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RITUAL USE OF SOME HOUSEHOLD THINGS 
AND RITUAL FOODS IN THE CALENDAR 
RITUALITY OF UKRAINIANS:  
MANTIC AND MAGIC ASPECT

Actuality of the article is due to the fact that there is still no 
special article paper of the peculiarities of the existence of man-
tic and magic actions in different regions of Ukraine during the 
year. They were carried out the time mainly of the twelve days 
between Christmas and Epiphany in order to predict the crop, 
favorable days for plowing, weather, health of family members 
and livestock, marriage. Therefore, the aim of the offered ar-
ticle is coverage of the layer of the custom of ritual and world-
view phenomena associated with the divination and magic ac-
tions about the harvest of cereals, vegetables, fruit trees, honey, 
amount of bees, cows and calves etc. Among them — variet-
ies, prophetic signs, mythological presentations, archaic ele-
ments etc.

The object of the research is the traditional world view and 
the custom and rite culture of the inhabitants of Ukraine, and 
the subject — calendar mantic and magic actions with different 
ritual attributes (coal, ritual foods, grains of bread, spikelets of 
cereal, vegetable crops etc.), which carried out to during vari-
ous holidays of calendar. The basis for the article are the mate-
rials of the field research, local lore articles and works of the end 
of nineteenth and the beginning of the twenty-first centuries. 
Also comparative material from other regions of Ukraine is pre-
sented. For the best opening of originality of divination and 
magic actions in Ukraine use also information about them in 
the traditional culture of other people of the world. The meth-
odology of this work is based on general scientific methodologi-
cal principles and the basic requirements that apply to the works 
of historical and ethnological direction.

Mantic and magic traditions related to the ceremonial use of 
coals, seeds of cereals and vegetable crops of different varieties 
etc. in the fortunetelling and magic actions the time to during 
various holidays of calendar of the inhabitants of Ukraine are 
analyzed. Their functionality, semantics, attributive, verbal lev-
els, functional purpose, symbolism and magical properties of 
ritual attributes, modifications, and also degree of preservation 
of investigated phenomena in modern time are revealed.

It was found out that the considered variants of calendar 
divination and magic actions with different ritual attributes in 
the Ukrainians have peculiar features. Among the remnants of 
archaic phenomena the cult of ancestors, belief in the truth of 
the results of divinations, verbal, productive magic, the magic 
of protection, magical properties of ritual attributes and their 
use in various mantic and magic actions etc. was preserved. 

Keywords: mantic and magic actions/practices/customs 
(divination), calendar holidays, Ukrainians, coals, ritual wheat 
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Актуальність обраної теми зумовлена тим, що досі 
немає спеціальної розвідки про особливості побутуван-
ня мантично-магічних практик у різних регіонах України 
впродовж року. Тому у запропонованій публікації автор-
ка ставить перед собою мету комплексно висвітлити пласт 
звичаєво-обрядових і світоглядних явищ, пов’язаних із во-
рожіннями про господарський добробут, сприятливі дні для 
оранки, погоду, одруження, здоров’я членів родини тощо. 

Об’єктом дослідження є традиційний світогляд і зви-
чаєво-обрядова культура жителів різних регіонів України, 
а предметом — календарні мантично-магічні дії з різними 
ритуальними атрибутами. Джерельною основою статті є ма-
теріали польових досліджень, краєзнавчі розвідки, праці кін-
ця ХІХ — поч. ХХI ст. Методологія розвідки ґрунтується 
на загальнонаукових методологічних принципах та основних 
вимогах, які ставляться щодо праць історико-етнологічного 
спрямування. Проаналізовано мантично-магічні традиції, 
пов’язані з господарським добробутом, здоров’ям членів 
родини та ін. Розкрито їх функційність, семантику, акціо-
нальний, атрибутивний, вербальний рівні, функційне при-
значення, символіку та магічні властивості ритуальних атри-
бутів, видозміни та ступінь збереження досліджуваних явищ 
у сучасну пору. З’ясовано, що розглянуті варіанти кален-
дарної ворожби українців мають своєрідні риси та містять 
залишки архаїчних явищ.

Ключові слова: ворожба (ворожіння, дивінації, мантич-
ні, магічні дії/практики/звичаї), календарні свята, україн-
ці, вуглини, кутя, хліб, попіл, врожай.
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Вступ. Серед календарних звичаїв та обрядів най-
більш насиченим в обрядовому сенсі є зимовий 

цикл, зокрема різдвяно-водохресний період. Давні 
звичаї та вірування українців пов’язані з вшануван-
ням душ пращурів, магічним забезпеченням сімей-
ного й господарського добробуту родини у новому 
році тощо, а також різними ворожіннями.

Важливими для прогнозування майбутнього вро-
жаю були передбачення, засновані на певних діях та 
спостереженнях, які проводились у переддень Різд-
ва, Старого Нового року та в новорічну ніч.

Метою статті є комплексне висвітлення пласту 
звичаєво-обрядових і світоглядних явищ, пов’язаних 
із ворожіннями про господарський добробут, спри-
ятливі дні для оранки, погоду, одруження, здоров’я 
членів родини тощо. Об’єктом дослідження є тра-
диційний світогляд і звичаєво-обрядова культура жи-
телів різних регіонів України, а предметом — ка-
лендарні мантично-магічні дії з різними ритуальними 
атрибутами. Джерельною основою статті є матеріа-
ли польових досліджень, краєзнавчі розвідки, пра-
ці кінця ХІХ — поч. ХХI ст. Методологія розвід-
ки ґрунтується на загальнонаукових методологічних 
принципах та основних вимогах, які ставляться щодо 
праць історико-етнологічного спрямування.

Основна частина. Одним із способів мантичних 
практик, який загальновідомий, зокрема, в україн-
ців Карпатського регіону, є ворожіння по вуглинах. 
Найбільше матеріалу про нього маємо з теренів Гу-
цульщини. Першу фіксацію цього своєрідного во-
рожіння ще наприкінці 90-х рр. XIX ст. здійснив 
Ю. Шнайдер. За його описом, на Новий рік (14 січ-
ня) на маглівницю 1 клали в ряд розпечені вуглики, 
називаючи кожний якимось збіжжям або овочем. «З 
якого вугілля до ранку лишиться багато попелу, на то 
ворожать урожай в тому році» [1, s. 212].

Схожу інформацію нещодавно занотувала у Се-
редньому Березові, що на Косівщині, Л. Горошко. 
В аналогічний спосіб увечері «на Мелані» прогно-
зували, яким буде врожай городніх та садових куль-
тур [2, арк. 56, 63]. Під час святвечірньої та ново-
річної ворожби маглівницею послуговувалися й в ін-
ших гуцульських селах (сс. Черганівка Косівського 

1 Старовинний прилад для прасування білизни. Являє со-
бою вузьку дерев'яну дошку з ручкою і поперечними за-
рубками для качання білизни, яку попередньо намотують 
на качалку.

р-ну, Чорні Ослави, Білі Ослави Надвірнянського 
р-ну) [3, арк. 63; 4, арк. 52, 69].

Ось що пригадала старожил з Космача: «Ни за 
мої кими, але брали, тай вуглі рахували, — Оце ба-
раболі, оце кукурудзи, оце пшениці, оце біп. Ко-
трий вуголь загас скорше, значіт на то врожаю не 
буде» [3, арк. 77]. За сучасними даними з Вижнич-
чини та Великоберезнянщини на Святий і новоріч-
ний вечір подібні дивінації здійснювали та аналогіч-
но пояснювали їх висліди жителі Лукавця та Люти 
[5, арк. 13; 6, арк. 79].

Після виконання мантичних обрядодій у день 
св. Меланії за наявністю білого попелу або за по-
чорнінням, згасанням вуглин, спостерігали й на за-
хідному пограниччі гуцульського краю [7, s. 124].

За записом В. Шухевича (початок XX ст.), у 
«Свйит вечір Василів» жінки «роблять городок — 
кладуть жаріюче вугля купками на припічок 2, причім 
приговорюють: «Оце бурьишка, оце ячмінь, оце ко-
лопнї, оце цибуля, оце капуста, оце йиблука, оце на 
грушки, оце на сливи», вимінюючи усе, що засїва-
ють чи засаджують; після того, котрий з означених 
вугликів згорить і полішить білий попів, ворожать, 
що на се буде урода, — а котрий погорить, погорить, 
загасне і останє чорний (не догорить), то не вродить 
ся те, що було ним означене» [8, с. 197].

За оповідями горян, аби не забути, який вуглик 
яку культуру представляв, подекуди їх не іменували, 
а «напроти вуглє підписували на шо клали», «під-
писували кожен — жито, пшениця, трава, всєке», 
«підписувала — жито, кукурудза, квасоля», «підпи-
сували: бараболі, кукурудза, ячмінь, овес», «підпи-
суют кожен вуголь — це на барабулю, це на кукуру-
зи, це на чіснок», «коло кождого папірчики ставили, 
там пшениця, жито, кукурудзи, барабуля». Поде-
куди для цього залучали дитину (сс. Баня Березів, 
Нижній Березів, Уторопи, Пістинь, Яворів, Космач 
Косівського р-ну; Стебний, Ясінь, Кваси Рахівсько-
го р-ну; Сергії, Мариничі Путильського р-ну). Ска-
жімо, в Ільцях Верховинського р-ну «цу маґливни-
цу з цими вугликами кладеси пид сків, а рано вже 
си дивимо». Зазвичай так чинили «на Меланє» або 
«на Новий рік, на Василя», традиційно витлумачу-
ючи висліди ворожби: «Єк вуглик спопелів, шо нима 
ніц, то врожай буде» [2, арк. 7, 22—23; 3, арк. 3, 
2 З-поміж інших локусів, які обирали для виконання ман-

тичних обрядодій, були вікно, піч, лава тощо.
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17, 26, 45, 174—175; 9, арк. 22, 84, 92, 154; 10, 
арк. 37, 64, 68; 11, арк. 17, 41; 12, арк. 9].

Серед автентичних пояснень гуцулів трапляються 
і дещо відмінні від попередніх: «Котрий вугол є, шо 
ни спопелів, то тото буде родити, а єк гет спопелів, 
то того ни буде, ничьо ни вродит» (с. Яворів Косів-
ського р-ну); «Шо душше спопелієт, значіт урожая 
ни буде на барабулю, ци кукурузу. Має лишитиси 
чорний вугол і шо має бути урожай, а єк шо ни будет, 
то попелом укриєтци тот вугол, спопеліє» (с. Ма-
риничі Путильського р-ну); «єк спопеліє, то ни са-
дили тото, а єк лишетци вугол, то садили» (с. Усть-
Путила Путильського р-ну); «котре згорит гет, то 
не буде урожай, а котре недогорає то буде врожай» 
(с. Довгопілля Верховинського р-ну); «якшо спопелів 
то врожаю не буде, а якшо не спопелів то буде вро-
жай» (с. Космач Косівського р-ну) [3, арк. 174—
175; 10, арк. 37, 51; 11, арк. 17; 13, арк. 17].

Про різновиди виконання досліджуваних мантич-
них практик почерпуємо відомості й в інших етногра-
фічних джерелах. Так, за повідомленням Р. Кайндля, 
на Гуцульщині, «щоб довідатися котрі плоди зрос-
туть у наступному році найкраще», в день св. Васи-
ля на кожну купку різних фруктів клали по гарячо-
му шматочку вуглинки. Вважали, що найкраще вро-
дить той плід, який згорить повністю, гірше той, що 
його вогонь з’їсть найменше» [14, с. 101]. У праці 
В. Гривни натрапляємо на згадку про те, що й у дея-
ких селах Лемківщини (Пряшівщина) на Новий рік 
розжарене вугілля клали на зерно двох сортів (яро-
ве та озиме). «Якщо вугілля спопелюється на яро-
вому зерні, то обов’язково потрібно в цьому році сі-
яти ярове» (с. Бехерів Бардіївського округу та інші 
села в околицях Маковиці) [15, с. 159—160].

У схожий спосіб, однак на Святий вечір, на півдні 
Лемківщини господар загадував на врожай хлібних 
та бобових зернових культур. Для цього він послу-
говувався дерев’яним праником (зокрема, його кар-
бами), яким прасувалась білизна, одяг з домотка-
ного полотна, та зернятками різного насіння: вівса, 
ячменю, пшениці, кукурудзи, гречки, бобу, квасолі. 
За прикметою, навесні сіяли й садили те насіння, 
на якому вуглик спопелів, тобто не погас, а «тілько 
покрився попелом» (с. Руське Снинського округу) 
[16, с. 83; 17, с. 183].

За записом М. Шмайди з цього села, деякі гос-
подарі з такою ж метою вдавались до послуг своїх 

господинь. Цікаво, що ворожба відбувалася під час 
того, коли вони пекли в печі обрядовий хліб. Спосте-
рігаючи, «на котрому насінні вуглик найскоріше по-
гасне», довідувалися, з якої культури зберуть «доб-
рий урожай і без втрат» на Снинщині (с. Руське) 
[17, с. 330—331]. Аналогічно витлумачували ре-
зультат у Варадці Бардіївського округу, де так само 
господині клали на піч різні види насіння, а на кож-
ний — розпечені вуглики [16, с. 83].

Низка прикладів з різних теренів Лемківщини за-
свідчує, що господині могли послуговуватись лише 
розпеченими вуглинами. Скажімо, на заході та півдні 
краю на Святий вечір ворожили, посадивши крачун 
до печі, а на півночі — перед цим. Серед пояснень 
вислідів ворожіння трапляються й подібні до гуцуль-
ських: «Якщо вугілля було довго червоне, вона віри-
ла, що врожай буде добрий, а якщо швидко погасло, 
то ні», «чим більше попелу залишається від вугли-
ка, та культура мала б краще зародити» [17, с. 166; 
18, с. 103; 19, s. 320].

Локальною специфікою вирізняються й інші спо-
соби виконання таких мантичних обрядодій. За опо-
відями старожила зі с. Підзахаричі Путильського 
р-ну, «це було у нас почті через трета хата». Поклав-
ши на шпарґат (блят кухні. – Прим. ред.) по одно-
му зернятку пшениці, бобу, гороху, кукурудзи та ін-
ших культур, які хотіли сіяти, гарячі вуглини стави-
ли поруч. «І тогди собі дивитци, шо єк то спопеліє 
раптом той вугол, то значіт, врожай на ту рослину 
ни будет. А єслі, то останетци вугол темний, чорний 
значіт, загаситци, то буде урожай. Робили до Світої 
вечері. Маєтци на увазі, шо єк вугол лишетци цілий, 
то на то буде урожай» [10, арк. 18].

Своєрідні деталі здійснення ворожби наприкін-
ці XIX ст. зафіксував на Снятинщині К. Мрочко. 
Ось як все відбувалося: на Святий вечір на стіл клали 
шматок солі, збоку шматок челюсті з пічки, а поряд 
сипали купками зерна збіжжя різних видів. На че-
люсті складали збоку кожної купки розжарений ву-
гіль біля зерен. Врожай віщував вуглик, який тріш-
ки спалився, а не перетворився на попіл [20, s. 299]. 
Дещо в інший спосіб ворожили на Поділлі. За запи-
сами С. Колтатіва з Вільховеччини, «сипали на грань 
в черепочку зерна. Котре ясно горит (жито, пшениця 
чи ячмінь), то на то буде врожай» [21, арк. 50].

Із записів Ю. Шнайдера з бойківсько-гуцуль-
ського пограниччя довідуємось, що на початку XX ст. 
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у переддень свята Василя вуглини, які означали різні 
роди збіжжя, розкладали на праник 3. Учинивши так, 
уважно придивлялися, адже «коли згасне вугіль, що 
означає збіжжя, то не буде на нього урожаю в цьо-
му році» [22, s. 209].

Нотатки стосовно різдвяно-новорічних дивіна-
цій про врожай жита, пшениці, вівса, гречки, про-
са, ячменю, гороху, бобу, картоплі, зроблені в окре-
мих бойківських селах, засвідчують їхнє побутування 
й на цих теренах. Із праці Ф. Колесси довідуємося, 
що ворожіння з вугликами практикували ще в кін-
ці XIX ст. на бойківському Підгір’ї (с. Ходовичі 
Стрийського повіту). Традиційно витлумачували й 
результати: «Як котрий згасне, а на нїм обсьиде та-
кій попів, ги коли йиній, то уродзай на тото збіжє. 
А як котрий борзо згасне тей почорнїє, то не уро-
дит тото збіжє» [23, с. 90]. Подібні відомості подав 
Ф. Ржегорж [24, s. 519]. За даними М. Зубриць-
кого, у Мшанці Староміського повіту та сусідніх се-
лах, завбачуючи врожай «на кожде насіння осібно», 
бойки звертали увагу й на те, чи якась вуглина роз-
падеться. У такому разі «сівба буде кепська» [25, 
с. 37—38]. Як зазначає О. Дучимінська, у першій 
половині XX ст. у Долинському повіті (с. Тяпча) га-
ряче вугілля на кожний рід збіжжя клали на «тачів-
ку (магільницю)» [26, с. 3; 27, с. 56].

За сучасними записами з Нижнього Висоцького 
Турківського р-ну тут колись ворожили двічі. Ці-
каво, що на Новий рік складали «ýгля в карбівнúк», 
а на перший Святий вечір — на вéнкель на кух-
ню: «Туво на крайчику, не на плиту, а на крайчи-
ку того, шо збоку… Але то треба добре в голові 
затямити… Треба каждий углик запам’ятати» [28, 
арк. 117, 123]. Подібно з такою ж метою послуго-
вувались «ребрачкою, шо жмикаєсі шмаття» (до-
шкою для прання. — О. С.) й в Ореві Сколівсько-
го р-ну [29, арк. 14]. А у Подобовці Міжгірського 
р-ну «під цівку 4 клали грані… і ци файно осіла?», 
або на піч [30, арк. 34, 39]. Із розжареними вуглика-
ми на Святий вечір завбачували, яка культура краще 
вродить, зокрема рання чи пізня бульба, просо, яч-
мінь, пшениця тощо і в Підмонастирку Дрогобиць-
кого р-ну [31, арк. 65, 66]. Подекуди на Закарпат-
ті вважали, що «котрой скорше вигасне, того рода 
3 Дерев'яний (гладенький або зубчатий) валок для виби-

вання білизни під час прання.
4 Отвір, через який дим із печі виходив з хати.

збоже (зерно) слабе буде» (с. Кальник Мукачів-
ського р-ну) [32, с. 24].

Поза карпатськими теренами у минулому також 
дотримувалися цього мантичного звичаю й на По-
кутті. Про це довідуємось із праці К. Мрочка, який 
зафіксував його побутування в кінці XIX ст. на Сня-
тинщині. Склавши гаряче вугілля перед піччю на 
св. Василя і задумавши різні види збіжжя, спосте-
рігали. «Той з вуглів, який найбільше спопеліє, пред-
ставляє найбільший урожай» [33, s. 396]. За не-
щодавніми записами з Тисмениччини (с. Клубівці) 
на перший Святий вечір ворожили на врожай ран-
ніх культур, на другий — пізніх рослин. Для цього 
названі вуглики клали на дощечку та переносили на 
вікно. За традиційними віруваннями, «котрий ога-
рок скоріше спопеліє, на ту культуру буде в цьому 
році політок. Якщо огарок гаснув або лише трохи зі-
тлівав, чорнів, то означало, що на цю культуру буде 
врожай невисокий» [34, с. 263].

У минулому подібні дивінації горяни здійснювали 
не лише з метою довідатись, чи вродить та чи інша 
культура, а й шукали відповіді на запитання, в який 
день тижня краще починати веснувати. За давнім 
звичаєм ввечері «перед Василія» гуцули складали ву-
глини на маглівницю, а напроти — папірці з днями ці-
лого тижня, крім неділі. На який з них «попіль при-
паде, тої днини веснуємо, зачинаємо класти ріпу, біб, 
лен» (с. Чорна Тиса Рахівського р-ну) [9, арк. 165—
166]. З такою ж метою на Новий рік на піч, вен-
кель клали «угля з кухні» й бойки, запам’ятовуючи 
«всі шість днів робочих» (сс. Карпатське, Либохо-
ра, Вовче Турківського р-ну) [28, арк. 129, 134, 139, 
151]. За записом Л. Дем’яна з околиць Вишніх Ве-
рецьких (тепер с. Верхні Ворота Воловецького р-ну) 
у 30-х рр. XX ст. на Новий рік й тутешні господарі 
«клали ясні углики на край печи» «за цілий тиждень 
за кожний день». Традиційно недоброю прикметою 
вважали вуглик, «котрий вигасне» [35, арк. 35].

З етнографічної літератури відомо, що у такий са-
мий спосіб про вдалі дні для оранки в першій поло-
вині XX ст. ворожили на Новий рік у бойківських 
(Староміський повіт, тепер Старосамбірський ра-
йон) та північнолемківських (Сяноччина, Ліщина) 
селах. Прикметно, що бойки, склавши розпечене ву-
гілля на печі, деколи ще накривали його ситом. «Тот 
воугиль буде стояти пів години — і накриєса білим 
попелом, то добре, того днья можье йти заорьувати». 
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Проте за деякими повір’ями з Лемківщини, «якщо 
вугіль одного з днів перший покриється попелом, в 
той день починають пізніше орати» [25, с. 38; 36, 
s. 84; 37, с. 6—7].

Своєрідні згадки про використання у ворожбі різних 
порід дерев вдалося виявити під час польових пошуків 
на теренах Гуцульщини та Бойківщини. «На Василія» 
або напередодні господарі найчастіше ворожили на ву-
гіллі з букового дерева (сс. Нижній Березів Косів-
ського р-ну, Максимець Надвірнянського р-ну, Сергії 
Путильського р-ну, Стебний, Ясіня Рахівського р-ну, 
Орів Сколівського р-ну, Мшанець Старосамбірського 
р-ну та ін.) [3, арк. 17; 4, арк. 10; 9, арк. 22, 84, 92; 
10, арк. 68; 14, с. 101; 24, s. 519; 29, арк. 14]. Поде-
куди для цього навіть розкладали живу ватру (с. Кос-
мач, присілок Погір Косівського р-ну, с. Відричка Ра-
хівського р-ну) [38, арк. 54, 59; 39, арк. 290].

В окремих карпатських селах, окрім букового, ви-
користовували «вуглє ялове» (с. Пістинь Косівсько-
го р-ну), ясенове (с. Вовче Турківського р-ну), «из 
сирої вільхи» (с. Кваси Рахівського р-ну, Ільці Вер-
ховинського р-ну), а на покутському терені — гра-
бове (с. Клубівці Тисменицького р-ну) [3, арк. 45; 
9, арк. 154; 12, арк. 9; 24, s. 519; 28, арк. 151; 34, 
с. 263]. Цікаво, що в Білих Ославах Надвірнян-
ського р-ну «дриво палили ике-нибукь, лиш би грань 
була» [4, арк. 69].

А, скажімо, у Нижньому Березові (Косівщина) 
дрова для мантичних практик готували кілька днів. 
За твердженням інформаторів, на Святий вечір «піс-
ля ватри треба класти у піч два букові поліна. І так 
кождий день аж до Мелані ті самі поліна класти у піч. 
На Мелані ці поліна треба порубати і спалити. Грань 
скласти на маґлівницю і проти кождого вугля напи-
сати на що кладесі, на яку культуру...» [2, арк. 22—
23]. У Підзахаричах (Путильщина) на Святий вечір 
розпалювали вогонь у печі з дров, які нарубали ще у 
серпні: «Тай з тих дров накладе ватру і тогди, коли та 
ватра догорає, дере того вугля і собі на, зверьхі кла-
де на шпаргат такий…» [10, арк. 18].

Таким способом прогнозування горяни послуго-
вувались переважно для передбачення майбутньо-
го врожаю, сприятливих днів для оранки, а подеку-
ди довідувались про те, чи будуть здоровими члени 
родини та худоба 5.
5 Зауважимо, що згадки про таке гадання відносно погоди 

зустрічаємо рідко [25, с. 37; 28, арк. 129].

Зазвичай так чинили у переддень Нового року 
або вже на св. Василя, задумавши вуглики на кож-
ного з сім’ї (починаючи від найстаршої особи в хаті), 
худобу. Така ворожба була однотипна у способі ви-
конання й тлумаченні вислідів та практично не від-
різнялась від господарської: «Коли углик спопелїє і 
грубо приодїє ся попелом, то добре показує, чи він 
представляє кого з домашнїх, чи худобу і т. д… Чий 
углик від разу згасне і буде чорний, або розпаде ся, 
то з челяди той умре, худоба мине ся, або иньший 
який припадок буде…».

Схожими були й місця розкладання «віщих» ву-
глин (піч, припічок, лавка, праник). Слід зазначити, 
що за місцевою традицією, яка побутувала у сс. Не-
гровець, Подобовець, Пилипець, Келечин, Між-
гірського р-ну, Верхнє Гусне Турківського р-ну, ці 
атрибути клали під цівку [28, арк. 184; 30, арк. 30, 
34, 45, 51, 55].

Як видно з етнографічних матеріалів кінця 
XIX — першої половини XX ст., такі дивінації у 
минулому побутували на Бойківщині та бойківсько-
гуцульському пограниччі. Польові пошуки на цих 
теренах здійснювали М. Зубрицький, М. Турян-
ська, Ю. Кміт, Ю. Шнайдер, Ф. Ржегорж [22, 
s. 209; 24, s. 519; 25, с. 37—38; 37, с. 6—7; 40, 
с. 26]. Завдяки запису Л. Дем’яна (1936 р.) ді-
знаємося, що в околицях Вишніх Верецьких (те-
пер с. Верхні Ворота Воловецького р-ну) «попіл 
з тих угликів дают вівцям, щоби були білі ягниці» 
[35, арк. 35].

Про те, що «білий» вуглик віщував людині здоров’я 
на цілий рік, а чорний — хворобу і смерть, свідчать 
й сучасні нотатки, зокрема й автора, з Великобе-
резнянщини, Перечинщини, Воловеччини, Між-
гірщини, Турківщини (сс. Люта, Сімерки, Латірка, 
Негровець, Подобовець, Келечин, Вовче, Верхнє 
Гусне). Подекуди придивлялися «чий вугіль перший 
загасне — тот помре» [6, арк. 79, 122; 28, арк. 151, 
184; 30, арк. 30, 34, 39, 55; 41, арк. 34]. Локальне 
тлумачення мантичного звичаю зафіксовано у Пи-
липці (Міжгірщина): «на котрий угіль попіл скоро 
сяде, тот скорше вмре, ну а котрий маленько так яс-
ний, то довго буде жити» [30, арк. 45, 51].

А, скажімо, на Сяноччині, де господині завбачу-
вали долю всіх хатніх або лише дорослих осіб, спо-
стерігали не лише за тим, чий вуглик перший покри-
ється білим попелом або почорніє, а також за наступ-
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ним (запис першої половини XX ст.) [36, s. 84; 42, 
с. 44—45]. 

Нотатки стосовно різдвяно-новорічних диві-
націй, зроблені в інших лемківських селах (Снин-
ський округ Пряшівського краю), засвідчують, що 
аналогічно ворожив і господар (наприклад, у При-
слопі перед самою Святою вечерею, а у Збою — 
на Новий рік): «Чия жарина гасла, той челядник, 
за повір’ям, у наступному році мав умерти» [17, 
с. 177—178, 262]. 

Цікавий зразок ворожби, який побутував на по-
чатку XX ст., маємо з теренів Гуцульщини. За за-
писом В. Шухевича, у «Свйит вечір Василїв cтарші 
діти роблять з глини кулю завбільшки бараболі, а в 
кулі ямку; такі кулї укладають на припічку; над кри-
сою ямки затикають шторцом березову шкаберку — 
скіпочку і запалюють зі споду, при чім мають собі ко-
гось на гадцї. Як вуглик із скіпки впаде в ямку, во-
рожать з того, що той, кого мали на гадцї (тата чи 
маму) помруть сего року, коли-ж вуглик відштрикне 
на бік, — то він прожиє єще» [8, с. 198].

Наведемо приклад господарського ворожіння з 
праці О. Кольберга, яке відбувалось влітку. За зви-
чаєм, якого наприкінці XIX ст. дотримувались у се-
лах на Покутті, зранку 8 липня (свято св. Яна з Ду-
клі) належало піти в поле, взяти п’ять зерен жита, 
пшениці, ячменю, вівса, татарки, проса, і висадити 
кожний сорт окремо в малі глибокі ямки. Через два-
надцять днів (тобто 20 липня) вийти в поле і подиви-
тись, який з них найкраще зійшов. У такому разі він 
найкраще вдасться в наступному році [43, s. 234].

Віра горян у те, що за допомогою вуглин мож-
на здійснити достовірне передбачення, була дово-
лі сильною. Про це довідуємось із етнографічних 
джерел XX ст.: «…Бо як кажуть, «вугіль має ве-
лику правду»» [8, c. 197; 14, с. 101; 36, s. 84; 37, 
с. 6—7]. Як видно із записів М. Зубрицького, «як 
углик котрої худоби почорніє, треба продати, бо зги-
не. Моя красуля била не аби яка корова, а еї углик 
почорнів. Но яри пасла ся над берегом, беріг зарвав 
ся, она упала, потовкла ся, ребра си порозтинала і 
три тижднї у мене лежала. Та пак я її продав жидам. 
За якийсь час прийшли сварити ся. Углик мої жони 
Тацї розпав ся на троє. І не діждала другого року, в 
великім пості умерла» [25, с. 38].

Про істинність такої ворожби свідчать й сучасні 
записи від старожилів з Гуцульщини і Бойківщини: 

«На врожай ворожили… Котрий вуголь був білий, 
то значіт на то буде урожай. А їкшо вуголь чистий, 
ставав чьорний, то ничьо ни буде. Це була чиста 
правда» (с. Лукавець Вижницького р-ну); «Це 
так і є» (с. Усть-Путила Путильського р-ну); «Так 
і било, то правда» (с. Подобовець Міжгірського 
р-ну); «Згадували люди, то правда била, што довго 
жили, кидь осяде» (с. Келечин Міжгірського р-ну) 
[10, арк. 51; 12, арк. 51; 30, арк. 39, 55].

Слід зазначити, що низка розглянутих мантичних 
обрядодій на Карпатських теренах подекуди побу-
тує й у сучасну пору. Такі дані маємо від гуцульських 
господинь, які на «Меланє» або «Василіє» в такий 
спосіб завбачують майбутній врожай певних куль-
тур: «Я шє робила це штири роки назад, бо типерь 
болє мене ноги, шо я ни годна ходити»; «Це так и 
є, бо я зараз так роб’ю» (сс. Нижній Березів Ко-
сівського р-ну, Усть-Путила Путильського р-ну) [3, 
арк. 17; 10, арк. 51].

В Україні головною ритуальною стравою на Свя-
тий вечір була кутя (пшениця). Ось що писав про 
неї Хв. Вовк: «...Одварені в воді зерна пшениці або 
ячменю, з медом, та зварені в воді сушені овочі нага-
дують неолітичну епоху» [44, с. 188]. «Каша отри-
мала семантику ритуальної страви ще в язичництві, 
звідки перейшла в ряд християнських обрядів, як, на-
приклад, кутя (кутя поминальна), тобто варене зер-
но з додаванням різних фруктів; згадується вона у 
пам’ятниках писемності, починаючи від XI ст.» [45, 
с. 63]. Про класичну кутю йдеться й у літописних 
записах XII ст.: «Коутья… поставиться в блюдехъ, 
с медомъ и съ сушеньмъ виньмъ (изюмом), и съ 
ореховы ядръци» [46, с. 69].

Перед початком Вечері або під час неї господар 
один або три рази підкидав цю обрядову страву до 
стелі. За відомостями з Покуття, в деяких селах так 
чинили навіть ті, хто не тримав бджіл, «бо така була 
традиція» (Жукотин, Дебеславці — Коломийщина, 
Олеша — Тлумаччина) [47, арк. 12, 40, 202].

Зернятка, що відскакували, на Поділлі, Покутті, 
Бойківському Підгір’ї господиня, діти «лапали» до-
лонями 6 (зрідка — ложкою), вірячи, що хто скіль-

6 У Гавриляку та Пужниках на Тлумаччині, у Репужинцях 
на Городенківщині усі, хто сиділи за святковим столом, 
при цьому тримали руки долонями донизу, а у Семенівці 
на Городенківщині аналогічно стискали їх у кулаки [47, 
арк. 172, 188, 292, 436].
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ки спіймає, стільки того року «зловить» роїв бджіл 
(сс. Кукавка на Могилів-Подільщині, Белелуя на 
Снятинщині, Гавриляк, Пужники, Олеша, Бортни-
ки на Тлумаччині, Городниця, Незвисько, Лука, Се-
менівка, Уніж, Торговиця, Репужинці на Городенків-
щині, Вільшаниця на Тисмениччині, Спас на Коло-
мийщині); «стільки кіп збіжжя нажне наступного 
літа» (села на Підгаєччині); стільки буде корів і те-
лят (с. Буківна на Тлумаччині); «кілько зеренець 
котрому впаде, тілько штук товару дістане в спад-
щинї» (с. Ходовичі на Стрийщині) [23, с. 92; 47, 
арк. 42, 67, 151, 157, 165, 172, 188, 202, 216, 304, 
355, 381, 436; 48, арк. 38 зв.; 49, с. 60; 50, с. 74; 
51, s. 83, 87].

За припущенням старожила з Городенківщини 
(с. Раковець) діти намагалися вхопити кілька зе-
рен, «шоби прибувало здоров’є». Натомість у ін-
ших селах цього району вважали так: кому пшени-
ця впаде в долоні, «то кажут: «Щіскє впало»» (Во-
ронів, Незвисько, Репужинці). У таке ж вірили на 
Поділлі [47, арк. 286, 328, 339, 436; 52, с. 346]. 
А у Луці, лапаючи зерна, в такий спосіб наворо-
жували добробут у господарстві: аби велася худоба, 
пшениця, пашниця, бджоли, «аби були, аби роїли-
сі» [47, арк. 344].

Підкидаючи цю обрядову страву догори, господа-
рі сподівались, що вона там утримається. За тим, чи 
багато зерен приліпилось до стелі, бойки та покутяни 
прогнозували, чи буде медовим рік, «урожай бджо-
лів», збіжжя (сс. Черхава на Самбірщині, Дебеслав-
ці на Коломийщині, Будилів на Снятинщині). Цей 
факт сприймали добрим знаком й на Волині (Старо-
костянтинівський повіт, Волинська губ.) [31, арк. 16; 
47, арк. 40, 51; 53, с. 2; 54, с. 205; 55, s. 85]. За ін-
шими віруваннями, господар сподівався, що в тако-
му разі буде щасливий, а якщо кутя відлетить, су-
мував: «Ой, не прийнята моя жертва» [56, s. 22]. 
Зазначимо, що на Бойківщині він намагався кинути 
кутю до стелі сильніше, щоб добре прилипла і було її 
там більше — «буде кращий врожай» (с. Монастир-
Лішнянський на Дрогобиччині) [57, с. 17].

Цікаво, що на теренах Холмщини і Підляшшя 
господар, який чинив обрядодії з нею в кінці Святої 
вечері, за кількістю причеплених зернин завбачував 
«скільки буде цього року кіп ячменю» [58, s. 113; 59, 
с. 266], а на Лемківщині — «скільки кіп збіжжя він 
мав зібрати з нового врожаю» [19, s. 319]. Прикмет-

но, що на Надсянні після господаря, що поворожив 
про врожай пшениці, господиня «сіяла вже собі — на 
мак» (присілок Поланки села Вороцева нинішнього 
Яворівського району) [60, с. 3]. За такою ж прикме-
тою на Покутті, Гуцульщині, Бойківщині, Надсян-
ні судили про те, скільки буде худоби, телят, ягнят, 
бджіл (сс. Ліски, Великий Ключів, П’ядики, Назі-
рна, Шепарівці, Воскресінці, Люча на Коломийщи-
ні, Михновець на Турківщині), полукіпків пшениці, 
жита (сс. Олешів на Тлумаччині, Серафинці на Го-
роденківщині, Липковець, Дрогомишль, Новий Яр, 
Залужжя, Наконечне-I на Яворівщині) [20, s. 298; 
25, с. 55; 47, арк. 2, 17, 59, 233; 51, s. 84; 61, арк. 5, 
6, 11, 75, 83, 99; 62, с. 118], а на Волині — «чи до-
бре перезимують бджоли і чи будуть роїтися влітку» 
(с. Могильна Володимиро-Волинський повіт) [63, 
с. 263]. За тим, скільки приліпиться зернин, спо-
стерігали й на Гуцульщині, твердячи, що таким буде 
урожай [64, с. 104].

Своєрідні відміни у мантичному звичаї підкидати 
кутю до стелі зафіксовано в одному з сіл на Волині: 
«Це дівка брала ложку і кидала кутю під стелю: як 
прилипне дві куті (до пари), то, значить, замуж піде» 
(с. Волиця на Славутщині) [65, с. 1139].

На бойківсько-гуцульському пограниччі, Наддні-
прянщині та Надсянні звертали увагу на те, чи при-
чепиться кутя, що свідчило б про урожай пшениці 
[22, s. 200; 61, арк. 66; 66, арк. 15—16]. А, ска-
жімо, на Бойківщині, Гуцульщині, Поділлі, Воли-
ні це віщувало успіх у бджільництві. Зрідка на во-
линських теренах у такому разі вважали, що «рік 
буде водиться» [25, с. 55; 67, арк. 66; 68, с. 365; 
69, с. 224—225; 70, с. 421; 71, s. 144]. Тішилися, 
якщо вона добре пристане до стелі й на Покутті 7, 
адже це віщувало врожайний рік. У разі утворен-
ня на стелі невеличкого кола, вірили, що тоді мали 
триматись вкупі домашні тварини, а у пасічників — 
бджоли (сс. Угринів, Вовчинець на Тисмениччині) 
[72, с. 65; 73, с. 119—120]. Своєю чергою подеку-
ди на Бойківщині вірили: «Як сі прилєпить, то до-
бре, а як упаде, то шось буде погано» (с. Поляниця 
на Долинщині) [74, арк. 6, 11]. У першому випад-
ку сподівались на добрий врожай зерна у Славсько-
му, Крушельниці, що на Сколівщині. За іншим за-

7 Відзначимо, що жителі с. Ісаків (Тлумаччина) відшкря-
бану пшеницю давали тільній корові або у разі її незду-
жання [47, арк. 111].
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писом з останнього села, «як сі чепило файно кутя 
коло того, то буде врожай на всьо, на городину, на 
то шо сі садило, а як відпаде, то нє» [29, арк. 13, 21; 
74, арк. 42]. «Дуже тішилися, коли держали (зер-
на. — О. С.), бо Бог дасть добре, буде урожай, буде 
всьо» й у Либохорі, Нижньому Гусному на Турків-
щині та Мужиловичах на Яворівщині [28, арк. 132, 
189; 61, арк. 55].

Траплялося, що «віщуном» була не лише кутя, а 
й інші її складники. Так, на Опіллі уважно спосте-
рігаючи, що саме причепиться до стелі, довідували-
ся «на що сего року буде врожай: чи на мак, чи на 
мід, чи на пшеницю» [75, с. 315]. На Бойківсько-
му Підгір’ї вважали так: «Колиж зерна повідскаку-
ють, а лишить ся тілько мак, то з сего ворожить, що 
буде рік добрий на пчоли. Часом буває й так, що й 
мак повідскакує (коли в ньому мало меду), то се зла 
ворожба» [54, с. 205].

Водночас належить відзначити й застосуван-
ня українцями магії. Для збільшення господарства, 
наприклад, у Вікнянах на Тлумаччині першу ложку 
цієї святвечірньої страви господар підкидав до сте-
лі, щоб так ягнята стрибали, «як ці зерна пшениці 
скачуть від землі до стелі», другу — телята, а тре-
тю, щоб бджоли роїлися [76, с. 379].

Серед автентичних вмотивувань суті цих мантично-
магічних практик у різних регіонах України (Бой-
ківщина, Гуцульщина, Покуття, Поділля, Волинь, 
Надсяння, Наддніпрянщина) зафіксовано й такі: 
«щоб пасіка була ройна», «аби бджоли сі вели…і 
меду приносили» [26, с. 3; 47, арк. 12, 54, 222, 
237, 404; 50, с. 74; 53, с. 2; 61, арк. 5; 69, с. 225; 
77, с. 12; 78, с. 11], «щоби Бог дав урожай», «аби 
Бог благословив худобу, пшеницу, пашницу» [47, 
арк. 344; 54, с. 205; 79, с. 68], «аби так худобиці 
брикала», «аби скакали воли, корови» [23, с. 92; 29, 
арк. 6; 80, арк. 33; 81, арк. 12 зв.], «щоб так ягня-
та стрибали», «оби телятка підскакували», «щоб те-
лята велися» [28, арк. 195; 62, с. 118], «щоб роїли-
ся бджоли, а корови щоб брикалися й діти, щоб не 
зазнали ніякої слабости» [27, с. 56], «діти аби були 
здорові, худоба» [74, арк. 2], «щоб пшениця росла 
велика, аж до стелі» [29, арк. 13; 61, арк. 108; 82, 
с. 28], «би пшениці росла вверх, би урожай був» 
[47, арк. 202, 443; 83, арк. 69], «щоб добре стоя-
ла пшениця, не падала від вітру і не поламала» [29, 
арк. 2], «коби ся пшениця рóдила» [28, арк. 66, 155; 

30, арк. 39; 66, арк. 316; 69, с. 224], «шоби урожай 
ся рόдив, шоби дуже ся родило всьо» [28, арк. 121; 
47, арк. 142, 360; 61, арк. 61], «шоби все було до-
бре», «аби в хаті добре велосі» [29, арк. 27; 47, 
арк. 23] (сс. Поляниця, Тяпча на Долинщині, Ці-
нева на Рожнятівщині, Вовче, Лопушанка Хоми-
на, Нижнє Висоцьке, Ісаї, Мохнате на Турківщині, 
Корчин, Крушельниця, Ямельниця, Либохора, Урич 
на Сколівщині, Подобовець на Міжгірщині, Ниж-
ній Березів на Косівщині, Ходовичі на Стрийщині, 
Жукотин, Мишин на Коломийщині, Вікняни, Борт-
ники, Гарасимів, Долина, Олеша на Тлумаччині, Се-
рафинці, Лука, Ясенів Пільний, Топорівці, Дубки 
на Городенківщині, Липковець, Поруби на Яворів-
щині, Лісновичі на Городоччині, Гельм’язів на Зо-
лотоніщині та ін.).

За даними польових спостережень, на Бойківщи-
ні побутували цікаві приклади вербальної магії. Роз-
кидаючи кутю під стелю, голова родини промовляв: 
«Сійся, родися, пшенице, на щастя, на здоров’я для 
цієї родини, а Богові хвала»; «Дай Боже, щоб на дру-
гий рік вродилась ліпша пшениця, жито, овес і вся-
ка пашниця, та й щоб худібка була здорова» (сс. Га-
лівка, Стрілки на Старосамбірщині) [84, с. 59; 85, 
с. 37]. Нещодавно на Турківщині зафіксовано й такі 
примовки: «Воли в плузі, а коні в бороні!» (с. Ли-
бохора), на Сколівщині — «Аби Бог давав здоров-
ля, силу. Оби ситі були» (с. Козьова), а на Міжгір-
щині — «Сію пшеницю на урожницю» (с. Подобо-
вець) [28, арк. 55, 132; 30, арк. 39]. «Примовлєли 
також, щоби льон великий був, колопні» (с. Поля-
ниця на Долинщині) [74, арк. 6].

За давнім звичаєм, аби убезпечити себе від втрат 
в господарстві на різдвяну Вечерю належало за-
просити «гостей». За автентичними поясненнями зі 
с. Олієво-Корнів на Городенківщині, «брали тако 
у лижку зерéн і кідали до стелі, і казали: «Просим 
живих і мертвúх до вечері!»» [47, арк. 12, 23, 42, 
54, 87, 92—93, 100, 111, 136, 142, 151, 157, 179, 
188, 202, 237, 258, 315, 465, 473, 481; 51, s. 82; 
86, с. 146; 87, с. 52; 88, с. 37]. Із записів О. Галь-
ко зі Сколього, довідуємось про те, що в аналогіч-
ний спосіб прикликали ангелів. Якщо кутя прилип-
не — значить вони прийшли вечеряти [89, арк. 52]. 
А, скажімо, у сс. Беркозівка на Канівщині, Анти-
півка, Кропивна на Золотоніщині та селах Старо-
костянтинівського повіту Волинської губ. при цьо-
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му промовляли: «Морозе! Морозе! Иди кути істи». 
Доповнений варіант примовки занотовано у Драбів-
цях на Золотоніщині: «Мороз, Мороз, іди до нас 
куті їсти! Не йди тоді, як косимо, а йди тоді, як мо-
лотимо!». У Деньгах того ж району голова роди-
ни казав перед початком Вечері: «Морозе, Моро-
зе, іди до нас куті їсти! Не зморозь ні жита, ні пше-
ниці, ніякої пашниці!» [53, с. 2; 66, арк. 202, 245, 
331, 334, 345].

В українських родинах ворожили й після приго-
тування куті. Так, на Покутті, Гуцульщині за вигля-
дом готової страви 8 пророкували, чи буде врожай-
ним рік, а копиці сіна та соломи — «верхуваті»? 
Прикметною ознакою цього вважали кутю, яка ви-
йшла з верхом (сс. Торговиця, Вербівці, Сороки на 
Городенківщині) [62, с. 114; 91, с. 283]. На Слобо-
жанщині це віщувало гаразди, натомість її осідання 
(тобто, неповний горщик) — нещастя [92, с. 23]. 
На Полтавщині вірили: «Як кутя верх виведе, то до-
бре, а як западе — на вмируще» [93, с. 208]. Схожі 
відомості занотовано на Волині: «Було, мати каже: 
«О, ше, мабудь, буду жити, бо кутя високо вирос-
ла», а як низько кутя чи вилізла, то: «О, це вже, ма-
будь, до року вмру»; «якщо кутя з горщика вилізе, 
то може в семні бути якась біда» [65, с. 1135—1136; 
70, с. 417]. Ось що пригадала старожил з Наддні-
прянщини: «Буває так, шо рівна, а буває так висо-
ченько. Ну, я сама собі думаю — це Господь Бог 
мені дав, щоб така вдячна вже ж кутя була. А бу-
ває, шо і осяде. Ну, думаю, це я щось провинила і 
Господь Бог мені сказав, шоб ти вини ніякої не ро-
била» (с. Скориківка) [66, арк. 262—263].

А, скажімо, у деяких поліських селах на першу Ві-
лію, на Щодруху у кутю кидали монети, «шоб гро-
ши велись» або з метою визначити «щасливого» у 
сім’ї: «Кутя пісна. І ще ки′дали туда копє’йки, в ту 
кутю. Ну, шоб гроши велись. [Потім] Дєти забра-
ли, да й... Спеціально дєти вже ковірают в мисці, 
шоб найти. Да довольниє такіє, шо найшли гроши 
в кутє. Три рази. Три Вєлєї»; «Кидали копійки. То 
казали, хто перший, вже як дадуть ту кутю єсти, то 
хто перший найде, то сильно щасливий. То я знаю, 
так колись мати моя розказувала. Як дитя найшло 
вже тих пару копєйок, п’ять копєйок кидали чи де-

8 На думку О. Потебні, ворожбі за виглядом будь-якої 
каші передувала ворожба саме з ритуальною кашею [90, 
с. 59].

сять, то вже йому давали користуватись»; «…хто 
на’йде у кутє гроши, хто на’йде — то буде багатий» 
(сс. Білка, Більчаки) [94, с. 957, 962].

Про майбутній врожай, скажімо, на Слобожан-
щині, ворожили й за середопісними хрестами, які 
пекли з тіста посередині Великого посту (середох-
ресна неділя). Перед випіканням в один клали зерна 
пшениці, в другий — ячменю, у третій — вівса. Які 
зерна після випічки піднялися догори, той хліб добре 
вродить цього року [92, с. 83]. Такого ж мантичного 
звичаю у весняний період дотримувались й на Пол-
тавщині, а у зимовий (перед Новим роком) — по-
слуговувались іншою обрядовою стравою — пер-
шою паляницею [93, с. 257].

У селах Куп’янського повіту на Харківщині в ми-
нулому побутували й інші цікаві способи дивінацій. 
Так, на початку XX ст. у переддень Нового року на 
тарілку окремими купками насипали різні зерна або 
втикали у хліб колосся жита, пшениці, ячменя, вівса, 
проса та виносили на ніч з хати надвір. Врожай пев-
ного виду хліба віщувала поява роси на них. Якщо ж 
усі купки зерен або колосся були сухими, слід чекати 
посухи та неврожайного року [92, с. 64]. У схожий 
спосіб про таке довідувалися й за кількістю інею (де 
найбільше його припаде) [92, с. 69—70]. На Пол-
тавщині (Лубенщина) мантичні обрядодії викону-
вали на очищеному місці двору або току, складаючи 
жмені або насіваючи смугами різні ґатунки збіжжя. 
Тут «віщуном» також була приморозь [93, с. 257]. 
Слід зазначити, що за наявністю роси про врожай 
хліба на Харківщині (Куп’янщина) аналогічно гада-
ли й на Стрітення [92, с. 74].

Як видно з матеріалів В. Милорадовича, на Пол-
тавщині ворожили й під час новорічного звичаю по-
сипати хати зернами хлопчиками-посівальниками. 
При цьому примічали якого зерна найбільше потра-
пило на стіл. За віруваннями, на той рід хліба буде 
врожай [93, с. 257]. Користуючись нагодою, дея-
кі господарі хапали на льоту ці зерна та за їх кіль-
кістю судили про врожай на своїй ниві [30, арк. 21; 
66, арк. 117; 90, с. 60].

За локальними різновидами у деяких селах Бой-
ківщини господар, окрім куті, підкидав до стелі боби. 
А, скажімо, у Ялинкуватому для магічно-мантичних 
дій використовував їх або зерна вівсу та казав: «Брі 
ягнятка, брі!», «Моя худоба, моя корова, всі телиці, 
а у овець самі ягниці». В околиці Верхніх Воріт на 
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Водохреща після покроплення свяченою водою хати 
і господарських споруд господиня метала по стінах 
біб або горох, приговорюючи: «Як сес горох не іме-
ся стіни, так би нас не імалася жадна хворота». Або: 
«Так би скакали телята та ягнята по дворови як сес 
біб по стіні». У Сигловатому та Карпатському (ко-
лишня назва Гнила) кидали догори горох: «О, так 
би моя ся худоба хитáла»; «бе, бе» (щоб вівці ве-
лися). Подібний вербальний супровід занотовано й 
у Хітарі: «Шоби так брикали телятка, овечки…». 
За поясненнями респондентів так чинили, «шоб ві-
вці множилися, плодилися» (с. Карпатське), «щоби 
корови ферúгалися, шоб скакали, шоб мали гомір бі-
гати». При цьому не забували подивитись, чи «до 
повали íйметься кутя, то тоді буде худоба брикати-
ся, а якшо не íйметься, то тоді не буде брикатися 
в літі худоба» (с. Климець) [28, арк. 3, 7, 48, 92, 
138, 146; 35, арк. 37]. За записом з Крушельни-
ці такі обрядодії мали інше функційне призначення: 
«Шоби було добре, на щасливу сім’ю, за щасливу 
хату» [28, арк. 73].

Рідкісний локальний варіант звичаю автору по-
щастило нещодавно занотувати у Вовчому, що на 
Турківщині. Тут господар підкидав догори капусту і 
примовляв: «Фе, капуста». Вочевидь, у такий спосіб 
наворожував собі врожай городини [28, арк. 151].

Зауважені способи дивінацій з вуглинами, риту-
альною стравою мають чимало аналогій у традиціях 
інших народів Європи [пор.: 95, с. 212, 237, 272, 
292; 96, с. 222, 232; 97, с. 39; 98, с. 155; 99, с. 55; 
100, с. 670; 101, с. 435; 102, с. 348].

Висновки. На основі аналізу етнографічних дже-
рел, зокрема й власних польових досліджень з різних 
куточків України, доходимо наступних висновків.

Внаслідок виконання мантично-магічних практик 
з різними ритуальними атрибутами впродовж року 
українці мали змогу передбачити майбутній врожай 
тої чи іншої культури, сприятливий день тижня для 
початку оранки, кількість скотини, бджіл, зрідка — 
погоду на наступний рік, а також, чи будуть здорови-
ми члени родини та худоба, чи вже час готуватися до 
весілля. Крім того, послуговуючись вербальною магі-
єю, наворожували щастя, господарський добробут.

Мантичні обрядодії з вуглинами, які, спалювалися 
повністю або не до кінця, пояснювали на основі се-
мантичних опозицій (ко ре ляція «добрий» — «пога-
ний», «щасливий» — «нещасливий», «здоровий» — 

«хворий», «життя» — «смерть» з опозицією «бі-
лий» — «чорний»). У ворожіннях та магії важливу 
роль відігравала й амбівалентна символіка цих ко-
льорів (позитивна чи негативна). Міфологічна се-
мантика білого кольору репрезентована, наприклад, 
у деяких магічно-обрядових діях з попелом, які здій-
снювали за принципом подібності. Відзначимо, що 
дивінації з гарячими вугликами стосовно довголіття 
однотипні у способі виконання й тлумаченні вислі-
дів з господарськими.

Архаїчними є звичаї, пов’язані з пошануванням 
пращурів, Мороза, яких запрошували на різдвяну 
Вечерю. Обрядова їжа була жертвою невидимим 
духам предків, які опікувалися живими родичами. 
Вірячи, що від волі пращурів залежала, наприклад, 
доля майбутнього врожаю, їх прагнули всіляко за-
добрити й умилостивити. Тому у різний спосіб «го-
дували» наїдками з виразною поминальною семан-
тикою (медом і кутею), які залишали після Вечері 
для душ померлих, відносили на кладовище, відда-
вали прошакам і мандрівникам, в яких могли втілю-
ватися предки, домашнім тваринам (відкидали по 
три ложки). Цілком слушною є думка А. Байбу-
ріна про те, що підкидання куті догори — це сво-
єрідне відправлення жертви до місця перебування 
вищих сил. Мабуть, невипадково для ворожби за-
звичай обирали місця, які дотичні до «того» світу, 
та, за народними віруваннями, вважалися їх «домів-
кою». Серед інших залишків давніх явищ збереглися 
віра в істинність результатів дивінацій та магію (вер-
бальну, продукуючу, оберегову), магічні властивос-
ті ритуальних атрибутів та їх використання в різних 
мантично-магічних практиках тощо.

З’ясовано, що розглянуті варіанти календар-
них ворожінь та магічних дій з деякими побутови-
ми предметами та обрядовими стравами в українців 
мають свої особливості, наприклад, своєрідні місця 
розкладання ритуальних атрибутів, функціональне 
призначення куті, магічно-ритуальні дії з попелом, 
дублювання деяких ворожінь на різні зимові свята, 
пояснення вислідів ворожби тощо.
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