
АНТОНІЙ МОЙСЕЙ (Чернівці, Україна) 
ANTONIE MOISEI 

Картографування явищ народного календаря (на матеріалах
мантичних обрядів східнороманського та українського населення

Буковини)

Cartografierea fenomenelor calendarului popular (în baza materialelor
referitoare la vrăjile matrimoniale a populaţiei estromanice şi ucrainene

din Bucovina)

Складання етнографічних карт, на наш погляд, відкриває певні можливості у розумінні
конкретно-історичних форм і особливостей прояву етноеволюційних процесів у сфері
обрядовості. Цей процес дає змогу виділити локальні комплекси обрядів у межах Буковини
як етнографічної зони. Залучення даного методу для дослідження явищ народного
календаря у прикордонних зонах мало б більш предметно простежити процес акультурації
у сфері мантичних обрядів східнороманського та українського населення Буковини, вказати
на ті обряди, або їх елементи, які не піддалися впливу традиційної культури сусідів.

У даній роботі пропонуються результати картографічних досліджень автора у сфері
колективних дівочих ворожінь східнороманського населення Буковини, їх співставлення з
аналогічними традиційними обрядами українського населення регіону. 

При картографуванні ритуальних практик на території Буковини були використані
дані з робіт С. Ф. Маріана1, Є. Нікуліце-Воронки2, А. Горовея3, Т. Бізома4, Є. Фішера5

(відносяться до періоду другої половини ХІХ – початку ХХ ст.), фольклорних збірок Н.
Беєшу (1975)6, С. Чуботару (2005)7, «Фольклор з країни Буків» (1994)8, монографій сіл
Нижні Пиртівці (2000)9, Рошкани (2006)10, зональної монографії В. Діакону (2002)11 та ін.
Були також використані матеріали польових досліджень, здійснених кишинівськими
вченими у Герцаївському, Новоселицькому, Хотинському районах у 1957, 1971 рр. (Р.
Кереушу, Е. Жунгієту), та автором під час експедицій на території Чернівецької області та
Сучавського повіту у період 1997-2008 рр. 

Інформація з українських сіл Буковини зібрана автором у ході польових досліджень,
частково з друкованих праць: І. Чеховського (1998)12, С. Джуржу (2001)13 та ін. 

Опрацювання письмових джерел та матеріалів польових досліджень показало, що
одним з найпоширеніших колективних дівочих ворожінь у румунів Буковини було
вгадування характеру та заможності майбутнього нареченого за допомогою кухонного
начиння. Зокрема, карта № 3-3-2 доводить, що ворожильний обряд за захованими під
мисками предметами є розповсюджений повсемісно на всій території проживання румунів,
молдаван та українців Буковини.

Проведена нами типологізація ворожильного обряду свідчить про те, що дівчата
зазвичай ховали невизначену кількість різноманітних предметів під мискою або решетом,
а потім виймали навмання і тлумачили значення кожного з них. Як правило, дівчина
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підходила із зав’язаними очима до столу, на якому були заздалегідь розкладені декілька чи
стояла одна миска і виймала якийсь предмет. Тлумачити долю кожної учасниці могли
спеціально запрошена для цього бабця, газдиня, або ж старша, досвідчена дівчина. 

У практикуванні ритуалу існували певні відмінності: предмети (кількістю 5-10 шт.)
ховали під однією чи декількома мисками; ховали один предмет під одну миску; два
предмети під двома мисками (рушник – вийде заміж; хустка – ні (Динівці Новоселицького
району Чернівецької обл.))14; три предмети під трьома мисками (кілечко, квіти, хліб) у
Байраках Герцаївського р-ну15; у більшості випадків ховали стільки предметів під мисками,
скільки було присутніх дівчат (Маршинці Новос. р-ну)16. У Нижніх Пиртівцях
використовували 9 мисок17. У деяких місцевостях Буковини під одну з мисок не клали
нічого. Наприклад, у Куликівці та Петрашівці Герцаївського району, якщо обирали таку
миску, то це означало, що дівчина залишиться незаміжньою, а в с. Чудей, на
Сторожинеччині – що чоловік буде лінивим18.

Наявні матеріали допомагають визначити найхарактерніші ворожильні атрибути,
використовувані в румуномовних (щітка, вовна, сіль, квітка (васильок), вуглик чи сажа,
зернятко або скибка хліба, ніж, чарка, гребінець, обручка, помазок, монета та ін.) та
українських селах Буковини (хустка, рушник, лялька, квітка, гребінець, обручка, монета та
ін.). Серед відмінних від українців предметів у східнороманського населення потрібно
назвати щітку, вовну, помазок та ін. – те, що майже не застосовується в українців. Квітку,
хустку, ляльку та рушник – переважно використовували українки Буковини.

Варто зазначити, що подібні ворожіння існували на всій території Румунії.19

«Перев’язування» вулиці. Увечері напередодні св. Андрія дівчата «перев’язували»
вулицю мотузкою. Відтак, сховавшись за огорожею, спостерігали за перехожими. Котрий із
хлопців натикався на мотузку, тому судилося стати нареченим дівчини, яка її перев’язала. 

Карта № 3-3-2 доводить, що центр розповсюдження мантичної практики
«перев’язування» вулиці локалізується на території проживання молдаван Новоселицького
р-ну. У румунів інших буковинських зон вона зустрічається рідко. Ця практика частково
відома і в українців Буковини.

Ідентичними є обряди буковинських дівчат з борозною та водою. Так, у Воловцях
південної частини Буковини удосвіта, в день св. Георгія, дівчата клали борозну на дорогу,
якою мають пройти бажані хлопці. Ввважали, що нареченим дівчини стане хлопець, який
перший ступить ногою на борозну20. 

Даний вид ворожіння трапляється і в українців Буковини, хоча згадки про нього
нечисленні. Так, у 70-х рр. ХІХ ст. Г. Купчанко згадав про ворожіння, за яким дівчина
прив’язувала нитку до стовпів воріт і вірила, що той, хто її порве, стане нареченим21. У
другій половині ХХ ст. дійство з «перев’язуванням» вулиці було записане у Киселеві
Кіцманського та Берегометі Вижницького районів. Перев’язували дорогу також дівчата
українського с. Велика Марицея Сучавського повіту22.

Ворожіння за розплавленим воском, свинцем чи оловом. Проводилося дівчатами у
хаті при запаленій свічці і мало на меті передбачення роду занять майбутнього нареченого.
Для цього ритуалу найчастіше використовувався віск. Згідно з цим обрядом, дівчина капала
у воду дві краплинки воску від запаленої свічки (у Геїнештях застосовували для цього
свічки, освячені на Великдень)23, якщо краплинки з’єднувалися – дівчина вийде заміж. У
деяких буковинських селах це ворожіння проводилося дещо ускладнено. Так, у Маршинцях
додавали у миску з водою ще й намисто. Якщо на неї потрапляв віск – одружаться протягом
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року24. Воно було поширене у багатьох місцевостях Румунії25. 
Як засвідчують джерельні матеріали, воно розповсюджене повсемісно як у румунів і

молдаван, так і в українців Буковини.
Аналогічними були й ворожіння за розплавленим свинцем і оловом, вилитими у миску

з водою. Значення мала форма, якої вони набували у воді. Це означало професію
майбутнього нареченого. 

В українців Буковини першу згадку про ворожіння дівчат за формою набутою у воді
воском чи оловом знаходимо у Г. Купчанка (70-ті рр. ХІХ ст.)26. Цей обряд зберігся і в наш
час. 

Ворожіння біля криниці належить до найбільш ризикованих у моральному плані
колективних дівочих. За своєю символікою воно близьке до індивідуального ворожіння з
люстерком, коли дівчата визирали у дзеркалі образ майбутнього нареченого. Однією з умов
проведення дійства була часткова чи суцільна ритуальна оголеність учасниць. Так, у Нижніх
Пиртівцях під час ворожіння приходили до криниці простоволосі та голі, у Рошканах та
інших місцевостях Буковини – у нічних сорочках та з розплетеним волоссям27. Час
проведення ритуалу – північ.

У деяких місцевостях могли різнитися ритуальні предмети або їхня символіка. Так,
подекуди дівчата підходили до криниці зі свічкою та люстерком28. У 1969 р. Д. Ковальчук
записав спогади про цей вид ворожильного обряду у старожилів с. Коровія Глибоцького р-
ну (інф. Євдокія Веренка, 1868 р. н.). Вони пригадують, як дівчата підходили опівночі до
криниці із гребінцем та люстерком. Ворожіння ускладнювалась тим, що дівчина повинна
була розчісувати гребінцем своє волосся та видивлятися через дзеркало у воді образ
майбутнього нареченого. Вірили також, що хто побачить у криничній воді труну – помре
неодруженою29.

Карта № 3-3-4(5) доводить, що ворожіння біля криниці розповсюджено повсемісно
на Буковині і є однією з найбільш поширених обрядових дійств групи мантичних обрядів,
пов’язаних з водою.

Цей вид ворожіння побутує і в наш час у румуномовних селах Буковини. Він
поширений також на території Румунії, особливо у Ясському та Текуцькому повітах30.

Ворожіння із «містками». За цим ворожінням, напередодні Нового року дівчата по
черзі «прокладали» через річку «мостики»; уздовж містка стелили пояси, переходили по
ньому через річку тричі і кидали у воду пучок васильку. Якщо букетик відносило течією
вниз – дівчина вийде заміж, якщо васильок залишався на місці – ні. Після цього кожна клала
своє намисто біля містка, йшла до середини і вмивалася водою, примовляючи спеціальні
слова (Білка Сучавського повіту)31. Так само «прокладали містки» через криницю. На місток
ставили васильок, вірячи, що уві сні побачать нареченого, з яким йтимуть по цьому містку.
Наступного дня придивлялися, чи покрився васильок інеєм, – у такому разі наречений буде
багатим; якщо ні – бідним (Реусени, Удешти Сучав. пов.)32. У Динівцях Новоселицького
р-ну у 1971 р. було зафіксовано «будування» містка через річку за допомогою очерету,
взятого з покрівлі прибудови33. 

Згідно карти № 3-3-4(5), цей обряд належить до малопоширених ворожінь і
зустрічається фрагментарно лише у деяких зонах проживання східнороманського
населення, воно знаходиться у процесі деградації і зникання.

Ворожіння в яких фігурують вода і васильок, в основному практикуються румунами
південної частини Буковини, а також передгірської зони Чернівецької області. У
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бессарабській частині Чернівецької області обряд маловідомий). У колекціях С. Ф. Маріана
збереглася згадка про його побутування в Ілішештях Сучавського повіту. Згідно з ним,
напередодні Нового року дівчата силоміць або за певну плату забирали у хлопчиків, які
першими прийшли до них колядувати васильок від дзвіночків, йшли з ним до річки,
опускали на воду, прив’язували мотузкою до берега і залишали до ранку. Якщо на світанку
на ньому знаходили краплинки води – вірили, що вийде за старого чоловіка, якщо ні – за
молодого34. 

Був зафіксований комплекс дівочих ворожінь за рослинами, приурочений до дня св.
Георгія, а саме: сіяння «чудодійного» часнику, «любовного» васильку, «викопування»
беладони тощо (див. карту № 3-3-4(5)). «Чудодійний» часник дівчата засівали вранці на
св. Георгія та зберігали увесь рік до того ж свята. Наступного року, на св. Георгія, вони
з’їдали цей часник – це повинно було сприяти швидкому заміжжю (Удешти)35. Даний
ритуал має багато спільного з обрядом «охорони» часнику на «андріївських вечорницях»,
який побутував на півдні Молдови. На цих вечорницях дівчата або дві старі бабці охороняли
«чудодійний» часник від хлопців, які намагалися його поцупити. 

У Босанчах і Міговенах південної частини Буковини та у Тереблечі та Дубівцях її
північної частини, сіяли «любовний» васильок. Доглядали за ним з любов’ю, поливали з
рота непочатою водою. Він мав здатність притягувати кохання до дівчини, для цього його
носили за поясом або прикрашали волосся36. 

Карта № 3-3-4(5) доводить, що ритуал сіяння «любовного» васильку повторює в
основному ареал розповсюдження ворожінь, в яких фігурують вода і васильок. Ця ж карта
засвідчує, що ритуал «викопування» беладони належить до рідкісних дівочих ворожінь, він
зафіксований лише у лісистих місцевостях (передгірська зона Буковини) та знаходиться у
процесі повної деградації. Ритуал невідомий молдаванам Новоселицького р-ну. 

Суть обряду полягала у викопуванні беладони («mătrăgună» – «Atropa belladonna») –
квітки, що проростає здебільшого у глухих місцях лісу. Умовами виконання дійства було
одягання у все чисте. До лісу із собою брали харчі, пляшку солодкої горілки, чисті
скатертину та рушник37, в деяких буковинських селах – пляшку вина та дві паляниці
(Міговени Сучав. пов.)38. По дорозі пританцьовували з пляшкою та паляницями у руках.
Знайшовши беладону, співали і хороводили навколо неї, вітали квітку гарними словами,
поливали горілкою чи вином, а самі пригощалися. Беладону викопували палицею від мітли,
у ямку кидали декілька листків з куща і залишки їжі, потім засипали землею і кропили
рештками принесеної горілки чи вина. Танцюючи з паляницями у руках, поверталися
додому. По дорозі не можна було ні з ким розмовляти. У Белеченах дівчат по дорозі до лісу
ніхто не повинен був бачити, бо якщо знайдуть місце, де вони викопали беладону, – це могли
використати їм на шкоду39. У випадку, коли будинок, до якої несли квітку, мав тільки одні
двері, то хату покидали через вікно40. У Міговенах беладону клали під ікони, а коли йшли
на танці, встромляли за пояс, щоб парубки так з ними танцювали, як вони самі з вином і
паляницями41. Метою ритуалу було причарування до себе хлопців, досягнення успіху на
танцях та багатства у житті. 

Обряд з беладоною був зафіксований нами у с. Валя Кузьміна Глибоцького району як
такий, що побутує нині. Тут у похід до лісу може вирушити як сама дівчина, так і в
супроводі подруг. Знайшовши квітку, дівчата шанували її, оголені танцювали навколо неї і
просили пробачення, що мають зірвати. Виголошували ритуальний текст, який примовляли,
коли зрізали беладону.
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«Калатання» ложками напередодні Різдва. Обряд, на нашу думку, зберігає з одного
боку тісний зв’язок із святвечірніми ритуалами вшанування душ пращурів, з іншого – у
минулому був спрямований на створення обрядового галасу, що мало посприяти у
ворожінні. Так, з метою вгадування майбутнього нареченого, дівчата напередодні Різдва
виносили надвір ложки, якими їли кутю, і калатали ними у миску. З якого боку загавкає
собака – з того боку прийдуть свати.

У деяких місцевостях Буковини ворожіння відбувалося з деякими відмінностями.
Наприклад, дівчина калатала дев’ятьма ложками і прислухалась, з якої сторони заспіває
півень42, у Драниці Новоселицького району виходила з ложкою куті і чекала звідкіль долине
гавкіт пса. У Маршинцях того ж району та Красноїльску, що на Сторожинеччині, дівчина
виходила на поріг з двома ложками, та з усіх сил била однією ложкою об іншу. У Магалі
Новоселицького району калатали ложкою об миску. У Купці, що на Глибочині, дівчина
виходила на подвір’я та кликала свого судженого, прислухаючись з якого боку загавкають
собаки43. 

Цей ворожильний ритуал широко поширений в українців, причому, від
східнороманської традиції відмінний лише незначними деталями (див. карту № 3-3б). 

Ворожіння на кілках плоту. У східнороманського населення Буковини ворожіння на
кілках плоту проводилося дівчатами на виданні зазвичай напередодні св. Андрія чи Нового
року. «Пророчий» кілок (дев’ятий чи десятий за рахунком) належало вибрати із зав’язаними
очима, наосліп. Його позначали червоною ниткою або стрічкою а вранці наступного дня, чи
зразу ж, визначали вигляд та заможність майбутнього нареченого (див. карту № 3-3б). У
деяких селах Буковини обряд мав певні відмінності. Так, у Магалі дівчина зразу клала руку
на один із кілків, у Мамализі та Буденці кілки рахували у зворотному порядку44. У Куликівці
та Петрашівці Герцаївського району кожна з дівчат брала нитку іншого кольору і вибирала
собі кілок. У Маршинцях рахували в той чи інший бік стільки кілків, скільки дівчина має
років, і кілок перев’язували білою стрічкою45. У Мамализі, Ропчі46, Ступці, Белеченах,
Босанчах, Реусенах, Тодірештях, Фунду Молдовей, Воловці, Нових і Старих Фратівцях та
Білці дівчата підходили до огорожі геть оголені, із зав’язаними очима і рахували у
зворотному порядку 9-й кілок47. 

У Балківцях, Колінківцях, Несвої, Тарасівцях прямий кілок вказував на гарного,
стрункого нареченого; зігнутий – на горбаня; із сучками – на вузлуватого; короткий – на
низькорослого; довгий – на високого зростом; тонкий – на худого48. 

Варто зазначити, що ворожіння на кілках плоту поширене як в українських селах
Чернівецької, так і в інших областях України49. Воно характерне і для українських сіл
Сучавського повіту: Дерменешти, Велика Марицея, Негостина, Нісіпіту50 (див. карту № 3-
3б).

Ворожіння з чоботом. Воно полягало, як правило, у перекиданні чобота через хату.
Куди вказував його носок, з того боку й засилатимуть старостів (див. карту № 3-3б). У
деяких місцевостях дівчата перекидали через хату домашню туфлю (Суденець, Чудей
Сторож., Петрашівка Герцаїв. районів, Старі Фратівці Сучав пов.)51, постоли
(Стальнівці, Тарасівці Новос. р-ну)52, калоші (Маршинці Новос. р-ну)53 або «рестеу»
(предмет упряжі волів)54. У Магалі Новоселицького району вірили, що перекинений чобіт
обов’язково потрібно знайти, бо загубити його – означало занапастити своє життя. У
Драниці цього ж району дівчина підходила до воріт і кидала чобіт з ноги угору. У якому
напрямку вказував носок, туди дівчині випадало вийти заміж55. 

memoria ethnologica nr. 26 - 27 * ianuarie - iunie 2008 ( An VIII )

19



В українців воно проводилося ідентично зі східнороманською традицією (див. карту
№ 3-3б). 

Жіноче взуття фігурує ще в одному ворожильному обряді, який побутував у румунів
Буковини. Учасниці колективних ворожінь викладали поперемінно своє взуття одне за
одним від вікна до дверей. Чиє «дійде» першим до дверей – та дівчина найшвидше вийде
заміж (Багринівка Глубоц., Байраки. Герц. Ч., Мамалига, Форосна Новос. районів)56. Часом
викладали взуття від одного кута кімнати до порога. У ворожіннях дівчата використовували
й пічні предмети. Так, у Боянах Новоселицького району напередодні св. Андрія міряли
відстань від порога до воріт рогачем. Якщо рогач заступить за ворота – дівчина вийде
заміж57.

Ворожіння за поведінкою свині. Згідно із ритуалом, дівчата підходили до стайні і
припрошували у свині: «Ходя, ходя! на зимові свята!» (Балківці, Не своя, Стальнівці,
Тарасівці Новос. р-ну); «Хир у цей рік?» (Буденець Сторож. р-ну, Балківці, Воловец,
Геїнешти, Костина, Нові Фратівці., Старі Фратівці, Реусени, Стулпікани Сучав. пов.);
«Свиня – рох! Чи буде мене сватати?» (Драниця Новос. р-ну); «Рохни, свиня, і скажи мені,
коли вийду заміж?» (Купка Глибоц. р-ну); «Хрю-хрю, свинко, влітку, взимку, навесні,
восени» (Магала Новос.; Волока Глибоц. районів), або «Чудо до м’ясниць!» (Колінківці
Хотин. р-ну)58. Якщо свиня відгукнеться за першим разом, то дівчина вийде заміж того ж
року. Якщо ж не озоветься, дівчина зверталася до неї вдруге: «Хир у наступний рік?». Якщо
і на цей раз не відізветься – дівуватиме довіку. 

Ворожіння за поведінкою свині було також поширене у бессарабських румунів59, у
різних регіонах Румунії60.

Буковинські румунки ворожили також за поведінкою корови або коней.
Карта № 3-3б засвідчує той факт, що якщо обряди «калатання» ложками, ворожіння

на кілках плоту та з чоботом широко розповсюджені повсемісно у східнороманського та
українського населення Буковини, то ворожіння за поведінкою свині відоме в українців
переважно історичної Буковини (Вижницький, Путильський, Кіцманський, частково
Новоселицькому р-нах). У той же час, у румунів і молдаван ворожіння за поведінкою свині
розповсюджене повсемісно. Не існує свідчень про це ворожіння в українців Сучавського
повіту та бессарабської частини Чернівецької області.

При здійсненні картографування у зазначених параметрах було з’ясовано, що на
території Буковини виділяються достатньо компактні ареали, які характеризуються цілими
наборами етнографічних ознак. До таких ареалів ми відносимо: 1) передгірську та гірську
зони Буковини (Чернівецької області і Сучавського повіту); 2) бессарабська частина
Чернівецької області, де компактно проживає східнороманське населення (рівнинна частина
області). Так, на території першого ареалу спостерігається більш широкий комплекс
обрядових дійств, у другому ареалі кількість магічно-мантичних обрядів є більш
лімітований.

У кількісному виразі є більш помітні спільні з українською традицією обряди, такі як
ворожіння за захованими під мисками предметами, за розплавленим воском, свинцем чи
оловом (карта № 3-3-2), «калатання» ложками, за кілками огорожі або перекинутим через
хату чоботом (карта № 3-3б). За допомогою картографування були виявлені також ритуали
і практики, які зустрічаються фрагментарно у деяких буковинських зонах: розкладання
«мостів» через річку, ритуал «викопування» беладони, сіяння «любовного» васильку та ін.
(карта № 3-3-4(5)).
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Як прикордонна зона Буковина відрізняється цілим рядом унікальних ознак,
обумовлених її місцем розташування на перехресті культурно-мовних ареалів. Маємо
яскравий приклад взаємопроникнення різних, як генетично споріднених, так і не
споріднених традицій. Хоча, певні особливості до сих пір зберігають етнічну ознаку.
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SUMMARY

ANTONIY MOISEI 

Mapping of the Phenomena of the People’s Calendar (upon the materi-
als of the mantic rituals of the East Romanian and Ukrainian population

of Bukovina)

In our opinion, ethnographical map-making gives certain possibilities for the under-
standing of the specific historical forms and peculiarities of the display of ethnic evolutional
processes in the ritual sphere. Such process gives an opportunity to distinguish local ritual
complexes within Bukovina as an ethnographic territory. Usage of this method for the inves-
tigation of the phenomena of the people’s calendar in the frontier zones should study more
thoroughly the acculturation process in the sphere of the mantic rituals of the East Romanian
and Ukrainian population of Bukovina, and point out the ceremonies which weren’t influ-
enced by the traditional neighboring culture.

In the present study results of the author’s mapping investigations in the sphere of
the collective girl’s fortunetellings of the East Romanian population of Bukovina, their com-
parison with the similar traditional rites of the Ukrainian population of this region are
brought forward.

During the map-making of the ritual actions on the Bukovinian territory author used
the data from the works of S.F. Marian, S. Nikulitse-Voronka, F. Horovei, T. Bizom, E. Fisher
(dated to the period of the 2nd half of the 19th – beginning of the 20th century), folklore col-
lections of N. Beeshu (1975), S. Chubotaru (2005), “Folklore from the Beech Land” (1994),
studies of the villages Nyzhni Pyrtivtsi (2000), Roshkany (2006), zonal studies of V. Diakonu
(2002), etc. Data of the field research, made by the Kishinevan scientists in Hertsaivskyi,
Novoselytskyi, Khotynskyi raions in 1957, 1971 (R. Kereushu, E. Zhungietu) and by the au-
thor himself during the expeditions on the territory of Chernivtsi oblast’ and Suchavskyi
povit in 1997-2008 were also used.

Information from the Ukrainian villages of Bukovina was collected by the author
during the field researches, partly from the published works of I. Chekhovskiy (1998), S.
Dzhurzhu (2001), etc.

In the present work the following maps are brought forward to the reader’s atten-
tion: map № 3-3-2, which shows the most widespread among the East Romanian population
of Bukovina girl’s fortunetellings with the household and agricultural objects: by the ritual
objects hidden under the bowls, “racking” of the street, by the melted wax, lead or tin; map
№ 3-3-4 (5) which shows characteristic for the East Romanian population of Bukovina girl’s
fortunetellings with the water and plants: fortunetelling at the well, spreading of the
“bridges” across the river, “digging” of the belladonna, fortunetellings with water and corn-
flower, sowing of the “love” cornflower, “miraculous” garlic, map № 3-3b which shows some
of the most popular fortunetelling rituals, common for the East Romanian and Ukrainian
population of Bukovina: spoons “beating”,  fortunetellings by the fence pales, by the behav-
ior of the swine, fortunetelling  with the boot.
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During the mapping within the mentioned parameters it was ascertained that quite
compact areas can be distinguished on the Bukovinian territory, they can be characterized
by the whole set of ethnographic peculiarities. We can ascribe to such areas: 1) submountain
and mountain parts of Bukovina (in Chernivtsi oblast’ and Suchavskyi povit); 2) Bessarabian
part of Chernivtsi oblast’ where the East Romanian population is compactly settled (the
plain part of the region). Thus, on the territory of the first area more extended complex of
the ritual actions is observed, in the second area the number of the magic-mantic rituals is
more limited.

In terms of numbers rituals common for the Ukrainian tradition are more noticeable,
such as the fortunetelling with the objects hidden under the bowls, by the melted wax, lead
or tin (map № 3-3-2), spoons “beating”, by the fence pales or the boot thrown over the house
(map № 3-3b).

The map № 3-3b proves the fact that while the rituals of the spoons “beating”, for-
tunetellings by the pales of the fence and by the boot are widely spread everywhere both
among the East Romanian and Ukrainian people of Bukovina, the fortunetelling by the be-
havior of the swine is known only among Ukrainians in the historical part of Bukovina (in
Vyzhnytskyi, Putylskyi, Kitsmanskyi, partly Novoselytskyi raions). At the same time the for-
tunetelling by the behavior of the swine is widespread everywhere among Romanians and
Moldavians. There aren’t any proofs of the existence of this fortunetelling among the
Ukrainians in Suchavskyi povit and Bessarabian parts of Chernivtsi oblast’.

With the help of the mapping were also found out the rituals and actions that can be
fragmentarily noticed in some Bukovinian zones: spreading of the “bridges” across the river,
ritual of the digging of belladonna, sowing of the “love” cornflower, etc. (map № 3-3-4 (5)).
In particular the map № 3-3-2 proves that the centre of the expansion of the mantic action
of the “racking” of the street is localized on the territory of the Moldavians’ residence in
Novoselytskyi raion. It hardly occurs among the Romanians in other parts of Bukovina. This
action is partly known among the Ukrainians of Bukovina. 

As a frontier zone Bukovina differs by the whole number of the unique features
caused by its location on the crossroads of the cultural and linguistic areas. We have a vivid
example of the interpenetration of the different both genetically connected and not connected
traditions. However, certain peculiarities preserve the ethnic characteristic until the present
time.
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