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З-помiж рiзних обрядодiй, приурочених до зи-
мового циклу календарних свят, як вiдомо, помiт-
не мiсце посiдали ворожiння. За їхньою допомо-
гою нашi предки вiддавна намагалися довiдатися
про майбуття, передбачити власну життєву долю
та важливi подiї в життi всiєї родини. Один iз ба-
гатьох 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 вi-
домi 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 зви-
чаї були фiксованi лише в деяких районах захiд-
ноукраїнських теренiв.
Як й iншi дивiнацiї про замiжжя, ворожiння

дiвчат з дровами здебiльшого вiдбувалися напе-
редоднi 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 наступно-

му: у передсвятковий вечiр дiвчина йшла надвiр,
1Иванов П. Жизнь и поверья крестьян Купянского уе-

зда Харьковской губернии.– Харьков, 1907.– С. 63; Ва-
рхол Й. Дiвочi ворожiння в часi зимового сонцестоян-
ня // Науковий збiрник музею української культури у
Свиднику.– Т. 15.– Кн. 1.– Пряшiв, 1988.– С. 167.

набирала в дровiтнi дрова й, внiсши до хати, ра-
хувала їх. Результат гадання тлумачили однаково:
якщо полiн виявилося до пари, то, за аналогiєю,
вона невдовзi знайде собi пару, вийде замiж. Як-
що ж дров непарна кiлькiсть – цьогорiч на весiл-
ля можна не сподiватися.
Iз низки публiкацiй та матерiалiв польових до-

слiджень, зокрема й тих, якi проведено останнi-
ми роками2, цiлком очевидно, що такi однотипнi
дивiнацiї з традицiйним дуалiстичним тлумачен-
ням символiки “парного/непарного” у минулому
були поширенi в багатьох регiонах України (на
Лемкiвщинi, Бойкiвщинi, Гуцульщинi, Надсяннi,
Подiллi, Надднiпрянщинi, Полiссi, Слобожанщи-
нi). Iнше, нетипове умотивування звичаю (замiж-
жя 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 наби-
рали у своїй господi або, як це було поширено в
багатьох селах на Лемкiвщинi, Бойкiвщинi, Над-
сяннi, Надднiпрянщинi, потай брали з подвiр’я
тих осель, де мешкали парубки, чи в когось iз су-
сiдiв4. Попри те, що крадiжку в народi вважали

2Зубрицький М. Народнiй календар, народнi звичаї i
повiрки, прив’язанi до днiв в тиждни i до рокових свят
// Матерiяли до українсько-руської етнольоґiї.– Т. III.–
Львiв, 1900.– С. 51; Доманицький В. Народнiй калєн-
дар у Ровенськiм повiтi, Волинської губернiї // Матерiали
до української етнольоґiї.– Т. XV.– Львiв, 1912.– С. 80;
Зинич М. Звичай та вiрування на Андрiя в с. Жукотинi
пов. Турка // Лiтопис Бойкiвщини.– Самбiр, 1937.– Ч. 9.–
С. 124; Добрянська I. Село Команьча – життя, звичаї, по-
вiр’я // Наше Слово.– Варшава, 1965.– № 28.– С. 5; Кли-
мець Ю. Звiт про проведену роботу пiд час експедицiї на
Полiсся // Архiв МЕХП.– Ф. 1.– Оп. 2.– Од. зб. 304.–
Арк. 110; Серебрякова О. Календарна та сiмейна обрядо-
вiсть в селах Яворiвського р-ну Львiвської обл. (польовi
матерiали 2007 р.) // Архiв IН НАНУ.– Ф. 1.– Оп. 2.–
Од. зб. 490.– Арк. 14, 29; Її ж. Прикмети, календарнi
та родиннi звичаї, зiбранi в Мiжгiрському, Хустському та
Мукачiвському районах Закарпатської обл. (польовi мате-
рiали за 2008 рiк) // Там само.– Од. зб. 495.– Арк. 8,
9, 77; Її ж. Польовi матерiали з Корсунь-Шевченкiвського,
Черкаського та Канiвського р-нiв Черкаської обл. за 2008,
2009 рр. // Там само.– Од. зб. 496. – Арк. 116, 161, 209,
216, 219 та iн.

3Див.: Герцiй П. Вiрованя на Святий вечер в Хустi //
Подкарпатска Русь.– Ужгород, 1930.– Ч. 1–2.– С. 29.

4Серебрякова О. Календарна та сiмейна обрядовiсть в
селах Яворiвського р-ну... – Арк. 6, 11; Її ж. Польовi ма-
терiали з Корсунь-Шевченкiвського, Черкаського та Канi-
вського р-нiв...– Арк. 21; Горошко Л. Календарнi i родиннi
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грiховним вчинком, її доволi часто практикували
з ритуальною метою (у дiлянцi аграрної, скотар-
ської, любовної, шкiдливої магiї тощо), вiрячи,
що краденi предмети надiленi особливими магiч-
ними властивостями i їхнє використання у рiзних
ситуацiях посилює ефективнiсть обрядiв5.
Задля досягнення бажаного результату у на-

роднiй обрядовiй традицiї, як вiдомо, також прак-
тикувалося трикратне повторювання тих чи iнших
дiй. Є цей ритуальний елемент i в мантицi, зо-
сiбна й у ворожiннях вказаного виду. Так, поде-
куди на Гуцульщинi вважали, що для традицiй-
ного гадання з парною-непарною кiлькiстю дров
їх треба принести тричi (с. Верхнiй Березiв Ко-
сiвського 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 якої-
небудь пари своїх ровесникiв. Попри те результат
тлумачили традицiйно: якщо пiсля лiчби виходи-
ло 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 майбут-

нє замiжжя гадали не лише за кiлькiстю полiн.
За деякими ознаками порубаного дерева україн-
ки намагалися довiдатися й про вiк i характер
свого судженого, його заможнiсть тощо. Так, за
записом В.Хомика, у селах Ясельського i Корос-
ненського повiтiв напередоднi свята Андрiя лем-
кiвчанки ворожили так. Одна з дiвчат, якi збира-
лися у вечорничнiй хатi, вносила до оселi дрова
i кожне полiно накривала мiшком. Вiдтак кожна
з вiдданиць по черзi заходила з сiней у кiмна-
ту i пiднiмала мiшок. Якщо їй дiсталося гладке

звичаї в селах Сколiвського i Туркiвського р-нiв Львiвської
обл., Верховинського р-ну Iвано-Франкiвської обл., Вижни-
цького i Путильського р-нiв Чернiвецької обл., Рахiвського
i Великоберезнянського р-нiв Закарпатської обл. (польовi
матерiали 2005 р.) // Архiв IН НАНУ.– Ф. 1.– Оп. 2.–
Од. зб. 466 б.– Арк. 80; Вархол Й. Дiвочi ворожiння...–
С. 165; Шмайда М. А iшi вам вiнчую. Календарна обрядо-
вiсть русинiв-українцiв Чехо-Словаччини.– Пряшiв, 1992.–
С. 145.

5Див. докл.: Войтович В. Українська мiфологiя.– К.,
2005.– С. 250; Толстая С. Кража // Славянские
древности.– Т. 2.– Москва, 1999.– С. 640–643.

6Гонтар Т. Польовi матерiали про народне харчування
за 1974 рiк (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) // Архiв
МЕХП.– Ф. 1.– Оп. 2.– Од. зб. 213.– Арк. 22 зв.

7Гривна В. Народнi звичаї Маковицi.– Пряшiв, 1973.–
С. 152.

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 во-
рожила. Крiм того, вiдзначу й поширення iнших
вiрувань: гладеньке полiно вказує на те, що чо-
ловiк 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 побе-
реться з багатим, гарним i добрим парубком, як-
що з купи дров їй пощастить витягнути ось таке
полiнча – пряме, гладке, з корою i без сучкiв10.
Iх власних польових розслiдiв можу потверди-

ти, що за розмiром i виглядом полiна, витягнутого
навмання iз оберемка дров, про зрiст, зовнiшнiсть
судженого, його соцiальний стан намагалися до-
вiдатися й у надднiпрянських селах (на Канiв-
щинi), а також на Надсяннi (Яворiвщина). Як i
деiнде, на цих же теренах практикували й ворожi-
ння з лiчбою дров. При цьому подекуди на Яво-
рiвщинi її супроводжували характерною примiв-
кою “вдовец-молодец”11. Як вiдомо, такий самий
вербальний супровiд мало й загальнопоширене в
Українi дiвоче гадання з рахуванням кiлкiв пло-
ту. Ще одна збiжнiсть мiж цими способами воро-
жiнь – розглядання фактури деревини, на основi
якої робилися схожi висновки щодо зовнiшностi
майбутнього чоловiка, його вдачi тощо12

8Хомик В. Звичаї та обряди лемкiв // Наше Слово.–
Варшава, 1963.– № 23.– С. 5.

9Чубинский П. Труды этнографическо-статистической
экспедиции в Западно-Русский край.– Т. 3.– СПб., 1872.–
С. 261.

10Иванов П. Жизнь и поверья крестьян...– С. 63.
11Серебрякова О. Календарна та сiмейна обрядовiсть в

селах Яворiвського р-ну...– Арк. 117, 129; Її ж. Польо-
вi матерiали з Корсунь-Шевченкiвського, Черкаського та
Канiвського р-нiв...– Арк. 209.

12Пор.: Самбiрський Д. Дещо про свято-андрiївськi зви-
чаї й вiрування в Самбiрщинi (с. Городище) // Життя i
Знання.– Львiв.– 1938.– Ч. 12.– С. 357; Папiж В. Де-
якi релiгiйнi обряди i звичаї Пiдгаєччини // Пiдгаєць-
ка земля: Iсторико-мемуарний збiрник.– Нью-Йорк; Ло-
ндон; Париж; Сидней; Торонто; К., 1980.– С. 72; Ми-
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За допомогою своєрiдного ворожiння у деяких
регiонах, зокрема подекуди на пiвднi Лемкiвщи-
ни, дiвчата намагалися вiдкрити таємницю iменi
свого судженого. У с. Бехеровi для цього на Но-
вий 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 су-
дилося 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 мiс-
це й починав рахувати, сподiваючись, що їх ви-
явиться парне число. У разi невдачi, тобто якщо
полiн було не до пари, наполегливо робив наступ-
нi 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 гадан-

ня практикували у минулому з метою передба-
чити життєву долю членiв родини в найближчий
час. Зокрема, у закарпатському мiстечку Хустi на
Святий вечiр зазвичай на порозi складали полiн-
ця й на кожне клали папiрець iз iм’ям одного з
домочадцiв. За вiруванням, “котроє дерево най-
скорiше 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 чис-
ло, сподiвалися, що всi мешканцi дому житимуть,
“а як унесе не до пари, то хтось умре”16.

лорадович В. Рождественские Святки в северной части
Лубенского уезда.– Полтава, 1893.– С. 20; Kolberg O.
CheÃlmskie. Obraz etnograficzny.– Kraków, 1890.– T. 1.–
S. 160, 161; Schnajder J. Z życia górali nadÃlomnickich //
Lud.– Lwów, 1912.– T. XVIII.– Zesz. I–IV.– S. 212;
Falkowski J. Zachodne pogranicze Huculszczyzny.– Lwów,
1937.– S. 126 та iн.

13Гривна В. Народнi звичаї Маковицi...– С. 159.
14Сивицький М. Духова культура // Лемкiвщина: Зем-

ля – Люди – Iсторiя – Культура.– Т. II: Записки НТШ.–
Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1988.– Т. 206.–
С. 130.

15Герцiй П. Вiрованя на Святий вечер...– С. 30.
16Онищук А. Народний калєндар. Звичаї й вiруваня

Подiбне ворожiння вiдоме й поза межами
України, зокрема у Словаччинi17. Бiльш вiдоми-
ми 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 україн-
цiв, на типовому тлумаченнi символiки “парного-
непарного”. У тiй чи iншiй етнотрадицiї знаходи-
мо також низку iнших звичаїв, подiбних до укра-
їнських: 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 виг-
лядом полiна (у росiян, литовцiв), спiльнi дiвочi
та парубочi гадання (у швейцарцiв) тощо18.
Широкий ареал побутування, однакова функ-

цiйнiсть, значнi збiжностi в способах ворожiнь,
однотипнi умотивування мантичних дiй, якi ґрун-
туються на тлумаченнi певних аналогiй, символi-
ки чисел тощо – усе це може вказувати на давнє
походження гадань з дровами. Поширення яви-
ща, його витоки – окреме питання, яке ще по-
требує свого дослiдження. Що ж до його збе-
реження 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, мож-
ливо, подальшi тереновi пошуки розширять вiдо-
мостi про своєрiдний народний звичай, а також
дозволять вiднайти iншi його локальнi варiанти.
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latach 1877–1891.– Kraków, 1897.– T. 1.– S. 314.




