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«NOT A ROOSTER STEPS, BUT YOUR 
DESTINY…»: MARRIAGE FORECASTING  
BY BEHAVIOR OF DOMESTIC BIRDS  
IN THE WINTER RITUALS OF UKRAINIANS

Folk divination is an important component of the ancient 
and traditional culture of Ukrainians in particular of calendar 
ritualism.

The aim of the offered article is coverage of the layer of cus-
toms and rituals, worldview phenomena associated with the 
divination about the marriage with the help of domestic birds. 

The object of the research is the traditional worldview, the 
customs and rite culture of the inhabitants of Ukraine, and the 
subject — the marriage mantic ritual actions by the behavior of 
domestic birds, which carried out during winter calendar holi-
days. The basis of the article are the materials of the field re-
search, local folklore articles and works of the nineteenth and 
the beginning of the twenty-first centuries. 

The methodology of this work is based on general scientific 
methodological principles and the basic requirements that ap-
ply to the works of historical and ethnological direction. The 
author uses a various methods (field observation, comparative-
historical, comparative, reconstructive, structural-semantic and 
method of cross-cultural comparisons).

Attention is drawn to the prophetic abilities of the rooster 
and the chicken, which have been known since ancient times. 
Mantic actions (for example, with different symbolic attributes 
etc.), local beliefs and signs related to predicting marital desti-
ny based on observation of the behavior of domestic birds du-
ring the winter calendar holidays of residents of different regions 
of Ukraine are analyzed. By interpreting certain signs, unmar-
ried people tried to predict who will be the first to get married, 
who will «manage» the family, what will be the character of the 
marriage partner, how family life will turn out etc. Mostly such 
mantic actions were performed by girls, less often by boys or 
collectively. Similar calendar matrimonial divinations and be-
liefs existed in other Slavic peoples. 

Keywords: mantic actions/practices (divination), Ukraini-
ans, cock, hen, grain, water, coins, mirror, bread, coal, mar-
riage.
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Метою розвідки є висвітлення пласту звичаєво-обря-
дових і світоглядних явищ, пов’язаних із ворожбою про 
шлюб за допомогою свійських птахів. 

Об’єктом дослідження є традиційний світогляд і 
звичаєво-обрядова культура жителів різних регіонів Украї-
ни, а предметом — ворожіння про шлюб на основі спосте-
реження за поведінкою свійських птахів, до яких вдавалися 
українці під час зимових календарних свят. З огляду на віщі 
здатності півня та курки охарактеризовано локальні повір’я 
та прикмети, пов’язані з передбаченням подружньої долі. 

Джерельною основою статті є матеріали по льо вих до-
сліджень, краєзнавчі розвідки, праці ХІХ — поч. ХХI 
століття.

Методологія розвідки ґрунтується на загальнонаукових 
методологічних принципах та основних вимогах, які став-
ляться щодо праць історико-етнологічного спрямування. 

Ключові слова: ворожба (ворожіння, дивінації, мантич-
ні дії/практики), українці, півень, курка, зерно, вода, ко-
пійки, дзеркало, хліб, вуглина, шлюб.
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Вступ. Метою розвідки є висвітлення плас-
ту звичаєво-обрядових і світоглядних явищ, 

пов’язаних із ворожбою про шлюб за допомогою 
свійських птахів. Об’єктом дослідження є тради-
ційний світогляд і звичаєво-обрядова культура жи-
телів різних регіонів України, а предметом — во-
рожіння про шлюб на основі спостереження за пове-
дінкою свійських птахів, до яких вдавалися українці 
під час зимових календарних свят. З огляду на віщі 
здатності півня та курки охарактеризовано локальні 
повір’я та прикмети, пов’язані з передбаченням по-
дружньої долі. Джерельною основою дослідження є 
матеріали польових досліджень, краєзнавчі розвідки, 
праці ХІХ — поч. ХХI ст. Статтю написано у про-
довження попередніх напрацювань авторки у сфері 
мантичної традиції українців, пов’язаних із залучен-
ням до ворожби домашніх тварин [1; 2; 3]. 

Основна частина. Серед різних ворожінь зимо-
вого циклу свят українців виокремлюються також 
матримоніальні дивінації «за участю» півня і кур-
ки, яких у народі здавна наділяють віщими здатнос-
тями, шлюбно-еротичною та продукуючою симво-
лікою [4, т. 3, с. 60, 62; т. 4, с. 28, 32, 33]. Най-
простіший варіант ворожильного ритуалу виглядав 
так. В Андріївський вечір (або на Різдво, Мелан-
ки) дівчата сипали на долівку купки зерна («скі-
ки дівчат — стіки кучок зерна»), заносили до 
хати півня (курку) та за поведінкою птахи намага-
лися довідатися майбутнє. За повір’ями, чиє зер-
но вона найперше клюватиме, та дівчина першою 
вийде заміж [5, арк. 8; 6, арк. 57, 87; 7, с. 333, 
335; 8, с. 220; 9, с. 404]. Подекуди на Чернігів-
щині вірили, що «як до пари клюне, то пара буде. 
А як ні, то ні» (с. Мрин); «на катору нагадіть, 
та нє пойдє» (с. Смяч) або для такого ворожіння, 
яке відбувалося опівночі на Андрія, зазвичай ви-
бирали чорну курку (м. Прилуки) [7, с. 377, 386; 
10, арк. 8 зв.]. 

На Холмщині подібні дивінації здійснювали на ве-
чорницях. Проте тут прикметною ознакою весілля в 
запусти вважали визбиране півнем зерно, розсипане 
перед дівчиною. Відданиці, чиє зерно він оминув, ще 
дівуватимуть упродовж року [11, с. 11].

У те, що півень здатен провістити дівочу долю, ві-
рили й на теренах Наддніпрянщини (Черкащина). У 
с. Ковтуни на Золотоніщині дівчата, зібравшись на 
вечорниці, пекли коржики, позначали їх, розклада-

ли, а тоді господиня хати заносила «віщого» птаха. 
Вислід ворожби пояснювали так: «которий первий 
клюкне, та перва заміж вийде, як другий, то дру-
га» [12, арк. 288]. У схожий спосіб у с. Вереміївка 
на Чорнобаївщині ворожили з булочками або варе-
никами [7, с. 333]. 

Інші мантичні обрядодії здійснювали в Андріїв-
ський вечір на Закарпатті. Дівчина на порі, що хотіла 
довідатися, чи віддасться в найближчі м’ясниці, йшла 
ввечері до курника й стукала черевиком об банти, де 
сидять кури. Відповідь їй «підказувала» стать птаха: 
якщо на стук обізвався півень, вірила, що вийде за-
між, коли курка, то «буде ще сидіти». У цьому ж 
локусі своєрідно ворожили на Одещині: «Свічкою 
закопчували блюдце, обмащувались тією сажею 
і вночі заходили в курник, де мали у цілковитій 
темряві ловити півня... Якщо дівчині вдавалось, 
то вважали, що вона матиме доброго чоловіка» 
(с. Андрієво-Іванівка) [8, с. 220; 13, с. 269]. 

Аби передбачити, хто старшуватиме в майбутній 
сім’ї, у с. Жабиня на Зборівщині на Андріївських 
вечорницях до хати приносили півня і курку, стави-
ли «від порога» у мисці пшеницю і спостерігали, хто 
її першим їстиме. Якщо півень, то, за повір’ям по-
долянок, головою дому буде чоловік, а якщо курка, 
то жінка. У такий спосіб по черзі ворожили усі при-
сутні відданиці [14, с. 191]. 

Доволі часто на свято Андрія українки завба-
чували шлюбне прийдешнє ще і так. Півня і курку 
зв’язували хвостами, саджали під сито, а коли вони 
заспокоїлися, випускали і дивилися, хто кого пере-
тягне. Якщо це була курка, то, за народними віруван-
нями, дружина матиме вплив на чоловіка і старшу-
ватиме над ним. Якщо півень, то навпаки [9, с. 404; 
15, с. 261; 16, с. 7; 17, с. 27; 18, с. 37].

Унаслідок виконання подібних мантичних дій, 
яким передувало накривання ситом птахів, що їх за-
несли до кімнати, відданиці мали змогу привідкрити 
таємниці майбутнього сімейного життя. Скажімо, у 
с. Жабиня (Зборівщина), про нього дові дувалися за 
такими прикметами: якщо після їхнього відпущен-
ня вони обернуться до себе головами, то дівчина-
«ворожка», житиме в злагоді зі своїм чоловіком, а 
якщо хвостами, то на неї чекають сварки і непоро-
зуміння. У разі, коли півень пішов убік від курки, ві-
рили, що вірогідним є неминуче розлучення або по-
дружня зрада [14, с. 189]. 
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Андріївські та новорічні мантичні практики з пів-
нем, якому у хаті на підлозі розкладали зерно, гро-
ші, воду, були добре знані на теренах Гуцульщини, 
Бойківщини, Покуття, Наддніпрянщини, Поділля, 
Волині, Слобожанщини, Південної степової Украї-
ни. Це різновид клеромантичних дій, коли обираючи 
певний символічний атрибут, майбуття віщував саме 
цей птах. Його поведінку тлумачили однотипно: пої-
дання зерна (пшениці, жита, проса, гречки), клюван-
ня копійок означало, що дівчина справлятиме весілля 
з добрим господарем, багатієм, пиття води — пия-
ком, споглядання в дзеркало — «фраєром гоноро-
вим», гулящим або хвальком. Якщо півень нічого не 
робитиме, наречений буде лінюхом [5, арк. 60; 7, 
с. 54, 60, 69, 112; 12, арк. 63, 223, 267, 309, 353; 
14, с. 189; 19, арк. 55, 90; 20, арк. 66; 21, арк. 17; 
22, арк. 6; 23, с. 70; 24, с. 125; 25, с. 21; 26, с. 159; 
27, с. 80; 28, с. 219; 29, s. 190]. Перед початком 
ворожби напередодні Андрія лемківчанки садовили 
півня під сито (села Коросненщини і Ясельщини), 
а мешканки Полтавщини — в діжу, яку ставили під 
ікони [30, c. 5; 31, c. 211—212] (іл. 1).

Подекуди на Гуцульщині набір ворожильних атри-
бутів був ширшим. Так, на свято Андрія дівчина на 
долівку сипала зерна, поруч клала шматок хліба, ву-
глину, миску з водою, копійки, дзеркальце. До во-
рожіння вона залучала свою матір, яка заносила до 
хати півня, промовляла «Не кугут ступає, а доля 
твоя, якої в Господа достойна» та опускала його 
на землю. Крім згаданих традиційних пояснень по-
ведінки птаха, інші знаки тлумачили так: якщо він 
візьметься до вуглини — чоловік допомагатиме в 
хаті, клюне хлібець — усе перекладатиме на плечі 
дружини [32, с. 195]. А, скажімо, на Наддніпрян-
щині вірили, що наречений буде ковалем, якщо пів-
ень «уголь збиратиме» [7, с. 264].

Цікавий зразок дивінацій, які здійснювали «і на 
Щодрую, і на Галодную кутю», маємо з теренів По-
лісся. Ось як відбувався мантичний звичай у с. Хо-
тівля на Чернігівщині: «А то щє знаю, що пєтуха 
бралі. Тьотка Маруся калісь круг такі нарісавала, 
ми у йє удома і пєтуха пустіла. Паклала вугаль, 
хліба, воду, гліну бєлу. І що вано впєрєд дзявба-
нє. Як хлєб, так будє багати, а як вугаль, то па-
гана, будє чорна жизнь, як вади напєтца, так ал-
коголік будє. А бєла гліна, так хароші будє, кра-
сівий» [7, с. 356].

За такою ж прикметою про своє майбуття довід-
увалися жителі Наддніпрянщини, які подібно воро-
жили на Святвечір. Так, у с. Чубівка (Черкащина) 
для курки по колу розкладали дзеркало, хрест, зер-
но, шматок хліба та ін. Наприклад, ознакою весілля 
вважали вінок (букетик), який вона дзьобнула пер-
шим. Натомість, хрест віщував його власниці швид-
ку смерть [7, с. 331].

За відомостями початку XX століття, у селах 
Куп’янського повіту (Харківщина) колективні (ді-
вочі і парубочі) дивінації за поведінкою домашньої 
птиці дублювали на свято Андрія і Меланки. Із того, 
як поведе себе курка чи півень, якого кожен прино-
сив із курника (їстиме, питиме, співатиме, битиметь-
ся з іншими, ховатиметься), робили висновок про ха-
рактер майбутнього чоловіка чи дружини [33, с. 63]. 
Схожі мантичні дії з такою ж метою, щоправда на 
Голодну кутю, у першій половині XX століття гур-
том чинили у с. Кустолово-Суходілка на Полтав-
щині [7, с. 226].

Спільні ворожіння дівчат і парубків колись прак-
тикували й на теренах Наддніпрянщини та Покут-
тя. За віруванням жителів с. Богуславець (Золото-
ніщина), якщо хлопцеві, скажімо, двічі «попадеть-
ся» півень, йому судилося багаторазове одруження: 
«…І він два рази зносить [з курника] і два рази 
півня. Усі [дівчата] сміялися, що це ти будеш 
два рази жонатий — не куриця йому попадалася, 
всєгда півень. Як дівчині півень, то це ще нічо, а 
як хлопцеві, то це вже негарно, буде жениться до 
кінця жизні». У Мишині (Коломийщина) вірили, 
що «як [курка] лíтає, то [чоловік] буде по дру-
гих жінках ходити» [12, арк. 309; 21, арк. 24]. 

Іл. 1. Обрання одного з предметів півнем. Реконструкція 
обряду. Фото М. Левіна
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Як бачимо із повідомлення І. Беньковського (за-
пис кінця XIX століття), за аналогією пояснювали 
висліди андріївської ворожби з куркою й у селах Во-
лині (на Старокостянтинівщині). Так, якщо вона ки-
далася до води і жадібно її пила, суджений буде гір-
ким п’яницею, якщо їла — ненажерою; як кричала, 
літала, билася — розбишакою; коли спокійно і ве-
село ходила — дівчина матиме тихого і спокійного 
чоловіка [34, с. 101—102]. 

Із запису О. Боряк (2003 рік) довідуємося про 
залучення до мантичного процесу мами і бабусі ін-
форматорки. Його здійснювали на Святий вечір в 
одному зі слобожанських сіл. Окрім традиційних 
тлумачень поведінки півня, зустрічаємо й інші ціка-
ві «пророцтва»: якщо він «до куриці близько підся-
де — значить жінку буде любити», підійде до відда-
ниці — вона швидко пошлюбиться: «Пєтух підій-
шов до мене, значить я в цьому році мала вийти 
заміж. І в тому році я вийшла заміж» (с. Крим-
ки на Донеччині) [7, с.  50]. 

За даними Л. Дем’яна (запис 1936 року), в око-
лиці Вишніх Верецьких на Новий рік бойківчанка 
передбачала свою долю за тим, «що буде курка ро-
бити як наісться». Поклавши серед хати дзер-
кало, списаний папір, воду і пшеницю, впускала 
птаху та пильно спостерігала. «Як курка наість-
ся і нап’єся води, а потім позерає на папір, то 
на дзеркало, то дівчина тоді радуєся, що того 
року віддасться за файного і мудрого хлопця. А 
якщо курка далі ість і не дивиться на дзеркало 
і папір, то дівчина сумує, бо тоді буде мати лі-
нивого і паскудного чоловіка, а якби тоді курка 
здохла, то тоді дівчина не віддала би ся ніко-
ли» [35, арк. 35].

Висновки. Отже, як бачимо, у різних регіонах 
України мали певне поширення також своєрідні ді-
вочі (чи спільні дівочі і парубочі) ворожіння про 
шлюб на основі спостереження за поведінкою свій-
ських птахів. Потрактовуючи певні прикмети, не-
одружені особи намагалися передбачити свою по-
дружню долю — хто першим одружиться, хто «ке-
руватиме» в родині, яку вдачу (характер), професію 
і зовнішність матиме шлюбний партнер, як скла-
деться сімейне життя тощо. Подібні календарні ма-
тримоніальні дивінації та вірування побутували і в 
інших слов’янських народів [36, с. 467, 468; 37, 
с. 51, 56; 38, с. 17, 27; 39, с. 22; 40, s. 321; 41, 

s. 314]. З огляду на історичні свідчення про те, що 
домашніх тварин (зокрема й півня, курку) наділяли 
віщими здатностями ще у старожитні часи, можли-
во, такі етнографічні реалії є відгомоном архаїчної 
міфо-ритуальної традиції. 
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