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Усі люди намагаються передбачити, що їх чекає в 
майбутньому. Чоловік хоче знати, чи врожайним буде 
рік, дівчина – чи вийде заміж, старий – як близько його 
смерть і т. д.

У сербському суспільстві існує безліч різних спосо-
бів, метою яких є передбачити ще під час вагітності, 
хто народиться – дівчинка чи хлопчик. Зрозуміло, що 
ознаки, на основі яких прогнозується стать дитини, 
найчастіше стосуються певних змін у зовнішньому 
вигляді жінки. Правила дешифрування прикмет, за 
якими визначають стать ще не народженої дитини, 
хоча й можуть здаватися довільними, загадковими й 
дивними, насправді є строго детермінованими й засно-
ваними на міцній міфічно-магічній логіці. А саме, і 
приклади це найкраще засвідчують, через різноманітні 
правила тлумачення «незрозумілих» ознак відкрива-
ються певні основні опозиції: лівий–правий, округлий–
загострений, внизу–вгорі, які символічно пов’язані з 
жіночим і чоловічим началом.

Якщо у вагітної округлий живіт, народиться дівчин-
ка, якщо ж опуклий і посередині загострений, тоді на 
світ з’явиться хлопчик, вірять у Болевачкому районі. 
Якщо дитина в лоні частіше й сильніше ворушиться з 
правого боку – буде хлопчик, якщо ж слабше й рідше з 
лівого боку – дівчинка 1. Більша верхня губа у вагітної 
свідчить про народження хлопчика, нижня – дівчин-
ки 2. У Чорногорії вірять, «якщо вагітна жінка втрачає 
на вроді, народить хлопчика». А в Болевці кажуть: коли 
у вагітної рябе обличчя, народиться хлопчик, якщо ні – 
дівчинка 3. Проте подекуди вважають, що жінка, яка 
«спала» на лиці, носить дівчинку – це вона забрала в 
матері вроду 4. Якщо в жінки перед пологами болить 
поперек, найвірогідніше, народиться хлопчик, живіт – 
дівчинка. Якщо у вагітної набрякають ноги, а брови та 
вії опадають, тоді народиться дівчинка 5. 

Для передбачення статі майбутньої дитини дуже важ-
ливо, коли й де вона вперше заворушилася в животі, 
тобто та мить, коли це відчула вагітна. Якщо жінка від-
чує, що перший раз дитина «затанцює» з правого боку, 
народиться хлопчик, якщо з лівого – дівчинка. У Хомолі 
вірять: якщо вагітна відчує дитину в середу, п’ятницю, 
суботу чи неділю, буде дівчинка, якщо ж у понеділок, 
вівторок чи четвер – хлопчик. Вагітна вперше відчує 
дитину вдома – буде хлопчик, поза домом – дівчинка. 
Якщо дитина вперше поворухнеться в животі на четвер-
тому місяці, вірять, що народиться дівчинка, а якщо це 
станеться на п’ятому місяці, то, імовірно, буде хлопчик 6. 

Крім зовнішнього вигляду, для передбачення статі 
дитини важливою є й поведінка вагітної. Якщо їй важко 
вставати, буде дівчинка, коли ж піднімається легко, без 
підтримки, – хлопчик, вірять у Поповці. Якщо вагітна до 
роботи неохоча, повільна, народиться дівчинка, якщо 
беручка буде хлопчик, вважають у Хомольському районі. 
У Плевській долині вірять: коли вагітна зазвичай спить 
на правому боці, народиться хлопчик, якщо на лівому – 
дівчинка. І навіть за тим, які сни вона бачить, можна 
з’ясувати стать дитини в лоні матері 7. Якщо вагітній 
сниться зброя, їй провіщають народження сина 8.

Під час вагітності в жінки змінюються смакові від-
чуття, і навіть це, за віруваннями, є ознакою статі дити-
ни. У Чорногорії, де вважається, що коли вагітна жінка 
спротивила молоко, то з’явиться син, вагітні кажуть: 
«Мені молоко противне, наче це отрута» 9.

За тим, як довго вагітна носить дитину в утробі, також 
можна вгадати, народиться хлопчик чи дівчинка. Люди в 
Герцеговині, Чорногорії, Кордуні та інших місцевостях 
вірять, що дівчатка народжуються раніше, до настання 
терміну, у той час як хлопчики переношуються.

Як зазначалося, стать дитини передвіщають за пев-
ними ознаками, що з’являються самі по собі, спонтан-
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но, але з метою віщування можна навмисно створити 
ситуацію, яка стане своєрідним випробуванням. Це 
означає, що допитливі вагітні або ж хтось з їхніх близь-
ких з метою розпізнавання статі ще не народженої 
дитини проводять певні обряди, результат яких може 
вказувати на хлопчика або дівчинку. Ось один з таких 
обрядів, записаних Миличевичем: «Якщо вона (вагіт-
на) хоче дізнатися, носить хлопчика чи дівчинку, тоді 
знаходить у саду дві довгі й однакові травинки, призна-
чає одну за хлопчика, а іншу за дівчинку, а потім під 
корінь обидві відщипає. Коли наступного дня прихо-
дить, то яка виросте більшою – чоловіча чи жіноча – 
такої статі й буде дитина» 10. У Косово вагітні просову-
ють яйце крізь сорочку й дивляться, як воно впаде на 
землю: якщо на гострий край народиться хлопчик, а 
якщо ні – дівчинка 11. 

«Тестування» статі дитини подекуди відбувається ще 
під час весілля. Наприклад, у Джевджелійській Казі, коли 
свекор, танцюючи коло, входить у дім, той, хто б’є в 
бубон, підкидає палицю й каже: «Серік вінчання – нарік 
хрещення!» Якщо палиця падає «насторч» (вертикаль-
но), народиться хлопчик, якщо ж упаде горизонтально, 
буде дівчинка 12. Коли хтось запитає, якої статі дитину 
носить вагітна жінка в животі, і вона почервоніє, значить 
дів чинку, якщо ж ні – хлопчика 13. У Чорногорії також 
кидають риб’ячий міхур у вогонь: якщо він трісне, вва-
жають, що буде хлопчик, а якщо ні – дівчинка 14. У тому 
ж краї вагітна собі ворожить, виливаючи розплавлене 
олово на тарілку: якщо воно розіллється вздовж (у вигля-
ді змії) – буде хлопчик, ушир – народиться дівчинка 15.

Дуже часто на стать дитини ворожать так: «Коли 
вагітна жінка вийде з кімнати на вулицю, хтось із 
домашніх кине на лаву або ліжко під покривало або 
килим з одного боку ніж, а з другого – ножиці, але так, 
щоб вагітна про це не знала. Потім покличе її і попро-
сить сісти. Якщо вагітна жінка сяде на ніж, тоді за 
повір’ям народиться хлопчик; якщо сяде на ножиці – 
дівчинка». Тут також проводять і такий обряд: «Прийде 
сусідка до вагітної жінки й непомітно кине їй трохи 
солі на голову і спостерігає, за що схопиться вагітна – за 

рота чи за носа. Якщо спершу схопиться за рота, наро-
диться дівчинка, якщо візьметься за носа – хлопчик» 16.

У Крушевацькому краї чоловік підсипає трохи солі 
дружині під подушку, а вранці стежить, яке ім’я пер-
шим назве: якщо чоловіче, народить сина, якщо 
жіноче – дочку. Крім вагітної та її чоловіка, у цьому 
ворожінні значна роль належить і комусь із їхніх 
дітей. Так, спостерігають, що дитя спершу скаже: 
якщо мама, то отримає сестру, тато – брата. 
У Чорногорії, «коли жінка вагітна, потрібно спитати 
в дитини, хто народиться, як відповість, так, імовір-
но, і станеться». У Джевджелійській Казі дитині кла-
дуть у зуби прутик (який випадає, коли жінка дотче 
полотно) і кажуть, щоб вона із заплющеними очима 
вийшла надвір. Якщо, відкривши очі, дитина першим 
побачила чоловіка, тоді вагітна, для якої проводять 
це ворожіння, народить хлопчика, а якщо жінку – 
дівчинку 17. 

Цікавим є вірування в те, що за певними ознаками, 
які примічають за чоловіком під час вагітності його 
дружини, можна передбачити стать дитини. У Поповці 
вірять, що якщо чоловік за період вагітності його дру-
жини погладшав, жінка матиме хлопчика, якщо ж схуд, 
народить йому дівчинку. У чоловіка довші вуса справа – 
народиться хлопчик, зліва – дівчинка 18. 

Певні містичні зміни, що вказують на стать дитини, 
відбуваються і з родичами вагітної. Скажімо, якщо в 
когось із них вискочить ячмінь на верхній повіці, вагіт-
на народить хлопчика, а якщо на нижній – дівчинку 19.

Отже, виділивши опозиції, які є основою різноманіт-
них обрядів передбачення статі дитини, отримаємо два 
види ознак як ключ до дешифрування. Чоловічі ознаки: 
вправо–вгору–вертикально–вздовж–всередині (у домі), 
товсто–загострено–неспокійно і т д.; жіночі: вліво–
знизу–горизонтально–широко–зовні (поза домом) –
округло–схудло–спокійно і т. д. 20 Предмети або частини 
тіла, на основі яких відгадується стать, також мають 
значення чоловічого чи відповідно жіночого символу. 
Наприклад, чоловічі символи – зброя, ніж, ніс і т. д., а 
жіночі – ножиці, рот тощо 21.
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