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Katarzyna £EÑSKA-B¥K

„Kuku³ecko, panienecko powidzze mi…”

Wró¿by matrymonialne w kulturze ludowej

Bywaj¹ sytuacje, kiedy cz³owiek „zawiedziony przez sw¹ wiedzê, doœwiad-
czenie [...], umiejêtnoœci techniczne – uœwiadamia sobie sw¹ bezsilnoœæ. A jed-
nak jego pragnienie staje siê tym silniejsze; niepokój, obawy i nadzieje wy-
wo³uj¹ w jego organizmie napiêcie zmuszaj¹ce go do jakiegoœ dzia³ania.
System nerwowy, ca³y organizm popychaj¹ go do jakiejœ dzia³alnoœci zastêp-
czej”1. Takim bezsilnym, obawiaj¹cym siê przysz³ego losu, ale i pok³adaj¹cym
w nim nadzieje jest zakochany lub na mi³oœæ oczekuj¹cy. Albo tylko na przysz³¹
¿onê lub przysz³ego ma³¿onka, z któr¹/którym w chwili wchodzenia w zwi¹zek
ma³¿eñski uczucie mi³oœci wcale go/jej nie musi ³¹czyæ. W kulturze ludowej,
o której tu bêdzie mowa, mi³oœæ bowiem nie by³a koniecznym ani nawet
podstawowym warunkiem zawarcia ma³¿eñstwa. Natomiast wst¹pienie w zwi¹zek
ma³¿eñski, za³o¿enie rodziny, sp³odzenie i urodzenie dzieci to akty niezbêdne
dla ka¿dej jednostki, jeœli ta chcia³a siê staæ pe³noprawnym cz³onkiem spo³ecz-
noœci2. W tej trudnej emocjonalnie sytuacji, na której przebieg cz³owiek
w kulturze tradycyjnej wp³yw mia³ niewielki (wszak ma³¿eñstwa by³y aran¿o-
wane), jedynym mo¿liwym sposobem na jej oswojenie wydawa³y siê praktyki
magiczne, zw³aszcza zaœ wró¿by matrymonialne, które mia³y daæ wiedzê
o przysz³ym biegu wydarzeñ3. Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e jakkolwiek spo³eczny

1 B. Malinowski, Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958, s. 454.
2 Zob. na ten temat: K. £eñska-B¹k, „Kocha, lubi, szanuje...” Magia mi³osna w kulturze ludo-

wej, [w:] Filologiczny widnokr¹g. Obrazy stare i nowe, red. K. Kossakowska-Jarosz, J. Nocoñ,
Opole 2012.

3 Tym bardziej ¿e w tym typie kultury wiara w magiczn¹ si³ê odpowiednio przeprowadzonych
praktyk by³a niezwykle silna. Interesuj¹ce jest to, ¿e w kulturze wspó³czesnej, w której zasadni-



„przymus” za³o¿enia rodziny dotyczy³ zarówno mê¿czyzn, jak i kobiet, determi-
nacja i czêstotliwoœæ przeprowadzania wró¿b matrymonialnych w³aœnie przez
dziewczêta wskazuj¹, ¿e pozostanie w staropanieñstwie by³o zdecydowanie
bardziej dotkliwe ni¿ pozostanie w starokawalerstwie.
Stara panna bywa³a obiektem rozmaitych, kierowanych do niej wielokrotnie

w ci¹gu ka¿dego roku, ¿artów, docinków, z³oœliwoœci4. Dlatego te¿ dziewczêta
w obawie przed staropanieñstwem ze szczególn¹ uwag¹ obserwowa³y otoczenie
i siebie, w ka¿dej chwili bowiem mog³y dostrzec jakiœ znak, omen, który
dostarcza³ im informacji o charakterze matrymonialnym. St¹d te¿ wiosn¹, gdy
przyroda budzi³a siê do ¿ycia, dziewczêta z niepokojem oczekiwa³y pojawienia
siê kuku³ki, a gdy tylko tê ujrza³y, bêd¹c czy to w polu, czy w lesie na
grzybach, wo³a³y: „Kuku³ecko, panienecko z drobnego ziela, Powidzze mi, ile
lat do mego wesela?!” Nastêpnie nas³uchiwa³y i liczy³y, ile razy kuku³ka
zakuka, a ka¿de „zakukanie licz¹ za rok jeden”5. Panna musia³a te¿ byæ bardzo
ostro¿na i wielk¹ musia³a wykazywaæ siê zrêcznoœci¹ w wykonywaniu rozmai-
tych prac, jej brak sprawnoœci bowiem móg³ byæ z³¹ wró¿b¹. Kiedy np. mia³a
trudnoœci z rozpaleniem ognia, oznacza³o to, ¿e bêdzie mia³a mê¿a leniwego6,
jeœli pior¹c bieliznê, ochlapa³a swe ubranie wod¹, mog³a spodziewaæ siê, ¿e
wyjdzie za m¹¿ za pijaka7. Pranie i wieszanie bielizny powinna by³a wykony-
waæ w s³oneczny i pogodny dzieñ, bo to mog³o jej zapewniæ powodzenie
u ch³opców8. Dziewczyna bezwzglêdnie musia³a baczyæ na to, a¿eby jej czasem
podwi¹zka od poñczochy nie opad³a, bo to wró¿y³o, ¿e kawaler j¹ opuœci9.
Podczas jedzenia nie wolno by³o podœpiewywaæ, bo to mog³o skutkowaæ
jednym: dziewczyna mia³a mieæ g³upiego mê¿a, a ch³opak – g³upi¹ ¿onê10. Nig-
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czo w praktyki magiczne siê nie wierzy, akurat magia mi³osna jest najczêœciej spotykan¹ w pop-
kulturze form¹ magii. Warto by³oby rzecz przeœledziæ, poddaj¹c badaniu choæby odpowiednie
strony internetowe, poprzez które mo¿emy skontaktowaæ siê z wró¿k¹, a ta prawdê nam powie
lub... wyœle e-mail. Na temat magii mi³osnej w popkulturze zob. Z. Grêbecka, S³owo magiczne
poddane technologii. Magia ludowa w praktykach postsowieckiej kultury popularnej, Kraków
2006.

4 Zob. na ten temat: D. Simonides, Zabawy w strachy, [w:] Œl¹skie uciechy i zabawy (mate-
ria³y etnologiczne i folklorystyczne), red. I. Bukowska-Floreñska, Bytom 1991, s. 141–142;
M. Zió³kowska, Szczodry wieczór szczodry dzieñ. Obrzêdy, zwyczaje, zabawy, Warszawa 1989,
s. 259; B. Ogrodowska, Zwyczaje, obrzêdy i tradycje w Polsce, Warszawa 2000, s. 80.

5 M. Federowski, Lud z okolic ¯arek, Siewierza i Pilicy, Warszawa 1888–1889, s. 288.
6 S. Udziela, Materyja³y etnograficzne z miasta Ropczyc i okolicy, Kraków 1886, s. 12.
7 O. Kolberg, Dzie³a wszystkie, t. 26: Mazowsze, cz. 3, Wroc³aw–Poznañ 1963, s. 203. Dalej:

DWOK.
8 DWOK, t. 34: Che³mskie, cz. 2, Wroc³aw–Poznañ 1964, s. 161.
9 DWOK, t. 26, s. 203.

10 Ibidem.



dy nie wolno by³o pannie ani kawalerowi poruszaæ siê w jednym tylko bucie,
albowiem „ile kto kroków zrobi, chodz¹c w jednym bucie, za tyle lat siê nie
o¿eni lub nie pójdzie za m¹¿”11. Nale¿a³o te¿ wystrzegaæ siê oddawania pochop-
nie kawalerowi pukla swoich w³osów12, bo by³o to z³¹ wró¿b¹ i oznacza³o, ¿e
do zawarcia zwi¹zku nie dojdzie. Z tego samego powodu nie wolno by³o poten-
cjalnym narzeczonym trzymaæ dziecka do chrztu13. Dobr¹ z kolei wró¿b¹ by³o,
kiedy na dwoje m³odych (parobka i dziewkê), którzy siedz¹ przy sobie, paj¹k
spad³, bo to oznacza³o, ¿e siê pobior¹14. Jeœli dziewczynie zale¿a³o na kawale-
rze, dobrze by³o, aby go, gdy przyjdzie do jej domu, pies pok¹sa³ – to oznacza³o
o¿enek15. Panienka, obserwuj¹c w³asne cia³o, mog³a na tej podstawie przewi-
dzieæ swój przysz³y los. Oto gdy zakwit³ jej paznokieæ serdecznego palca, czyli
pojawi³a siê na nim bia³a plamka, mia³o to oznaczaæ rych³e ma³¿eñstwo16, a jeœli
mia³a lewy warkocz grubszy, mia³a wyjœæ za wdowca17.
Wiedza na temat przysz³ego losu – jak widaæ z powy¿szego – mog³a siê ujaw-

niæ w ka¿dej niemal chwili, trzeba by³o tylko umieæ dostrzegaæ i rozpoznawaæ
znaki, jakich dostarcza³ otaczaj¹cy œwiat. Mo¿na by³o jednak wiedzê o przysz³ych
zdarzeniach pozyskaæ nie tylko przez biern¹ obserwacjê, lecz tak¿e przez
wykazanie aktywnoœci – wtedy, wykorzystuj¹c wiedzê przekazywan¹ przez po-
przednie pokolenia, nale¿a³o w odpowiedni sposób, przy u¿yciu stosownych
rekwizytów, formu³ s³ownych i we w³aœciwym czasie przeprowadziæ wró¿by.
Aby wiêc poznaæ odpowiedzi na drêcz¹ce pytania: czy w ogóle dziewczyny
wyjd¹ za m¹¿ (ch³opcy o¿eni¹ siê), w jakim czasie, kto bêdzie ich mê¿em
(¿on¹), sk¹d przysz³y ma³¿onek bêdzie pochodzi³ itp., m³odzi ludzie musieli
w dniach, co do których istnia³a wiara, ¿e s¹ szczególnie stosowne do przepro-
wadzania wró¿b matrymonialnych (co przek³adaæ siê mia³o na rzeczywist¹
pewnoœæ przepowiedni), wykonaæ odpowiednie zabiegi o charakterze magicz-
nym. Wyj¹tkowo dogodnymi dniami, w których najczêœciej i najwiêcej przepro-
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11 S. Udziela, op. cit., s. 12.
12 Inna rzecz, ¿e oddawanie komukolwiek swoich w³osów – bêd¹cych czêœci¹, która nawet po

oddzieleniu od w³aœciciela pozostaje z nim w kontakcie, w co w kulturze tradycyjnej wierzono –
budzi³o spore obawy. Wszak ktoœ, kto tak¹ czêœæ posiad³, móg³ za jej poœrednictwem, wed³ug za-
sady pars pro toto, sprowadziæ na w³aœciciela rozmaite nieszczêœcia.

13 DWOK, t. 26, s. 203.
14 Ibidem.
15 DWOK, t. 34, s. 199.
16 Ibidem; A. Paluch, Etnologiczny atlas cia³a ludzkiego i chorób, Wroc³aw 1995, s. 78; P. Ko-

walski, Paznokieæ, [has³o w:] idem, Leksykon. Znaki œwiata. Omen, przes¹d, znaczenie, Wroc³aw
1998, s. 431.

17 DWOK, t. 31: Pokucie, cz. 3, Wroc³aw–Poznañ 1963, s. 156.



wadzano dzia³añ wró¿ebnych, by³y wigilie œwi¹t: œw. Andrzeja (30 XI – wró-
¿y³y panny), œw. Katarzyny (25 XI – wtedy wró¿by przeprowadzali kawalerowie)
i Bo¿ego Narodzenia. Wymienione dni s¹ o tyle interesuj¹ce, ¿e wszystkie
przypadaj¹ na okres jesienno-zimowy. Aby wyjaœniæ tê szczególn¹ okolicznoœæ,
warto poczyniæ krótk¹ dygresjê na temat pojmowania czasu w kulturze ludowej.
Zanim zosta³o wprowadzone chrzeœcijañstwo, pojmowanie czasu by³o szcze-

gólne. Dla cz³owieka kultury magicznej czas by³ niejako obdarzony wartoœcia-
mi emocjonalnymi i uk³ada³ siê w pewne sekwencje, w których czas ludzki,
czas zwyczajnej, codziennej dzia³alnoœci, czas profanum przeplata³ siê z czasem
sacrum, czasem nadzwyczajnym18, bo wyj¹tkowo dogodnym (a mo¿e nawet
jedynym mo¿liwym) do przeprowadzania obrzêdów, rytua³ów, odtwarzania
mitycznych pocz¹tków, czasem wzmo¿onej aktywnoœci pozaludzkiego œwiata
i wszystkich dominuj¹cych w nim si³. Ów czas sakralny by³, w mniemaniu
ludzi, wyj¹tkowo korzystny do przeprowadzania ró¿nych religijnych ceremonii,
sk³adania ofiar, ale i podejmowania magicznych zabiegów, w tym tak¿e wró¿b.
Takie pojmowanie czasu przez kulturê przedchrzeœcijañsk¹ wi¹za³o siê z prze-
konaniem ludzi o ich silnym uzale¿nieniu od œwiata przyrody. ¯ycie cz³owieka
i jego dzia³ania, praktyki, zajêcia wpisywa³y siê w powolny, postrzegany jako
powtarzalny, rytm natury, co z kolei wykszta³ci³o okreœlony œwiatopogl¹d19.
Oczywistym d¹¿eniem cz³owieka by³o za wszelk¹ cenê i za pomoc¹ wszelkich
mo¿liwych i dostêpnych mu œrodków ów czas przyrody oswoiæ, poznaæ i zrozu-
mieæ, a wiêc i opanowaæ. W chwili wprowadzenia chrzeœcijañstwa Koœció³
stan¹³ przed nie lada wyzwaniem – w akcji zaw³aszczania czasu cz³owieka
przedpiœmiennego musia³ wprowadziæ w miejsce starej nomenklatury now¹,
pozbawion¹ korelacji z tradycyjnymi wyobra¿eniami o czasie wraz z jego
wartoœciowaniem i semiotycznym nacechowaniem. Na³o¿y³ wiêc na dawny
kalendarz pogañski swój liturgiczny, zmieni³ nazewnictwo, jednak przywi¹za-
nie i d³ugie trwanie struktur œwiadomoœciowych sprawi³o, ¿e od samego
pocz¹tku w ramach œwi¹t chrzeœcijañskich krzy¿owa³y siê narzucane przez
Koœció³ wierzenia zwi¹zane z ¿yciem Chrystusa i œwiêtych z wci¹¿ jeszcze ¿y-
wymi dawnymi elementami kultu, jak choæby z wiar¹ w szczególn¹ moc
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18 Kwestie rozdzielenia czasu sakralnego i profanicznego (i takich te¿ przestrzeni) s¹ w kultu-
rze nowo¿ytnej o wiele bardziej skomplikowane, ni¿ wynika z klarownych kategoryzacji przepro-
wadzonych dla spo³eczeñstw archaicznych przez M. Eliadego (zob. idem, Sacrum i profanum.
O istocie religijnoœci, prze³. R. Reszke, Warszawa 1996). Interesuj¹co przedstawi³ wyniki badañ
historycznych konfrontowanych z danych wspó³czesnymi P. Zaj¹c, O zaœwiatach niedalekich
i cudach nienadzwyczajnych. „Nadprzyrodzone” w kulturze ludowej na przyk³adzie Huculszczyz-
ny, Kraków 2004.

19 Zob. B. Geremek, Cz³owiek i czas: jednoœæ kultury œredniowiecznej, [w:] Kultura Polski
œredniowiecznej X–XIII w., red. J. Dowiat, Warszawa 1985, s. 465.



odbywaj¹cych siê w tym czasie praktyk magicznych, wró¿b, zabiegów i starañ
prowadz¹cych do zapewnienia sobie szczêœcia i pomyœlnoœci, i to ju¿ tu i teraz,
w ¿yciu ziemskim, a tak¿e przekonaniem o uaktywnianiu siê w tym czasie dusz
zmar³ych przodków, czemu wiêksza czêœæ dzia³añ podejmowanych w czasie
œwiêta by³a podporz¹dkowana20. Wprowadzenie chrzeœcijañstwa nie spowodo-
wa³o wiêc natychmiastowej i zasadniczej zmiany œwiatopogl¹du, a koncepcja
czasu propagowana przez oficjaln¹ naukê Koœcio³a wcale nie sta³a siê obo-
wi¹zuj¹c¹ w myœleniu ludowym, choæ niew¹tpliwie dotychczasowa kategoria
czasu straci³a nieco na swej agrarnej cyklicznoœci na rzecz liturgicznej powta-
rzalnoœci.
W wyniku wzajemnego oddzia³ywania tych dwu ró¿nych koncepcji: cyklicz-

nego i linearnego rozumienia czasu, powsta³ nowy osobliwy model, w którym
miesza³y siê dwa ró¿ne paradygmaty. By³ on z ca³¹ pewnoœci¹ charakterystycz-
ny dla przeciêtnego, prostego ludu, który wierzy³, ¿e w chwili rozpoczêcia siê
œwiêta w ¿ycie ludzkie wdziera siê czas od codziennego odmienny, czas, w któ-
rym ma miejsce wzmo¿ona aktywnoœæ si³ nadprzyrodzonych, czas, w którym
mo¿liwa jest komunikacja z innym œwiatem. To przekonanie w³aœnie stanowi³o
podstawê do przeprowadzania wró¿b w okreœlonym czasie. Ich skutecznoœæ
bowiem wymaga³a wiary w to, ¿e oto cz³owiek ma szansê pozyskaæ przychyl-
noœæ istot pozaludzkich, tak¿e duchów zmar³ych – to przecie¿ oni mogli odpo-
wiedzieæ na pytania dotycz¹ce przysz³oœci, byæ mo¿e znali odpowiedzi, byæ
mo¿e mogli próbowaæ wp³ywaæ na korzystny bieg wydarzeñ. To równie¿
element myœlenia i zachowañ zaduszkowych.
Skoro wierzono (w zasadzie a¿ do XIX wieku w kulturze ludowej utrzymy-

wa³o siê przeœwiadczenie o tym), ¿e cz³owiek pozostaje pod przemo¿nym
i œcis³ym wp³ywem si³ nadprzyrodzonych i jest on po³¹czony skomplikowanymi
relacjami z ca³ym Kosmosem, uwa¿ano, i¿ sam niewiele mo¿e zdzia³aæ, lecz
zdaj¹c siê na wiedzê p³yn¹c¹ z zaœwiatów, mo¿e poznaæ swój przysz³y los.
Okres jesienno-zimowy, na który przypada³y dni wró¿b, by³ dogodny wedle

tradycyjnego myœlenia w³aœnie dlatego, ¿e w tym czasie przyroda, wegetacja ro-
œlin pozostaj¹ uœpione, dni s¹ d³u¿sze ni¿ noce. Ten stan drêtwoty to w istocie
by³ czas szczególny, czas przejœcia21, po którym œwiat mia³ siê odrodziæ na
nowo, a w którym mo¿liwe stawa³o siê nawi¹zanie przez cz³owieka kontaktu ze
sfer¹ pozaludzk¹. Ciekawe jest to, ¿e w wiêkszoœci wró¿b przeprowadzanych
przy okazji Wigilii Bo¿ego Narodzenia, o których szcz¹tkowa wiedza pozosta³a
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20 Szerzej na ten temat, lecz w odniesieniu do XIX-wiecznej kultury ludowej, w której w spo-
sób niemal niezmienny zachowa³ siê ten œwiatopogl¹d zob. L. Stomma, S³oñce rodzi siê 13 grud-
nia, Warszawa 1981.

21 Zob. szerzej na temat Bo¿ego Narodzenia jako obrzêdu przejœcia: R. Godula, Od Miko³aja
do Trzech Króli. O roli daru w obrzêdzie, Kraków 1994.



w odniesieniu do wigilii œw. Andrzeja, zak³adano taki sam przebieg, te same za-
chowania, formu³y s³owne, rekwizyty. Jednym z najbardziej znanych jest lanie
wosku22 (dziœ kojarzone wy³¹cznie z wigili¹ œw. Andrzeja, a w kulturze ludowej
przeprowadzane tak¿e w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia23). Z odlanych figurek mo¿-
na by³o przewidzieæ swój przysz³y los, a wiêc otrzymaæ odpowiedŸ np. na pyta-
nie, czy w nadchodz¹cym roku dziewczyna wyjdzie za m¹¿:

Je¿eli z o³owiu lub wosku wyleje siê figurka mê¿czyzny, to dziewczyna, dla której ta
wró¿ba przedsiêwziêt¹ zosta³a, wyjdzie w tym roku za m¹¿, w przeciwnym zaœ razie
pozostanie dziewk¹24.

Mo¿na te¿ by³o uzyskaæ wiedzê bardziej szczegó³ow¹:

Dziewczyna, je¿eli sobie uleje [z wosku lub cyny – K.£.B.] m³otek lub miech, to pew-
no pójdzie za kowala lub œlusarza; je¿eli kramik lub szafê, to na pewno za kupca lub
stolarza; je¿eli wóz lub k³os zbo¿a, to za furmana lub rolnika25.

Wigilia Bo¿ego Narodzenia, zw³aszcza wieczór i noc wigilijna, mia³a chara-
kter zaduszkowy, bo wówczas, jak wierzono, do œwiata zwyk³ych œmiertelni-
ków mia³y przychodziæ dusze zmar³ych przodków, mia³y siê te¿ uaktywniaæ
wszystkie moce przypisane do sfery sacrum. Wierzono, ¿e jeœli praktyki magicz-
ne bêd¹ w tym szczególnym czasie wykonane w sposób w³aœciwy, mo¿na bê-
dzie z zaœwiatów uzyskaæ przychylnoœæ i gwarancjê powodzenia przeprowadza-
nych zabiegów, co jest warunkiem sprawdzalnoœci przepowiedni. Wieczór an-
drzejkowy, jak wskazuj¹ na to przeprowadzane w tym dniu praktyki, jeœli idzie
o wiarê w pewnoœæ wyroczni, by³ pojmowany podobnie jak Wigilia Bo¿ego Na-
rodzenia26. Charakter zaduszkowy tych wieczorów, wiara w obecnoœæ dusz
zmar³ych przodków i innych duchów na ziemi, to czas wyj¹tkowo korzystny
i dobrze siê nadaj¹cy do rozmaitych przepowiedni, przewidywania przysz³ych
losów jednostki, wszelkiego rodzaju wró¿b. A wiedzê o tym, kto bêdzie przy-
sz³ym ma³¿onkiem i czy w ogóle wyjdzie siê za m¹¿, mo¿na by³o uzyskaæ na
rozmaite sposoby, z czego lanie wosku, cyny czy o³owiu jest tylko jednym
z wielu. Wykorzystywano wiêc w dzia³aniach wró¿ebnych i inne rekwizyty, co
widaæ w praktykach czynionych z okazji andrzejek:
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22 Zwyczaj powszechny, na co zwraca uwagê O. Kolberg. Zob. DWOK, t. 5: Krakowskie,
cz. 1, Wroc³aw–Poznañ 1976, s. 312; DWOK, t. 43: Œl¹sk, Wroc³aw–Poznañ 1965, s. 28.

23 J. Poœpiech, Zwyczaje i obrzêdy doroczne na Œl¹sku, Opole 1987, s. 64.
24 DWOK, t. 29: Pokucie, cz. 1, Wroc³aw–Poznañ 1962, s. 78.
25 DWOK, t. 10: W. Ks. Poznañskie, cz. 4, Wroc³aw–Poznañ 1982, s. 205. Zob. tak¿e: DWOK,

t. 23: Kaliskie, Wroc³aw–Poznañ 1963, s. 106.
26 Na tê analogiê obu wieczorów ju¿ wskazywano. Zob. J. Poœpiech, op. cit., s. 60.



Na jedn¹ miskê k³ad¹ paciorki ze szyi, na drug¹ czepiec, i przykrywaj¹ obie. Która
z przywo³anych dziewek wyci¹gnie czepiec, ta pójdzie tego roku za m¹¿, która zaœ
paciorki, zostanie star¹ pann¹27.

Podobny zabieg przeprowadzano przy okazji Wigilii Bo¿ego Narodzenia:
wówczas pod talerzami lub garnkami ukrywano rozmaite przedmioty, które
dziewczyna mia³a losowo wybraæ, a które oznacza³y jej przysz³y los, np. pie-
ni¹dz – dostatek finansowy, kromka chleba – dziewczyna nie dozna biedy,
kawa³ek wêgla – œmieræ, czepek – zam¹¿pójœcie, sól – smutek, niedolê, wianek
– dalsze panieñstwo, grudka ziemi – œmieræ, mirt – ma³¿eñstwo lub staropanieñ-
stwo, pieni¹dz – wygran¹, odwiedziny, dobr¹ sprzeda¿ itp. Wed³ug podobnej
zasady mo¿na by³o swój przysz³y los poznaæ w andrzejki, wprawdzie wtedy
przedmioty nie by³y ukrywane pod talerzami czy garnkami, ale trzeba je by³o
znaleŸæ na drodze. W tym celu dziewczêta „id¹ na ulicê, szukaæ ró¿nych na dro-
dze le¿¹cych, zgubionych przez kogoœ przedmiotów. Która znajdzie trzaskê, ta,
mówi¹, pójdzie za majstra, cieœlê; która skórkê z buta, ta pójdzie za szewca;
która nitkê, ta pójdzie za tkacza; która nic nie znajdzie, ta za m¹¿ nie pójdzie”28.
Wedle podobnej zasady mo¿na by³o uzyskaæ wiedzê o innych jeszcze cechach
przysz³ego ma³¿onka. W tym celu nale¿a³o w wieczór andrzejkowy wyjœæ przed
dom i liczyæ

ko³y w p³otach. Przy rachowaniu ko³ów w p³otach, dowiaduj¹ siê: czy i jaki bêdzie
m¹¿, a mianowicie czy ³adny, brzydki, stary, m³ody, prosty, krzywy, ³ysy, garbaty
itp. stosownie do tego, jaki jest czternasty kó³ w p³ocie29.

W niektórych miejscach po zasianiu lnu biegn¹ do p³ota, i zacz¹wszy od ko³ka, który
im pierwszy w rêkê wpadnie, postêpuj¹ a¿ do koñca lub za³omku, mówi¹c za pier-
wszym: to wdowiec, za drugim: to mo³odec; który z tych wyrazów na ostatni ko³ek
przypadnie, ten siê jej dostanie30.

Podobnych wieœci mia³a dostarczyæ wró¿ba wykonywana przy okazji œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Tym razem wró¿ono ze s³omy przyniesionej do domu
w pierwsze œwiêto: wyci¹gano z niej na chybi³ trafi³ ŸdŸb³o: „je¿eli wyci¹gniêta
[s³omka – K.£.B.] poci¹gnie za sob¹ drug¹, oznacza to zamêœcie w nad-
chodz¹cym roku; do tego jeszcze prosta s³omka oznacza piêknego, krzywa zaœ
chorego kochanka lub kochankê”31. Mo¿na te¿ by³o uzyskaæ konkretne informa-
cje dotycz¹ce konkretnego kawalera, trzeba by³o tylko w andrzejki na
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27 DWOK, t. 29, s. 79, a tak¿e s. 81.
28 Ibidem, s. 80.
29 Ibidem, s. 78, a tak¿e s. 80; S. Udziela, op. cit., s. 13.
30 £. Go³êbiowski, Lud polski, jego zwyczaje, zabobony, Warszawa 1830, s. 321.
31 DWOK, t. 9: W. Ks. Poznañskie, cz. 1, Wroc³aw–Poznañ 1982, s. 116.



talerzykach z wosku przylepione kawa³ki stoczka parami na wodê puœciæ; zapaliwszy
je, wodê w naczyniu z lekka poruszaj¹; uwa¿aj¹ potem, czy siê zbli¿¹ do siebie wy-
obra¿enia kawalera i panny w tych œwieczkach, czy z sob¹ zetkn¹, czy obok stan¹?
Czy b³¹kaj¹ siê, oddalaj¹ i nie zejd¹ wcale?32

Analogiczn¹ wró¿bê przeprowadzano w wieczór Wigilii Bo¿ego Narodzenia,
lecz tym razem na wodê puszczano dwie ig³y z drzewa lub listki mirtu33. Tego
wieczoru mo¿na te¿ by³o siê dowiedzieæ, czy narzeczony kocha dziewczynê.
Ta, chc¹c siê o tym przekonaæ, powinna by³a rozpaliæ ogieñ, a jeœli pali³ siê on
jasno, dobrze, mia³o to oznaczaæ szczer¹ wzajemnoœæ34.
W dniach tak szczególnych jak wigilie œw. Andrzeja i Bo¿ego Narodzenia

pomocne w przeprowadzaniu wró¿b mog³y byæ zwierzêta, które zw³aszcza
w wigiliê grudniow¹ okazywa³y siê doskona³ymi mediatorami miêdzy tym
i tamtym œwiatem, co wyra¿one by³o przekonaniem o ich mo¿liwoœci mówienia
wówczas ludzkim g³osem. Szczególnymi wzglêdami w tym dniu obdarzano
byd³o, ale we wró¿bach matrymonialnych skuteczne mia³y byæ zw³aszcza: kot,
pies, kogut, g¹sior, baran. Zasada w tych wró¿bach by³a zawsze ta sama: ka¿da
dziewczyna (w wigiliê œw. Andrzeja i Bo¿ego Narodzenia) lub kawaler (w wi-
giliê œw. Katarzyny) mieli przed sob¹ po³o¿yæ jakiœ pokarm, wówczas do izby
wpuszczano odpowiednie zwierzê i w zale¿noœci od tego, po czyje jedzenie
jako pierwsze zwierzê siêgnê³o lub zjad³o je do koñca – tej osobie mia³o siê po-
szczêœciæ w nadchodz¹cym roku, tzn. mia³a zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski. I tak
w wieczór andrzejkowy lub katarzynkowy:

Odliczone ziarna sypi¹ na pod³ogê; w œrodek puszczaj¹ koguta. Czyj¹ kupkê najpierwej
jeœæ zacznie, lub u kogo parzysta liczba pszenicy zostanie, temu wró¿ba szczêœliwa35.

Panny zawi¹zuj¹ g¹siorowi oczy p³atkiem lub taœm¹ i puszczaj¹ go, by biega³ po iz-
bie, w której siê znajduj¹. Do której najprzód g¹sior swe kroki skieruje, ta najprzód
pójdzie za m¹¿36.

W Mazowszu, Lubelskiem i Sandomirskiem jako wró¿by u¿ywaj¹ placuszków, ga³ek
ciasta lub nó¿ek cielêcych, które pies wyg³odzony ma po³ykaæ. Gdzie indziej bu³eczki
ma³e w liczbie odpowiedniej dziewczêtom pok³ad³szy na ziemi, psa przywo³uj¹; czyj¹
po³knie prêdko, ta rych³o bêdzie mê¿atk¹, czyj¹ porzuci, niepomyœlna dla niej wró¿ba.
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32 £. Go³êbiowski, op. cit., s. 322. Zob. tak¿e: DWOK, t. 28: Mazowsze, cz. 5, Wroc³aw–Po-
znañ 1964, s. 351; DWOK, t. 24: Mazowsze, cz. 1, Wroc³aw–Poznañ 1963, s. 196; DWOK, t. 33:
Che³mskie, cz. 1, Wroc³aw–Poznañ 1964, s. 161.

33 J. Poœpiech, op. cit., s. 64.
34 M. Federowski, op. cit., s. 290.
35 £. Go³êbiowski, op. cit., s. 321. Zob. tak¿e: DWOK, t. 28, s. 351.
36 DWOK, t. 11: W. Ks. Poznañskie, cz. 3, Wroc³aw–Poznañ 1982, s. 148; DWOK, t. 28,

s. 351; £. Go³êbiowski, op. cit., s. 321.



Trafia siê kiedy pies chciwy, a bu³eczki dobre i dla wiêkszej przynêty wysmarowane
t³ustoœci¹, ¿e nie opuœci ¿adnej; wtenczas uwa¿aj¹ na kolej, z jak¹ po³yka³, tak¹ za-
chowaj¹ dziewczêta w zamêœciu37.

Przy gotowaniu piero¿ków ka¿da z dziewcz¹t naznacza dla siebie jeden z piero¿ków,
które wszystkie winny byæ z jednakowej ugniecione m¹ki, jednej wielkoœci i jedna-
kowo omaszczone mas³em. Nastêpnie k³ad¹ wszystkie te piero¿ki na kr¹¿ku na stole
i wychodz¹ z chaty wpuœciwszy do niej kota dobrze nakarmionego; czyje piero¿ki
kot zje, tych los jest zapewniony, bo wyjd¹ w tym roku za m¹¿38.

Takie same lub podobne wró¿by przeprowadzano w Wigiliê Bo¿ego Naro-
dzenia:

Oto wewn¹trz izby kilka dorodnych dziewcz¹t, przystrojonych w barwiste gorsety,
chc¹c siê dowiedzieæ, która z nich najpierw pójdzie do o³tarza, wpuœci³y do izby
g¹siora z zawi¹zanemi oczami, a otoczywszy go doko³a, wziê³y siê za rêce i niecierp-
liwie oczekuj¹, któr¹ z nich naprzód skubnie39.

Niekiedy rzucaj¹ dziewczêta psu baranie nó¿ki do zjedzenia. Za czyj¹ pies najprzód
chwyci, ta najprzód pójdzie za m¹¿40.

Wykorzystanie w tych praktykach gêsi, koguta, kota, psa czy barana nie jest
przypadkowe, lecz wi¹¿e siê z ich charakterystyk¹ i znaczeniami, jakie tym zwie-
rzêtom w kulturze ludowej przypisywano. Wierzono bowiem, ¿e ka¿de z nich ma
mo¿liwoœæ kontaktowania siê z zaœwiatami, a przecie¿ stamt¹d w³aœnie w tych
szczególnych dniach mia³a p³yn¹æ wiedza na temat przysz³oœci. Kota i barana uwa-
¿ano tak¿e za stworzenia, które mog¹ byæ wcieleniami demonów – to tym bardziej
zbli¿a³o je do sfery sacrum. Poza tym gêsi przypisywano zbytnie uleganie chuciom,
koguta zaœ i barana kojarzono z wyj¹tkow¹ jurnoœci¹, co mia³o poœwiadczaæ ich
mediacyjnoœæ, ³atwoœæ w nawi¹zywaniu kontaktu z zaœwiatami, ale te¿ sprawia³o,
¿e postrzegano ich jako reprezentantów p³odnoœci41. A to w rozmaitych wró¿bach,
przede wszystkim matrymonialnych, mia³o znaczenie niebagatelne.
Znana do dziœ wró¿ba, choæ kojarzona wy³¹cznie z wieczorem andrzejko-

wym, polegaj¹ca na ustawianiu butów przez dziewczêta na przemian w kierun-
ku drzwi (której pierwszy znajdzie siê za drzwiami, tej wró¿ono rych³e
zam¹¿pójœcie42), przeprowadzana by³a tak¿e w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia:
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37 £. Go³êbiowski, op. cit., s. 321–322. Zob. tak¿e: DWOK, t. 28, s. 351; DWOK, t. 29, s. 79.
38 DWOK, t. 29, s. 78, a tak¿e s. 80.
39 M. Federowski, op. cit., s. 289.
40 DWOK, t. 5, s. 312.
41 Zob. P. Kowalski, Gêœ; Kogut; Kot; Owca/Baran, Pies, [has³a w:] idem, Leksykon... Na te-

mat koguta zob. te¿: J. Gajek, Kogut w wierzeniach ludowych, Lwów 1934.
42 DWOK, t. 5, s. 312. Zob. tak¿e: DWOK, t. 28, s. 351; DWOK, t. 24, s. 196; DWOK, t. 23,

s. 106; DWOK, t. 33, s. 161; DWOK, t. 43, s. 28; £. Go³êbiowski, op. cit., s. 322.



W s¹siedniej chacie starzy gospodarze przygl¹daj¹ siê gromadce dziewcz¹t, które po-
zdejmowawszy obuwie, uk³adaj¹ je naprzemian z cielêcemi koœæmi i nó¿kami,
pocz¹wszy od k¹ta izby, a¿ ku drzwiom od sionki, wyprzedzaj¹c siê nawzajem, ¿eby
jak najpierwsz¹ do progu dotrzeæ43.

Wykorzystana tu zosta³a magiczna zasada podobieñstwa: której but pierwszy
znajdzie siê poza izb¹, ta – analogicznie – pierwsza wyjdzie za m¹¿. Ta magicz-
na regu³a stosowana by³a i w innych, andrzejkowych wró¿bach:

W misê lub naczynie jakie rzuc¹ jêczmieñ, w którym i poros³e bywa ziarnko,
obst¹pi¹ je, wpatruj¹ siê; która pierwsza dostrze¿e kie³ek, ta szczêœliwa44.

Pozwija ka¿da swoje wst¹¿ki w pêczki i w³o¿ywszy je w nieckê, w³azi na komin
i potrz¹sa niemi ku czeluœciom takim ruchem niecki, jaki siê robi pa³aj¹c krupy; któ-
rej pêczek wst¹¿ki naprzód w czeluœcie wleci, ta dziewczyna napierwej pójdzie za
m¹¿45.

Zwyczaj nas³uchiwania rozmaitych odg³osów i ustalenie, z której strony one
dochodz¹, oraz wró¿enia na tej podstawie, sk¹d przyjdzie kawaler, tak¿e by³
praktyk¹ wró¿ebn¹ stosowan¹ zarówno w andrzejki46, jak i w Wigiliê Bo¿ego
Narodzenia47. W wieczory te obierano te¿ jab³ko, rzucano stru¿yny i z kszta³tu,
w jaki siê u³o¿y³y, odczytywano literê, która mia³a byæ inicja³em przysz³ego
mê¿a48.
Nie przypadkiem zapewne w tych wró¿bach pojawia siê jab³ko (popularny

symbol mi³oœci, motyw czêsto wykorzystywany w ludowej liryce mi³osnej),
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43 M. Federowski, op. cit., s. 289.
44 £. Go³êbiowski, op. cit., s. 322. Zob. tak¿e: DWOK, t. 28, s. 351.
45 DWOK, t. 33, s. 161.
46 „Po ró¿nych stronach uwa¿aj¹, sk¹d pies zaszczeka³, z tej strony przyjdzie kawaler”. Zob.

DWOK, t. 28, s. 351. Zob. tak¿e: DWOK, t. 29, s. 81; DWOK, t. 33, s. 161; £. Go³êbiowski, op.
cit., s. 321; S. Udziela, op. cit., s. 13. „Pods³uchuj¹ u okien, jeœli doczekaj¹ siê tego s³owa: pódŸ,
zrób albo przynieœ; taka dziewczyna pójdzie za m¹¿; gdy nieszczêœciem ozw¹ siê do kogo
wewn¹trz: siedŸ, siadaj, i ona roczek jeszcze posiedzieæ musi”. Zob. £. Go³êbiowski, op. cit.,
s. 321. Zob. tak¿e: DWOK, t. 28, s. 351.

47 Po kolacji „wychodzi dziewka z izby na podwórze i s³ucha z pok¹d psy szczekaj¹, z któryj
strony; jest to na to, ¿e ona miarkuje, ¿e z tej ta strony kawaler przyjñdzie do nij”. Zob. DWOK,
t. 10, s. 57. Zob. tak¿e: DWOK, t. 43, s. 15. „Dziewki wychodz¹ za stodo³ê i tam wo³aj¹, ka¿da
po trzy razy: Labuœ, labuœ, la la la! – a s³uchaj¹, z której strony siê g³os odezwie; bo z tej strony
kawaler do nich przyjedzie. A która zza stodo³y najprzód psa szczekanie albo inny jaki ha³as
us³yszy, ta najprzód za m¹¿ pójdzie”. Zob. DWOK, t. 11, s. 141. „Potem jeszcze wszystkiem cie-
kawsze, ³api¹c œmiecia w zapaskê, wybiegaj¹, na drogê lub poza wieœ i zawo³awszy g³oœno, ocze-
kuj¹ echa, które ma im wskazaæ, z której strony m³odzieniec w zaloty przyjedzie”. Zob. M. Fede-
rowski, op. cit., s. 289; S. Udziela, op. cit., s. 13.

48 Por. wró¿bê andrzejkow¹ (DWOK, t. 43, s. 28) z bo¿onarodzeniow¹ (J. Poœpiech, op. cit.,
s. 64).



któremu przypisywano znaczenia erotyczne, wynikaj¹ce zapewne z powi¹zañ
z jab³kiem biblijnym, jakim Ewa mia³a skusiæ Adama49. Bo¿onarodzeniowe
jab³ko mia³o mieæ, wed³ug tradycyjnego myœlenia, wyj¹tkowe w³aœciwoœci, st¹d
te¿ chêtnie wykorzystywano je jako rekwizyt w rozmaitych wró¿bach. Wystar-
czy³o je przechowaæ od Wigilii Bo¿ego Narodzenia do Nowego Roku, wtedy
dziewczyna winna by³a stan¹æ w drzwiach swego domu, obieraæ je i obserwo-
waæ przechodz¹cych. W zale¿noœci od tego, kto wtedy przeszed³ drog¹ ko³o
chaty (stolarz, kowal, szewc itp.), tego stanu mia³ byæ jej przysz³y m¹¿50. Mo¿-
na te¿ by³o zaraz po kolacji wigilijnej si¹œæ przed lustrem i zjeœæ przed nim
jab³ko, a ko³o pó³nocy mia³ siê dziewczynie ukazaæ jej przysz³y m¹¿51.
Bywa³o, ¿e aby wró¿ba by³a skuteczna, nale¿a³o siê do jej przeprowadzenia

w³aœciwie przygotowaæ. Jednym z takich koniecznych elementów scenariusza
praktyk magicznych mia³ byæ post. W tej sytuacji dziewczyna powinna by³a po-
œciæ przez 12 dni do Bo¿ego Narodzenia, ka¿dego dnia mog³a jedynie ugryŸæ
kawa³eczek jab³ka, które dopiero w œwiêta mia³a zjeœæ na ulicy, a kogo wtedy
spotka³a, tego imiê mia³ posiadaæ jej przysz³y m¹¿52. Poszczenie w tej praktyce
nie jest przypadkowym, pozbawionym znaczenia zdarzeniem, lecz aktem nie-
zwykle wa¿nym, dziêki któremu wró¿ba mo¿e siê spe³niæ. Jest wiêc dla jej
przebiegu niezbêdne, a poniewa¿ wystêpowa³o na pocz¹tku dzia³añ magicz-
nych, pe³ni³o funkcjê oczyszczaj¹c¹, maj¹c¹ na celu przygotowanie dziewczyny
do dalszych dzia³añ. Tym samym panna by³a na czas postu wy³¹czona ze œwiata
codziennoœci, œwiata o ustalonych kszta³tach, podleg³ego odpowiednim zasa-
dom taksonomicznym, co mia³o j¹ przygotowaæ na zbli¿enie siê do tego, co
znajduje siê poza granicami ludzkiego poznania, do transgresywnego œwiata sa-
crum. Komunikacja z tym obszarem by³a bowiem, wed³ug ludowego myœlenia,
niezbêdna do pozyskania prawdziwej wiedzy, stamt¹d przecie¿ mia³a p³yn¹æ
wszelka moc i si³a53. Post zaœ móg³ byæ warunkiem koniecznym do jej uzyska-
nia. Na Podlasiu np. lud uwa¿a³ „post i modlitwy za pierwszy warunek pomyœl-
noœci wró¿by”54. Inny rodzaj wró¿b przeprowadzanych podczas andrzejek
i w Wigiliê mo¿e tylko byæ potwierdzeniem tego, jak wa¿nym elementem przy-
gotowawczym w praktykach wró¿ebnych by³o zachowanie postu. Oto podczas
obu tych wieczorów mo¿na by³o poznaæ imiê przysz³ego mê¿a, wystarczy³o
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49 Zob. J. Treder, Kaszubi. Wierzenia i twórczoœæ. Ze s³ownika Sychty, Gdañsk 2002, s. 84.
50 H. Biegeleisen, Wesele, Lwów 1928, s. 298.
51 Ibidem, s. 308. Zob. te¿: J. Poœpiech, op. cit., s. 65.
52 H. Biegeleisen, op. cit., s. 298.
53 Z. Libera, Medycyna ludowa. Ch³opski rozs¹dek czy gminna fantazja?, Wroc³aw 1995, s. 99,

223.
54 H. Biegeleisen, U kolebki, przed o³tarzem, nad mogi³¹, Lwów 1929, s. 285.



wypisaæ na kartkach imiona, a potem losowaæ je w ró¿nych kombinacjach55. In-
teresuj¹cy jest zw³aszcza jeden z andrzejkowych (lub katarzynkowych) warian-
tów takiej praktyki:

K³adziono pod poduszki karteczki z imionami panien lub kawalerów, znajomych
albo i nieznajomych; jak¹ kto nazajutrz wyci¹gn¹³, taka bêdzie jego ¿on¹ / mê¿em.
Lecz potrzeba ca³y dzieñ byæ z suchotami; k³ad¹c siê spaæ powiedzieæ te wiersze:
£ó¿ko moje depczê ciebie, / Panie Bo¿e proszê ciebie, / Niech mi siê ten przyœni, /
Kto mi bêdzie najmilszy. Do skutku lepszego umieszczaj¹ pod g³ow¹ ceg³ê lub ka-
mieñ obwiniêty w gatki mêskie, a u kawalerów w spódniczkê lub poñczoszki niewieœ-
cie: pewniej siê wtenczas przyœni, a gdy snów nie by³o, miejsce ich zastêpowa³y kar-
teczki56.

Chc¹c poznaæ imiê przysz³ego wspó³ma³¿onka, nale¿a³o przede wszystkim
pamiêtaæ, aby „ca³y dzieñ byæ z suchotami”, czyli poœciæ. Przed samym po³o¿e-
niem siê spaæ nale¿a³o odmówiæ odpowiedni¹ formu³ê s³own¹ – zaklêcie, co
mia³o wzmocniæ skutecznoœæ dzia³añ. Zwrot do Boga, a w³aœciwie proœba
o bosk¹ interwencjê, jest performatywem, a mo¿e nawet swoistym apotropeio-
nem dla osoby wró¿¹cej, która przez post doœæ mocno zbli¿y³a siê do zaœwia-
tów: proœba do Boga mia³a wiêc z jednej strony daæ gwarancjê skutecznoœci
i pewnoœci przepowiedni, z drugiej wró¿¹cy, znalaz³szy siê w odmiennej od co-
dziennoœci czasoprzestrzeni sacrum, chcieli uzyskaæ zabezpieczenie od Boga,
który do tego zaœwiatowego porz¹dku nale¿a³, ale przecie¿ nale¿a³y te¿ wszel-
kie demony i si³y nieczyste, przed którymi trzeba siê by³o strzec. Tym bardziej
¿e zaraz po wyg³oszeniu formu³y nale¿a³o siê udaæ na spoczynek, zapaœæ w sen,
który w kulturze ludowej okreœlany by³ czêsto mianem „ma³ej œmierci” i w isto-
cie oznacza³ czasowe, wed³ug wierzeñ, przeniesienie w zaœwiaty57. Wi¹za³o siê
to choæby z faktem, ¿e na czas snu cz³owiek zamyka oczy, to zaœ oznacza chwi-
low¹ œlepotê, tym samym wprowadzenie do stanu œwiata zmar³ych i mo¿liwoœæ
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55 Jak podaje w odniesieniu do Wigilii J. Poœpiech, op. cit., s. 64. Podobne zabiegi czyniono
w andrzejki: „Doœæ w³o¿yæ pod poduszkê kartki z imionami kawalerów – a ten, którego nazwisko
wyci¹gnie siê z rana spod poduszki, ten bêdzie przysz³ym”. Zob. £. Go³êbiowski, op. cit., s. 322;
DWOK, t. 5, s. 311–312; DWOK, t. 28, s. 352. „Kartki podobne zawijaj¹ siê tak¿e w kluski go-
tuj¹ce siê we wrz¹cej wodzie w garnku. Czyj klusek po odstawieniu wyp³ynie najprzód na
wierzch, ta najprzód dostanie kawalera wymienionego na kartce”. Zob. DWOK, t. 5, s. 312.

56 DWOK, t. 28, s. 351. Zob. tak¿e: DWOK, t. 27: Mazowsze, cz. 4, Wroc³aw–Poznañ 1964,
s. 139; DWOK, t. 24, s. 196; DWOK, t. 23, s. 106; DWOK, t. 29, s. 78; £. Go³êbiowski, op. cit.,
s. 319–320.

57 Tym bardziej wiêc odwo³anie siê do Boga by³o konieczne. Praktykê tê mo¿na nawet porów-
naæ z praktyk¹ wyg³aszania osobistych modlitewek przed snem, o których pisa³a A. Brzozowska-
-Krajka, Miêdzy magi¹ a religi¹. O modlitewkach ludowych, [w:] Folklor – sacrum – religia, red.
J. Bartmiñski, M. Jasiñska-Wojtkowska, Lublin 1995.



zetkniêcia ze œwiatem sacrum lub mocami demonicznymi58. Po³o¿enie pod
g³owê ceg³y owiniêtej mêskimi czêœciami garderoby (gdy wró¿bê wykonywa³a
dziewczyna) lub damskimi (gdy wró¿y³ sobie ch³opak) mia³o ju¿ tylko wzmac-
niaæ skutecznoœæ magicznej praktyki, w której „gatki mêskie” i „spódniczka lub
poñczoszki niewieœcie” stanowi³y substytut przysz³ego partnera.
O wa¿noœci i skutecznoœci przepowiedni sennych, andrzejkowych i wigilij-

nych, œwiadczy spora grupa wró¿b59, z których jedn¹ jeszcze warto przedstawiæ
jako doœæ interesuj¹c¹:

Na Podlasiu w wilij¹ œw. Andrzeja wieœniaczki chc¹c dowiedzieæ siê, który z m³o-
dzie¿y bêdzie ich mê¿em, a zatem przyœni siê nieomylnie, mówi¹ 9 pacierzy stoj¹c,
9 klêcz¹c, 9 siedz¹c, zasiewaj¹ siemiê lniane w skorupie nape³nionej ziemi¹,
a w Krakowskiem i na Rusi po drewutni go rozrzucaj¹ mówi¹c: „Œwiaty Andreju! /
ja na tebe lon sieju; / daj mene znaty, / z kim budu zberaty”. Rozbieraj¹c siê, krajkê,
któr¹ stan przepasany, k³ad¹ pod ucho prawe. Po tych przygotowaniach pewn¹ jest
dziewczyna, ¿e we œnie ujrzy postaæ mê¿a przysz³ego60.

Rzecz ca³a rozgrywa siê tu¿ przed snem, a wiêc, jak ju¿ powiedziano, przed
czasowym zanurzeniem siê w chaosie œwiata sacrum. Nale¿y wiêc dla zabezpie-
czenia siê, ale i dla skutecznoœci przepowiedni, zwróciæ siê do odpowiedniego
œwiêtego (w tym wypadku, co oczywiste, do œw. Andrzeja) z odpowiedni¹ for-
mu³¹. Co wiêcej, nale¿y jeszcze odmówiæ pacierz, w dodatku trzy razy po dzie-
wiêæ razy. Ta liczba powtórzeñ mia³a z pewnoœci¹ du¿e znaczenie i podobnie
jak zwrot do œwiêtego mia³a zabezpieczaæ wró¿¹cego („Ci, którzy chcieli
w szczególny sposób zapewniæ sobie przychylnoœæ niebios, powtarzali wielo-
krotnie teksty Ojcze nasz i Zdrowaœ”61), ale i sprawiaæ, ¿e praktyka przebiegnie
pomyœlnie: wielokrotne powtarzanie mia³o byæ warunkiem skutecznoœci prze-
prowadzanych dzia³añ. Ta koniecznoœæ rytualnej repetycji, wybór liczby powtó-
rzeñ to s¹ niew¹tpliwie cechy charakterystyczne wszelkich zabiegów magicz-
nych (zw³aszcza jeœli powtarzanie by³o trzykrotne lub by³o wielokrotnoœci¹
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58 P. Kowalski, Oko, [has³o w:] idem, Leksykon..., s. 388.
59 Niemal wzorcowe przyk³ady takich wró¿b podaj¹: J. Poœpiech, op. cit., s. 65 („Aby poznaæ,

kto bêdzie mê¿em, nale¿a³o od œw. £ucji codziennie prz¹œæ niæ lnian¹. Gdy w Wigiliê po wiecze-
rzy wszyscy udali siê na spoczynek, panna powinna by³a przywi¹zaæ swój du¿y palec u nogi nici¹
do nogi sto³owej, wówczas we œnie zjawiæ siê mia³ jej ukochany”) i O. Kolberg („Uwa¿ano, co
siê przyœni [w katarzynki i andrzejki – K.£.B.], st¹d wnioskowano o zamêœciu i po¿yciu. Sny tak-
¿e uwa¿ane by³y jako bardzo wa¿ne; wiêc który mê¿czyzna której siê przyœni³, ten mia³ zostaæ jej
mê¿em”. Zob. DWOK, t. 28, s. 350; DWOK, t. 24, s. 196).

60 £. Go³êbiowski, op. cit., s. 320. Zob. tak¿e: DWOK, t. 33, s. 160.
61 S. Bylina, Wiara i pobo¿noœæ zbiorowa, [w:] Kultura Polski œredniowiecznej XIV–XV w.,

red. B. Geremek, Warszawa 1997, s. 419.



liczby trzy)62. Zwroty do œwiêtych w zabiegach wró¿ebnych, wyg³aszanie przy
tej okazji pacierza, stanowi¹ doskona³y przyk³ad pomieszania i z³¹czenia
w jedn¹ synkretyczn¹ ca³oœæ dwóch ró¿nych paradygmatów: religijnego i ma-
gicznego. Gest siania lnu, który dziewczyna w tej praktyce wykonuje, ma cha-
rakter p³odnoœciowy i w istocie oznacza lub jest prób¹ zapewnienia skuteczno-
œci wró¿by. Poza tym rzucanie ziarna kojarzone by³o w kulturze ludowej
z ofiar¹, „karmieniem” tych, którzy pozostaj¹ poza granicami uporz¹dkowane-
go orbis interior, a których udzia³ w przepowiedni rozumiano jako niekwestio-
nowalny i konieczny. Po wykonaniu wszystkich tych dzia³añ panna mia³a udaæ
siê na spoczynek, uprzednio jeszcze tylko rozebrawszy siê, w³o¿yæ krajkê pod
prawe ucho. Ucho jako jedna z wa¿niejszych czêœci cia³a – daj¹ca wszak mo¿li-
woœæ kontaktowania siê ze œwiatem, w dodatku prawe (praw¹ stronê wi¹zano
z jasnoœci¹, rozwojem, dobrem) musia³o byæ skutecznym œrodkiem komunikacji
– tylko dziêki niemu mo¿na by³o uzyskaæ dobre, czyli sprawdzalne przepowied-
nie63. Wiara w to nie ulega³a w¹tpliwoœci, ale dla tych, którzy by jeszcze nie do
koñca byli przekonani, przytaczano „prawdziw¹” (bo ulokowan¹ w konkretnym
miejscu64) historiê, która ju¿ wszelkie obiekcje mia³a rozwiewaæ:

W [...] jednej wsi podlaskiej ma³a rzeczka p³ynie, za ni¹ stary grabarz mieszka³; dziew-
czyna zrobiwszy podobne doœwiadczenie w wilij¹ œw. Andrzeja usnê³a. Œni siê jej, ¿e
grabarz siad³szy na grobie, przebieg³ po wierzchu wody i zapuka³ do jej mieszkania.
Sen siê sprawdzi³, wkrótce bowiem posz³a za niego65.

Gest siania ziarna wykorzystywano i w innej wró¿bie, w której jeszcze ref-
leks i zrêcznoœæ dziewcz¹t mia³y spore znaczenie i swój udzia³ w pomyœlnoœci
wró¿by. Oto w wieczór andrzejkowy

ka¿da z dziewcz¹t bierze trochê siemienia konopnego do ust i gdy ju¿ prz¹œæ zaczn¹,
rzuca to siemiê na ziemiê, bior¹c je z ust rêkoma, co znaczy: ¿e je sieje. Poczem za-
paskami niby siemiê to po izbie w³ócz¹. Wreszcie wszystkie k³ad¹ na ziemiê i zbie-
raj¹ te ziarnka; ile która z nich ziarnek zbierze, tylu bêdzie mia³a konkurentów, czyli
swataj¹cych. Która nie podejmie ¿adnego, ta niech siê konkurenta nie spodziewa66.
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62 Zob. P. Kowalski, Liczba, [has³o w:] idem, Leksykon..., s. 278–284.
63 Potwierdzeniem tego mo¿e byæ wierzenie, ¿e dzwonienie w prawym uchu uwa¿ano za znak,

¿e nadejd¹ dobre wiadomoœci. Zob. P. Kowalski, Ucho, [has³o w:] idem, Leksykon..., s. 570.
64 Wskazanie na konkretne miejsce opowiadanych zdarzeñ w tekstach folklorystycznych by³o

wa¿ne, zw³aszcza wtedy w³aœnie, kiedy opowiadaj¹cy mia³ na celu przekonanie s³uchaczy o praw-
dziwoœci przedstawianej historii. O tym i innych zabiegach spe³niaj¹cych tê sam¹ funkcjê na
przyk³adzie opowieœci wierzeniowych pisze D. Simonides, Wspó³czesna polska proza ludowa,
Opole 1969.

65 £. Go³êbiowski, op. cit., s. 320–321.
66 DWOK, t. 29, s. 79.



Ziarna zbó¿, których symbolika p³odnoœciowa jest niew¹tpliwa, by³y dobry-
mi rekwizytami we wró¿bach mi³osnych. Na przyk³ad podczas wigilii bo¿o-
narodzeniowej panny wró¿y³y sobie, podrzucaj¹c kutiê, której g³ównymi sk³ad-
nikami s¹ pszenica i mak, do pu³apu – im d³u¿ej kutia pozosta³a przyklejona,
tym d³u¿ej mia³a panna w domu rodzinnym mieszkaæ, a wiêc tym póŸniej wyjœæ
za m¹¿67. Innym razem, gdy kutia przylepi³a siê do pu³apu, mia³o to wró¿yæ
rych³e zam¹¿pójœcie, jeœli siê nie przyklei³a – pannie grozi³o jeszcze co naj-
mniej przez rok panieñstwo68.

***

Analizuj¹c materia³y etnograficzne, nie sposób nie zauwa¿yæ, jak wielkie
bogactwo rozmaitych zaleceñ wró¿biarskich zosta³o w nich zapisanych, co tym
samym œwiadczy o ich niezwyk³ej przez wiele wieków popularnoœci. Przyk³ady
takich praktyk mo¿na by przytaczaæ w nieskoñczonoœæ. Wydaje siê jednak, ¿e
ju¿ te, które zosta³y tu omówione, pokazuj¹ doœæ wyraŸnie to, co sygnalizo-
wa³am zaraz na pocz¹tku: wagê ma³¿eñstwa jako koniecznego etapu w ¿yciu
spo³ecznym dawnej wsi. Stanowi¹ tak¿e niezwykle bogate Ÿród³o, na podstawie
którego mo¿emy odtwarzaæ sposób myœlenia, œwiat wyobra¿eñ i budowanie
okreœlonej wizji œwiata dawnego ludu, co dla historyka kultury zdaje siê bez-
cenne.

“KUKU£ECKO, PANIENECKO POWIDZZE MI…”
– MATRIMONIAL OMENS IN FOLK CULTURE

S u mm a r y

The text explores the issues associated with getting married in the folk culture. The cultural
context shows that love was neither necessary nor even basic conditio for people to get married.
Marriage was usually arranged by the parents of the spouses. Getting married, having a family
and children were the essential conditions to become a full-pledged member of the community.
Matrimonial omens were one of the few ways to predict people’s future as they had not been able
to influence their fate a lot. The text shows this practice, underlining the occasions and
instruments associated with the matrimonial omens.

„Kuku³ecko, panienecko powidzze mi…”... 77

67 DWOK, t. 33, s. 65.
68 A. Zadro¿yñska, Powtarzaæ czas pocz¹tku, cz. 1: O œwiêtowaniu dorocznych œwi¹t w Polsce,

Warszawa 1985, s. 54.




