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DOM

W TAJEMNICZY nastrój tego czasu wpro−
wadzają wróżby małżeńskie w dniu św.
Katarzyny (25.XI.) − dla chłopców i św.
Andrzeja (29.XI.) − dla dziewcząt.

Czas wróżb katarzynkowych i andrzej−
kowych przypada w adwencie, liczonym
od dnia św. Marcina (11.XI.). Stąd ten
czterdziestodniowy okres skupienia i ocze−
kiwania nosi nazwę czterdziestnicy.

Jednak w początkowym okresie ad−
wentu, jego poważny nastrój znacznie
ożywiają zabawy towarzyszące wróżbom
o charakterze matrymonialnym. Wyraz te−
mu daje ludowe przysłowie: „Kto się zale−
ca w adwenta, ten będzie miał żonę (mę−
ża) na święta”.

Wróżby zamążpójścia i ożenku odgry−
wały w domowym obyczaju polskim głów−
ną rolę. Łukasz Gołębiowski (Zwyczaje
i zabobony Ludu Polskiego, W−wa 1830)
i Oskar Kolberg (Lud Polski... Lubelskie cz.
l, Kraków 1883) nazywają ten okres wilią
św. Katarzyny i św. Andrzeja. Na tę samą
intencję wróżono także w inne dnie do te−
go celu uprzywilejowane, a było ich pięć
w roku. Poza wymienionymi dniami listo−
padowymi, obie płcie wróżyły sobie przy
wigilijnym stole. Poza tym w przeddzień
Nowego Roku i św. Jana Chrzciciela
wróżyły sobie tylko dziewczęta.

Według Zygmunta Glogera („Rok Pol−
ski”), każda doroczna przepowiednia przy−
szłościowa powinna mieć związek z począt−
kiem jakiegoś przełomowego okresu roku.
Do takich dni należą właśnie: początek ad−
wentu, rozpoczynającego nowy rok kościel−
ny; Wigilia Bożego Narodzenia i Nowy Rok
− jako początek roku w erze chrześcijańskiej
i kalendarzowej. Wreszcie wigilia św. Jana,
następująca zaraz po przesileniu dnia z no−
cą, które w pojęciach pierwotnych kończyło
i rozpoczynało rok słoneczny.

Według Adama Fischera (Etnografia
Słowiańska, z. 3, Polacy, Lwów 1934) –
wróżyć, czyli przepowiadać przyszłość,
potrafi lud w rozmaity sposób: z ognia,
świec, pochodni, węgli, dymu, powietrza,
chmur, mgieł, wiatrów, słońca, księżyca,
gwiazd, zachowania się zwierząt, a wre−
szcie z dziwnych snów.

Na przełomie XIX i XX wieku zaskaku−
jąco duża była pomysłowość w sposobach
wróżenia na tematy zamążpójścia i ożenku.
Wykazywały się nią szczególnie dziewczęta
wróżące sobie w dzień św. Andrzeja. Nie−

które z tych wróżb znane były i praktyko−
wane również przez chłopców, głównie
w dzień św. Katarzyny.

Przy okazji wróżenia istotna była przede
wszystkim nadarzająca się sposobność do
spotkań i wspólnej zabawy w grupach
rówieśniczych czy rodzinnych danej społecz−
ności. Sam zwyczaj odgadywania przyszłości
i wróżenia o przyszłych losach swego życia
znany jest ludzkości od najdawniejszych cza−
sów. Zygmunt Gloger podaje przykłady
wróżb wywodzących się jeszcze z czasów
rzymskich. Otóż kreślono na piasku koło
i kładziono na jego obwodzie taką ilość zia−
ren zboża, by odpowiadała ilości liter alfabe−
tu. Na środek koła puszczano koguta i czy−
niono wróżbę z liter−ziaren, które kogut po−
łykał. Tego rodzaju wróżbiarstwo nazywano
nawet alektryomancją (z gr. alektor−kogut,
manteja−wróżba).

Analogią do owej rzymskiej wróżby
z kogutem może być znana u nas – rozpo−
wszechniona na Kujawach – wróżba z gą−
siorem. Tam dziewczęta, wziąwszy się za
ręce, puszczają w środek gąsiora z zawią−
zanymi oczami. Do której najpierw zbliży
się ptak, ta pierwsza wyjdzie za mąż.

W takim też celu, w innych regionach,
dziewczęta przywołują psa, który kuszony
bywa różnymi smakołykami. Na Mazow−
szu, w lubelskim i sandomierskim, jako re−
kwizytu do tej wróżby używano placu−
szków, gałek z mięsa i ciasta lub nóżek
cielęcych, które wygłodniały pies zjadał.
I tutaj kolejność zjadanych kąsków jest
wróżbą o kolejności zamążpójścia dla
dziewcząt biorących udział w zabawie.
Według dr Janiny Petery  źle wróżyło, gdy
placek był zjedzony przez psa pod łóż−
kiem, gdyż mogło to znaczyć, że dziew−
czyna wkrótce umrze (biłgorajskie). Placki
wypiekane wspólnie przez dziewczęta na−
zywane są też „andrzejkami”, „kukiełkami”
lub „gomułkami”. Dziewczęta na ich wy−
piek przynosiły garść mąki lub żyta, które
mielono w żarnach „na opak”, tj. w od−
wrotną (lewą) stronę. Po czym mąkę roz−
czyniały wodą przyniesioną w ustach,
a zaczerpniętą z rzeki lub z koryta stojące−
go w podwórzu. Aby wypiec tak przygo−
towane „andrzejki” , używano drewna kra−
dzionego u sąsiadów lub sztachet wyłama−
nych z płotów grodzących gospodarstwa
zamieszkałe przez kawalerów. Natomiast
w Kłodzie Dużej (pow. Biała Podlaska),

Halina
Solecka

Życie społeczności wiej−
skiej, związanej od za−
wsze z tradycyjną kul−
turą, toczy się do dzisiaj
wokół dorocznego ka−
lendarza obrzędowego.
Po okresie jesiennym,
gdy zakończone są już
wszystkie prace polowe,
następuje czas spokoju
w gwarnym dotychczas
życiu gospodarczym.
Ogół życia domowego
i towarzyskiego wraz ze
zwyczajami, skupia się
wokół ogniska domowe−
go − w wiejskiej izbie.
W listopadowe długie
wieczory, kobiety
i dziewczęta zbierały
się, by wspólnie drzeć
pierze na poduszki,
prząść len przy wtórze
pieśni. Powoli następuje
bardzo ważny moment
− przygotowań do okre−
su grudniowego.

WRÓŻBY
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dziewczęta w wigilię św. Andrzeja robiły
kluski, znaczyły je i wrzucały na gorącą
wodę. Dziewczyna, której kluska pierwsza
wypłynęła na wierzch, miała jako pierwsza
wyjść za mąż.

Bardziej znane i częściej stosowane do
dzisiaj (ze względu na możliwość przepro−
wadzenia), są wróżby polegające na oso−
bistym odliczaniu przez zainteresowanych.
Do praktyk tych używano przedmiotów
związanych z kulturą materialną. Otóż
dziewczęta na wsi wróżyły sobie np. z ilo−
ści wiór. Wybiegały na podwórko i w za−
paskę nabierały pewną ilość. Jeśli była pa−
rzysta, to dziewczyna w przeciągu roku
miała wyjść za mąż.

W niektórych rejonach (wg Gołębiow−
skiego), „po zasianiu lnu”, dziewczęta
wróżyły z kołków w płocie. Odliczając
od pierwszego, aż do zakrętu bądź do
końca płotu, powtarzały po kolei: „to
wdowiec”, „to młodzieniec”... Który
z tych wyrazów przypadnie na ostatni ko−
łek −„ten się jej dostanie”. Ten zwyczaj
był tak powszechnie stosowany, że stwa−
rzał młodzieży męskiej pewną okazję do
psot. Ponieważ odliczanie kołków odby−
wało się wieczorem, czy nocą − często
dla żartu mazano płot dziegciem. 

Inną wróżbą polegającą na odliczaniu,
jest znana do dzisiaj, wróżba z bucików.
Dziewczęta ustawiają swoje buty w rzę−
dzie, od ściany w kierunku drzwi. Jeśli ja−
kiś but noskiem przekroczy próg, jego
właścicielka jako pierwsza wyjdzie za
mąż. Przestrzeń ta może być przemierzana
na przemian; jeden noskiem, inny piętą
skierowany ku drzwiom. Jeśli próg prze−
kracza but zwrócony piętą, wówczas
dziewczyna, do której należy, nie wyjdzie
za mąż w danym roku. Jeszcze inną wróż−
bę przy użyciu butów przytacza dr J. Pe−
tera. Otóż „starki” z Biłgoraja, a także
dziewczęta we wsiach z okolic Włodawy
i Białej Podlaskiej, kładły buty do niecki
służącej do zagniatania ciasta i kołysały
nią. „Której dziewczyny but pierwszy wy−
padł, ta wkrótce zostanie mężatką”.

Do wróżb przeprowadzanych kolek−
tywnie należą też znane i praktykowane
w czasie zabaw wróżby, dla których głów−
nym rekwizytem jest woda i puszczane na
nią różne przedmioty. I tak, często wróży
się z wylewanego na wodę wosku, a daw−
niej (szczególnie w środowisku dworskim)
także z ołowiu. Zastygły element wyjmuje
się z wody i rzuca jego cień na ścianę.
Z kształtu elementu wyciąga się różne
skojarzenia na temat wyglądu współmał−
żonka, czy ogólnie przyszłości, np. przy−
szłego zawodu. Z wodą związane są wróż−
by przepowiadające zarówno połączenie,
jak i rozejście się par. W okolicach Lubel−
szczyzny panny puszczały wianuszki i list−
ki na wodę. Na wodę puszczano też ka−

wałki kory, łupiny orzecha z zapalonymi
nań świeczkami. Pływające elementy wyo−
brażały pannę i kawalera. Jeśli zetknęły się
ze sobą – wróżyły pomyślnie o zamążpój−
ściu obojga. W hrubieszowskim dziewczę−
ta wróżyły sobie z zaczerpniętej z rzeki
wody. Jeśli wraz z wodą nabrały patyków
– to oznaczało, że przyszły mąż będzie
stolarzem lub stelmachem; jeśli wyłowiły

kawałek blachy, drutu – to będzie kowa−
lem; jeżeli zaś w zaczerpniętej wodzie bę−
dzie ziemia – to będzie rolnikiem (wg dr
J. Petery).

Do naczynia z wodą wrzucano też jęcz−
mień i obserwowano uważnie, czy ziarnka
nie zaczynają kiełkować. Szczęśliwą mężat−
ką miała być panna, która pierwsza do−
strzegła kiełek. Podobną wróżbę czynili
chłopcy przed dniem św. Katarzyny. Ucina−
li gałązki wiśni i włożywszy je do wazonu
z wodą, obserwowali, czy zakwita. Jeśli
czyjaś gałązka zakwitła przed Bożym Naro−
dzeniem lub Nowym Rokiem, „ten będzie
szczęśliwym i dobrą otrzyma partię”. 

W lubartowskim i krasnystawskim,
dziewczęta wybiegały do ogrodu i obej−
mując pień bzu mówiły (cyt.: wykład dr
J. Petery).

„Oj ty bzie ty bziaku
daj mi chłopa tego roku
Oj ty bzie chłopa mi się chce,
Choć o jednym oku, aby tego roku”
(Spiczyn, Zawieprzyce pow. Lubartów)
lub
„Oj bzie, bzie
jak mi bez chłopa źle”
(Małochwiej Duży, pow. Krasnystaw)

Wiele wróżb małżeńskich wiązało się ze
sferą snu. Wróżby z tej kategorii można by−
ło przeprowadzać samemu, w obrębie swo−
jej sypialni i własnego łóżka. Według Gołę−
biowskiego, kładąc się do łóżka w dniu
wróżb, recytowano nawet krótki wiersz: 

„Łóżko moje depczę ciebie,
Panie Boże proszę ciebie 
Niech mi się ten przyśni 
Kto mi będzie najmilszy”.

Uważano więc, co się przyśni, o czym
mówi też wiersz Kunegundy Jasielskiej:   

Dziewczęta, rozbierając się do snu,
podkładały pod prawe ucho krajkę czy
wstążkę, którą miały przepasany stan.
Po takich przygotowaniach dziewczy−
na była pewna, że we śnie ujrzy postać
przyszłego męża. 
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„W wigilio św. Jendrzeja 
spełniona moja nadzieja,
Bogdaj to się sprawdziło,
Co mi się ongiś wyśniło”.

Aby wieszczy sen się przyśnił, starano
mu się dopomóc, przy pomocy różnych
praktyk i tak np. dziewczyna pościła przez
cały dzień, zjadając jedynie placek upie−
czony z łyżki mąki, wody i dużej ilości so−
li, bądź niemoczonego śledzia. „Kto się jej
przyśnił nocą, podając wodę, miał zostać
jej przyszłym mężem” (badania w hrubie−
szowskim dr J. Petery).

Do dzisiaj też kładzie się pod poduszki
karteczki z imionami panien lub kawale−
rów. Rano natomiast wyciąga się jedną
z karteczek, a wypisane na niej imię wska−
zuje przyszłego towarzysza życia. Dla uzy−
skania lepszego efektu chłopcy umieszcza−
li też pod głową cegłę lub kamień owinię−
ty w jakąś część garderoby kobiecej: spó−
dnicę, pończochy, wstążkę.

Ze sferą snu wiąże się szczególnie du−
żo wróżb. I tak, w krakowskim, na Podla−
siu i na Rusi (wg Gołębiowskiego, op. cit.)
wieśniaczki, chcąc uzyskać we śnie nieo−
mylną wskazówkę co do przyszłego męża,
mówiły 9 pacierzy stojąc, 9 klęcząc, 9 sie−
dząc, a w trakcie modlitwy siały len w na−
czyniu wypełnionym ziemią. Rzucając len
mówiły: 

„Święty Andreju,
Ja na tebe lon sieju,
Daj mene znaty,
Z kim budu zberaty”.

Podobnie też  (wg dr J. Petery) w Spi−
czynie i Zawieprzycach (pow. Lubartów),
panny „siały len” na posłanie i wymawiały
tą samą tradycyjną formułkę:

„Andrzeju , Andrzeju,
na tobie len sieju
chto o mnie myśli
niech mi się przyśni”

Dziewczęta także, rozbierając się do
snu, podkładały pod prawe ucho krajkę
czy wstążkę, którą miały przepasany stan.
Po takich przygotowaniach dziewczyna
była pewna, że we śnie ujrzy postać przy−
szłego męża.  W tym samym celu w po−
wiecie radzyńskim, dziewczęta spały na
maglownicy lub męskich spodniach (wg
dr J. Petery).

Przed udaniem się na spoczynek, mło−
dzi, a zwłaszcza dziewczęta, zasiadali też
o północy w samotnej izbie przed lus−
trem. Dokładniej, ustawiano dwa lustra:
jedno przed, a drugie za sobą, a przy nich
świece. Pilnie obserwowano, czyje odbi−
cie lub cień przemknie w lustrze – ten
będzie wybrankiem.

Zwyczaj szukania odbicia przyszłego
małżonka w zwierciadle, opisał 
w swej balladzie „Swietlana” — Żukowski
(przekład z rosyjskiego Antoni Edward
Odyniec). Balladę tę przytacza Gołębiows−
ki (op. cyt.):

„Za starszych poradą,
Niosą stół dziewice,
Na nim dwa talerze kładą,
Palą cztery świece.
Stawią zwierciadło na stole
Biało podesłane
Piszą koło, a w tem kole
Sadzają Świetlanę.
Siedź i nie bój się wcale,
W czystym zwierciadła krysztale
Obaczysz kochanka,
Jak skoro północ uderzy,
Siądzie z tobą do wieczerzy,
Zabawi do ranka”.

Ten sposób wróżenia ma wydźwięk
magii fantasmagorycznej i, jak pisze Go−
łębiowski, już za jego czasów był rzadko
praktykowany.

Znacznie prostszą i pozbawioną owej
otoczki niesamowitości i grozy, była inna
wróżba oparta na podobnych założeniach.
Przykład takiej wróżby podaje Adam Fi−
scher (Lud Polski, 1926). Otóż w dzień św.
Andrzeja, dziewczęta przyszedłszy rano po
wodę do studni, zaglądały do głębi w prze−
konaniu, że zobaczą w zwierciadle wody
przyszłego męża.  Z nadzieją zobaczenia
wizerunku przyszłego męża, dziewczęta
wpatrywały się również o północy w obrą−
czkę zanurzoną w wodzie.

Do popularnych zwyczajów andrzej−
kowych na terenie północnej Lubelszczy−
zny, należało omotywanie przez dziewczę−
ta lnianymi nićmi dróg wiodących do ich
domów (wg dr J. Petery). Wróżba ta była
pomyślną dla dziewczyny, gdy chłopiec –
zaplątawszy się – nie przerwał nici.

Innym jeszcze rodzajem wróżb mał−
żeńskich były wróżby z różnych odgło−
sów. Tutaj wyobraźnię wspierał słuch.
I tak, znaną była wróżba ze szczekania
psa: „skąd pies zaszczekał, z tej strony
przybędzie kawaler”. Podsłuchiwano także
pod oknami domów, zwracając szczególną
uwagę na wyrywkowe słowa: np. „pójdź,
zrób, przynieś”, które miały wróżyć szy−
bkie zamążpójście. Gdy zaś podsłuchujący
usłyszał, oczywiście wyrwane z kontekstu
rozmowy, słowa: „siedź, siadaj” i on mu−
siał rok jeszcze „posiedzieć”, tj. poczekać
z ożenkiem.

Oskar Kolberg, wymienia inną prostą
do przeprowadzenia wróżbę z rodzaju:
chowania czegoś pod coś, po czym wy−
ciągania na chybił trafił. I tak, w okolicach
Lublina i Turobina, badacz odnotował
zwyczaj chowania pod miski lub talerze:
kwiatka lub listka, koronki czy czepka.

DOM
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Interpretuje się tę wróżbę następująco: „któ−
ra z dziewcząt wyciągnie spod talerza lis−
tek, ta będzie rutkę cięła (tj. zostanie pan−
ną), która koronkę, ta będzie zakonnicą,
która zaś czepek, ta mężatką zostanie”.

W Krasnobrodzie (pow. zamojski) do
przeprowadzenia wróżb używano trzech
misek glinianych, pod które wkładano:
rutę, czepiec i różaniec. Dziewczyna pod−
nosiła miskę mając zasłonięte oczy, gdy
odkryła rutę – oznaczało to dla niej pa−
nieństwo przez dłuższy czas, czepiec –
wróżył szybkie zamążpójście, różaniec –
oznaczał, że będzie zakonnicą. W Sułówku
(pow. zamojski), według dr J. Petery, pod
talerze kładziono barwinek, pasek i chus−
tkę. Gdy dziewczyna wyciągnęła barwinek,
mówiono, że długo pozostanie panną; pa−
sek, że będzie miała dziecko przed ślu−
bem; chustka oznaczała szybkie zamąż−
pójście. Mówiono, że „będą ją wkrótce
czepić”. Na tę samą intencję dziewczęta
wróżyły sobie przy stole wigilijnym, wy−
ciągając spod obrusa źdźbła siana.

Na południu Polski wierzono, że dzień
imienin św. Andrzeja był także porą
szczególnej aktywności czarownic i upio−
rów. Owe złe moce mogły np. odbierać
krowom mleko. Aby temu zapobiec, kre−
ślono na drzwiach domów i obór znak
krzyża... główką czosnku. Czosnek na−
bierał wówczas mocy wieszczych, a mło−
de dziewczęta zjadały na noc trzy ząbki
czosnku z owej główki w oczekiwaniu na
cudowny sen.

W rzeszowskim natomiast, wierzono,
że w noc św. Andrzeja wychodzą z gro−
bów dusze pokutujących topielców i sa−
mobójców. Żeby nie dopuścić do tego,
gospodarze rozpalali na podwórzu tzw.
ognie św. Andrzeja. Z tej okazji korzystały
dziewczęta. Wróżyły z niedopalonego
ogniska, do którego wrzucały wcześniej
zeszłoroczne palmy wielkanocne. Gdy
wyciągnięto długą gałązkę palącą się
jaskrawo − zapowiadała gorące uczucie:
krótka, gasnąca – wręcz odwrotnie.

Poważny nastrój adwentu zdecydowa−
nie dominuje w życiu społeczności wiej−
skiej. Ostatnia huczna zabawa taneczna
odbywała się w dzień go poprzedzający
i kończono ją zawsze przed północą. Nas−
tępował okres wyciszenia i nabożeństw
kościelnych zwanych roratami, które od−
prawiano jeszcze przed wschodem słońca.
Koniec wesołego nastroju tego okresu
obrazuje przysłowie: 

„Święta Katarzyna klucze pogubiła,
Święty Jędrzej znalazł, zamknął
skrzypki zaraz”.
Ponadto w adwencie obowiązywał

dawniej ostry post, podobnie jak przed
Wielkanocą.

Momentem pogodniejszym w tym
okresie były obchody dnia 6 grudnia tj.

dzień św. Mikołaja.
Do naszych czasów
zachowało się wie−
rzenie, iż św. Miko−
łaj chroni domost−
wa przed wilkami.
Znana była prośba
do św. Mikołaja:

„Święty Mikoła−
ju trzymaj wilka
w raju, trzymaj go
za nogę, aż trafię
na drogę”.

Pamięć św. Mi−
kołaja – patrona
szczególnie ważne−
go dla wyznawców
prawosławia –
czczono zwłaszcza
na terenach płd.−
wsch. Polski.

Aby zapewnić
sobie pomoc św.
Mikołaja, wiele
osób w tym dniu
kropiło wodą świę−
coną bydło w gospodarstwie i zabudowa−
nia. Często zanoszono w ofierze kury, gęsi
czy barana do pobliskiej cerkwi lub koś−
cioła. Te najstarsze wierzenia, praktyki
związane z dniem św. Mikołaja nie mają
wiele wspólnego ze współczesnymi ob−
chodami tego dnia. Tradycja obdarowywa−
nia prezentami w dzień św. Mikołaja do−
tarła do nas z Niemiec w XVII wieku.
Przyjęła się i rozpowszechniła wśród mag−
naterii i bogatego mieszczaństwa. Obdaro−
wywano w tym dniu głównie dzieci.
Otrzymywały one łakocie, zabawki, obraz−
ki. Polska wieś nie praktykowała tego
zwyczaju w tej formie jeszcze przez kilka
dziesięcioleci. Dzieci wiejskie obdarowy−
wano obwarzankami głównie z okazji
świąt, dnia imienin patrona parafii — przy
okazji odpustów czy jarmarków i to
głównie dzieci bogatszych gospodarzy.

A wracając do wróżb omawianego
okresu, należy zwrócić ponownie uwagę
na rolę, jaką musiały spełniać. Była ona
bardzo istotną w tradycyjnym życiu spo−
łecznym dawnej wsi i miasteczek, skoro
zwyczaj wróżb matrymonialnych przetrwał
do dzisiaj. Wprawdzie dzisiaj nie pokła−
damy we wróżbach już takich nadziei, ale
urozmaicają nadal obchodzone wspólnie
dla obu płci – wieczory andrzejkowych
zabaw, integrując jak dawniej grupy
rówieśnicze.

* * *
Dziękuję Pani dr Janinie Peterze za

udostępnienie wyników badań tereno−
wych i materiałów własnych oraz zgodę
na wykorzystanie ich w mojej publikacji.

Mgr Halina Solecka 
jest kustoszem Działu Etno−
grafii Muzeum Regionalnego
PTTK im. Izabeli ks. Czarto−
ryskiej w Puławach.

W noc Św. Andrzeja.
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