком. Вiдтак кожна
з вiдданиць по черзi заходила з сiней у кiмнату i пiднiмала мiшок. Якщо їй дiсталося гладке
звичаї в селах Сколiвського i Туркiвського р-нiв Львiвської
обл., Верховинського р-ну Iвано-Франкiвської обл., Вижницького i Путильського р-нiв Чернiвецької обл., Рахiвського
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полiно, то, як гадали, наречений буде молодим i
добрим. Якщо ж вибере деревину сучкувату, з
покоробленою корою – доля зведе її зi старшим i
лихим на вдачу чоловiком8 .
За даними П.Чубинського, подiбнi дивiнацiї
з таким самим трактуванням прикмет у другiй
пол. ХIХ ст. побутували й на Волинi, зокрема у
м. Шумську Кременецького повiту. Вiдмiннiсть
звичаю, однак, полягала в тому, що панянка, яка
ввечерi на Андрiя йшла до сараю, саме там i ворожила. Крiм того, вiдзначу й поширення iнших
вiрувань: гладеньке полiно вказує на те, що чоловiк буде бiдним, а сучкувате вiщує шлюб iз
багачем9 .
Схожi вiдомостi зi Слобожанщини на початку
XX ст. подав П.Iванов. У селах Куп’янського
повiту (Харкiвщина) вважали, що дiвчина побереться з багатим, гарним i добрим парубком, якщо з купи дров їй пощастить витягнути ось таке
полiнча – пряме, гладке, з корою i без сучкiв10 .
Iх власних польових розслiдiв можу потвердити, що за розмiром i виглядом полiна, витягнутого
навмання iз оберемка дров, про зрiст, зовнiшнiсть
судженого, його соцiальний стан намагалися довiдатися й у надднiпрянських селах (на Канiвщинi), а також на Надсяннi (Яворiвщина). Як i
деiнде, на цих же теренах практикували й ворожiння з лiчбою дров. При цьому подекуди на Яворiвщинi її супроводжували характерною примiвкою “вдовец-молодец”11 . Як вiдомо, такий самий
вербальний супровiд мало й загальнопоширене в
Українi дiвоче гадання з рахуванням кiлкiв плоту. Ще одна збiжнiсть мiж цими способами ворожiнь – розглядання фактури деревини, на основi
якої робилися схожi висновки щодо зовнiшностi
майбутнього чоловiка, його вдачi тощо12
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За допомогою своєрiдного ворожiння у деяких
регiонах, зокрема подекуди на пiвднi Лемкiвщини, дiвчата намагалися вiдкрити таємницю iменi
свого судженого. У с. Бехеровi для цього на Новий рiк вони приносили з двору дрова й писали
на них iмена коханих. Вiдтак витягували їх одна в
одної, вiрячи, що з тим чи iншим парубком й судилося бути разом. До хлопцiв, iмена яких випали
за жеребом, змiнювали ставлення. Сподiваючись
привернути їхню увагу, надалi на вечорницях з
ними починали кокетувати, частiше танцювали i
дарували якiсь дрiбнички13 .
За записом М.Сивицького, в окремих селах
Пiвнiчної Лемкiвщини до мантичних обрядодiй iз
дровами вдавалися й парубки. Зокрема хлопець,
якому припала до душi котрась iз дiвчат, увечерi
напередоднi Андрiя йшов до її хати, набирав на
подвiр’ї оберемок дров, нiс у якесь вiдлюдне мiсце й починав рахувати, сподiваючись, що їх виявиться парне число. У разi невдачi, тобто якщо
полiн було не до пари, наполегливо робив наступнi спроби: йшов до другої, третьої хати (навiть
на подвiр’я до бiдної вдови з малими дiтьми) й
так тривало доти, поки не виворожив собi пари14 .
Як видно з матерiалiв П.Герцiя, такi гадання практикували у минулому з метою передбачити життєву долю членiв родини в найближчий
час. Зокрема, у закарпатському мiстечку Хустi на
Святий вечiр зазвичай на порозi складали полiнця й на кожне клали папiрець iз iм’ям одного з
домочадцiв. За вiруванням, “котроє дерево найскорiше упаде, тот найскорiше умре”15 .
Про життя i смерть на Святвечiр ворожили й
на Гуцульщинi. Зокрема, в с. Зеленiй, що бiля
Надвiрної, хтось iз домашнiх приносив до хати
дрова i тодi їх лiчили. Якщо виходило парне число, сподiвалися, що всi мешканцi дому житимуть,
“а як унесе не до пари, то хтось умре”16 .
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Подiбне ворожiння вiдоме й поза межами
України, зокрема у Словаччинi17 . Бiльш вiдомими на європейських теренах були матримонiальнi
гадання з дровами, якi побутували у бiлорусiв,
росiян, полякiв, чехiв, словакiв, литовцiв, угорцiв
та iнших народiв i ґрунтуються, як i в українцiв, на типовому тлумаченнi символiки “парногонепарного”. У тiй чи iншiй етнотрадицiї знаходимо також низку iнших звичаїв, подiбних до українських: брати для ворожiння лише краденi дрова,
тричi ходити по них, витягувати полiна наослiп,
супроводжувати лiчбу певними примiвками i т. iн.
У деяких народiв побутували й дивiнацiї за виглядом полiна (у росiян, литовцiв), спiльнi дiвочi
та парубочi гадання (у швейцарцiв) тощо18 .
Широкий ареал побутування, однакова функцiйнiсть, значнi збiжностi в способах ворожiнь,
однотипнi умотивування мантичних дiй, якi ґрунтуються на тлумаченнi певних аналогiй, символiки чисел тощо – усе це може вказувати на давнє
походження гадань з дровами. Поширення явища, його витоки – окреме питання, яке ще потребує свого дослiдження. Що ж до його збереження в сучасну пору, то, як принаймнi можу
судити iз власних польових дослiджень, у деяких
регiонах України такий елемент народної мантики
уже вийшов iз обрядового побутування. Однак,
старожили ще про нього пам’ятають, тому, можливо, подальшi тереновi пошуки розширять вiдомостi про своєрiдний народний звичай, а також
дозволять вiднайти iншi його локальнi варiанти.
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