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Wstęp

Obyczaj, zwyczaj, obrzęd – 
ustalenia terminologiczne

W bułgarskiej literaturze przedmiotu1 występują obok siebie dwie kate-
gorie pojęciowe obyczaj – обичай, i obrzęd – обред. Autorzy prac etnogra-
ficznych zwykle2 używają tych terminów bez uprzedniego sprecyzowania ich 
zakresu znaczeniowego, czego przejawem jest albo stosowanie obu jedno-
cześnie, albo konsekwentnie tylko jednego3. W kontekście operowania obu 
terminami zwraca uwagę występowanie połączenia обичаи и обреди. Zesta-
wienie obu terminów na jednej płaszczyźnie wskazywałoby na traktowanie 
ich jako odrębnych kategorii pojęciowych. Tymczasem jednoczesne użycie 
przymiotnika обреден ‘związany z obrzędem’ (БТР, 2002: 552) na określe-
nie opisywanych postaci (обредни лица), podejmowanych przez nie działań 
(обредни действия), osadzonych w określonej czasoprzestrzeni (обредно 
време, обредно пространство), z wykorzystaniem określonych przedmio-
tów (обредни предмети), czy wreszcie towarzyszących im pieśni (обредни 
песни) każe sądzić, że terminy обичай i обред to jednak dla posługujących 
się nimi autorów wyrazy bliskoznaczne.

Słownik Najdena Gerowa, rejestrujący stan słownictwa bułgarskiego 
z drugiej połowy XIX wieku definiuje обичай jako nawyk4, a zatem jako 

1 Osobną kwestią jest rozumienie i stosowanie obu terminów przez naturalnych użytkow-
ników kultury ludowej. Wydaje się, że termin обред w ogóle nie jest wśród nich szeroko zna-
ny i używany, będąc raczej terminus technicus, który wprowadzili zbieracze i folkloryści.

2 W literaturze bułgarskiej na ogół brak (zob. Живков, 1981: 7–27) teoretycznej refleksji 
na temat znaczenia i zakresu użycia obu terminów.

3 Zob. tytuły rozdziałów w monografiach poświęconych tradycyjnemu bułgarskiemu we-
selu – Źródła.

4 Por. jego etymologię: leksem utworzony od rdzenia * ‑vyk ‑ (występującego także w czasowni-
kach на‑виквам, с‑виквам ‘przywykać, przyzwyczajać się’) za pomocą prefiksu *ob ‑ i sufiksu *‑ějь. 
БЕР, т. 4: 745.
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indywidualny, własny wzór zachowania (‘porządek, kolejność, zgodnie z któ-
rymi coś ma miejsce, jak coś zwykło się robić’ – Геров, т. 3: 320). Już jed-
nak w słownikach współczesnego języka bułgarskiego ujęcie indywidualne 
tego terminu albo schodzi na drugi plan (РсБкЕ, т. 2: 302; НаНов, 1968: 
318; сРсБкЕ, 1980: 251, 301, 609), albo jest pomijane (БТР, 1973 i kolej-
ne wydania) na rzecz ujęcia społecznego, które pozwala rozumieć обичай 
jako ‘ustanowiony przez tradycję wzór zachowania właściwy członkom da-
nego społeczeństwa i głęboko w nim zakorzeniony’ lub jako ‘rodzaj trady-
cyjnych norm społecznych wyznaczających określone sposoby postępowania’ 
(РсБкЕ, т. 2: 302). Warte uwagi są przy tym dwa fakty. Pierwszy dotyczy 
rozbieżności wynikających z przypisania obyczajów do zgoła różnych grup 
społecznych. Według jednych słowników, ta kategoria pojęciowa odnosi się 
szczególnie do społeczności wiejskich (БТР, 1973: 561), podczas gdy inne 
rezygnują z wprowadzania uściśleń co do charakteru grupy osób, w obrębie 
której może obowiązywać system zachowań obyczajowych5 (РсБкЕ; БТР, 
19966, 2002, 2008: 548). Drugi fakt to wyakcentowanie we wszystkich eks-
cerpowanych definicjach związku obyczaju (w ujęciu społecznym) z tradycją 
– dla porównania w słownikach synonimicznych języka bułgarskiego обичай 
jest definiowany jako ciąg synonimów, wśród których występuje leksem 
традиция (НаНов, 1968: 318; сРсБкЕ, 1980: 251, 301, 609). Zdaniem Alek-
sandra W. Gofmana i Walentiny P. Lewkowicz, możliwość identyfikowania 
obu terminów wypływa z najważniejszej cechy obyczaju, jaką są jego związki 
właśnie z tradycją („tradycjonalność”). Jak piszą rosyjscy badacze, „obyczaj 
można rozpatrywać jako zastaną »tradycję«, a tradycję – jako nieprzerwa-
nie odtwarzany i przekazywany z pokolenia na pokolenie obyczaj” (ГофмаН, 
Левкович, 1973: 14). Znamienne, że obserwowalne współcześnie przykłady 
stosowania się do wzorów zachowania obyczajowego, które nie odpowiadają 
rzeczywistym potrzebom grupy i których pierwotnej treści nikt już sobie nie 
uświadamia, tłumaczy właśnie szacunek dla tradycji, przywiązanie do starych 
przyzwyczajeń (Znaniecki, 1973: 261).

Drugiej z kategorii pojęciowych, którą operują autorzy wykorzystanych 
w pracy źródeł etnograficznych i opracowań krytycznych, słowniki języka 
bułgarskiego7 również przypisują status form zachowania społecznego, ale 

5 Por. stanowisko Tatiany Kolewej, której zdaniem obyczaje (wraz z obrzędami) stanowią 
system zachowań obowiązujący wszystkich członków danego społeczeństwa, a nie określo-
ną jego grupę (w szczególności społeczność chłopską), jak chciałaby większość etnografów. 
kolewa, 1972: 249.

6 W kolejnych wydaniach słownika definicja z 1973 roku ulega modyfikacji – autorzy re-
zygnują z wcześniejszego określenia przypisującego zachowania obyczajowe głównie miesz-
kańcom wsi.

7 Słownik synonimów dla leksemu обред podaje ciąg określeń synonimicznych, wśród 
których występuje ритуал – rytuał (НаНов, 1968: 322). Traktowanie obrzędu i rytuału jako 
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w porównaniu z definicją obrzędu definicja obyczaju jest ogólniejsza i uboż-
sza. Dla tego pierwszego, definiowanego w słownikach jako ‘czynność lub 
zespół czynności o ściśle ustalonych: formie i sposobie wykonania, w któ-
rych realizują się określone religijne i ludowe wierzenia’ (БТР, 1996, 2002, 
2008: 552), cechami konstytutywnymi są ponadto:
–  porządek w trakcie podejmowania czynności obrzędowych8 – zwraca na to 

uwagę N. Gerow, notując leksem обред w znaczeniu: ‘porządek, którego 
przestrzega się podczas liturgii’ (Геров, т. 3: 312);

– ściśle określona forma wykonania;
–  religijno ‑kultowe korzenie, czyli powiązanie z obowiązującymi w obrębie 

danej społeczności systemami światopoglądowymi;
–  związek z określoną sytuacją przyrodniczą lub społeczną (w ujęciu tych 

leksykografów, którzy piszą, że obrzęd towarzyszy ludowym obyczajom).
W literaturze naukowej, i to nie tylko bułgarskiej9, terminy obyczaj i ob-

rzęd nie zostały jak dotąd jednoznacznie zdefiniowane. Mimo to różne pro-
pozycje definicyjne pozwalają wskazać najsilniej zarysowujące się cechy kon-
stytutywne obu kategorii pojęciowych. W odniesieniu do obyczaju za takie 
należałoby uznać:
–  istnienie grupy społecznej, w której może powstać i obowiązywać system za-

chowań10 obyczajowych (ujęcie występujące głównie w opracowaniach z dzie-
dziny antropologii społecznej i kulturowej oraz tradycyjnej socjologii11);

– rolę tradycji w ich utrwaleniu i utrzymaniu;
–  obecność sankcji społecznych uruchamianych w razie naruszenia po-

wszechnie uznanych schematów działania (składnik definicji obyczaju, 
który proponują przede wszystkim12 autorzy opowiadający się za mniej 

określeń synonimicznych jest typowe także dla słowników i opracowań anglo ‑, francusko ‑ 
oraz rosyjskojęzycznych. W tradycji polskiej w obu wypadkach są to odrębne terminy (por. 
Tomicki, 1974: 62; STaSzczak, red., 1987: 254, 531).

 8 Por. też etymologię słowa *obrędъ podaną przez Władimira N. Toporowa – znaczenie 
rdzenia *ręd‑ (składającego się z dwóch elementów: rę‑ i ‑d‑) wiąże on z ustanowieniem 
porządku. Топоров, 1988: 27.

 9 Por. potrzebę wprowadzenia takich uściśleń w języku polskim – Tomicki, 1974: 57–63; 
kwaśniewicz, 1979: 12–27; zawiSTowicz ‑adamSka, 1981: 23; STaSzczak, 1985: 6–12; STaSz‑
czak, red., 1987: 257–259, 262–266.

10 We współczesnej socjologii i etyce obyczaj to zespół norm lub reguł społecznych sto-
jących na straży zgodności zachowań z ich postulowanymi wzorami. oSSowSka, 1957: 289; 
maciver, Page, 1961: 176; kwaśniewicz, 1981: 90; grad, 1983: 93.

11 Encyclopaedia of the Social Sciences, vol. 4: 658; вакареЛски, 1938: 246; Fairchild, 
1944: 84; Szczurkiewicz, 1969: 436; SzczePańSki, 1970: 220–221; kolewa, 1972: 246; ГофмаН, 
Левкович, 1973: 14; Znaniecki, 1973: 250; ciuPak, 1977: 54. 

12 Obwarowanie sankcjami mogą uznać za jedną z cech charakteryzujących obyczaje tak-
że ci autorzy, którzy nie różnicują zachowań społecznych na zachowania obyczajowe i zwy-
czajowe. ГофмаН, Левкович, 1973: 14; Znaniecki, 1973: 250.
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lub bardziej radykalnym podziałem zachowań ludzkich na obyczaje i zwy-
czaje13). 

Dwie pierwsze z wymienionych cech powtarzają się także w definicjach 
tego terminu zamieszczonych w słownikach języka bułgarskiego. W żadnej 
z nich jednak nie została zawarta informacja o konsekwencjach grożących za 
występowanie przeciw obowiązującym w danej grupie wzorcom postępowa-
nia, co wynika z faktu, że w bułgarskiej nauce podział zachowań społecznych 
na obyczajowe i zwyczajowe nie funkcjonuje. 

Z kolei za konstytutywne cechy obrzędu, jakie odnajdujemy w różnych 
definicjach tego pojęcia14, można przyjąć:
–  wymowę symboliczną zespołu czynności i zachowań, o której świadczą 

towarzyszące mu gesty, słowa, elementy wokalno ‑muzyczne i choreogra-
ficzne, a także użyte przedmioty;

–  przypisanie tego typu działań momentom przejściowym w życiu człowieka 
i przyrody – każda sytuacja kryzysowa, jaka zachodzi zarówno na płasz-
czyźnie jednostkowej (zmiany w strukturze społecznej grupy związane 
z narodzinami, osiągnięciem dojrzałości biologicznej i społecznej, małżeń-
stwem, ze śmiercią), jak i kosmicznej (zmiany pór roku, przejście jednego 
miesiąca w drugi), skutkuje zachwianiem dotychczasowego ładu społecz-
nego i równowagi we współistnieniu człowieka z kosmosem, co implikuje 
określony sposób postępowania, który ma na celu mobilizującą lub obronną 
integrację grupy;

–  niezmienny sposób realizacji obrzędów, wynikający z rangi wydarzeń, któ-
rym towarzyszą;

–  związek z tradycją – na jej znaczenie zwracał uwagę już Kazimierz Mo-
szyński, tak pisząc o obrzędach w Kulturze ludowej Słowian: „Choć bo-
wiem uczestnicy ich przeważnie nie symulują postronnych osób czy nie-
przeżywanych w danej chwili sytuacji, jednakowoż, podobnie jak aktorzy, 
nie działają swobodnie wedle własnych chęci, lecz »grają« narzucone im 
(przez tradycję) role” (moSzyńSki, 1939, cz. 2, t. 2: 976);

–  określony system wierzeń religijnych i magicznych jako punkt odniesienia 
dla zachowań obrzędowych.

13 W tym ujęciu obyczaj, w przeciwieństwie do zwyczaju, to ‘ustalony sposób postępo-
wania, z którym grupa wiąże już pewne oceny moralne i którego naruszenie wywołuje sank-
cje negatywne’. Fairchild, 1944: 84; SzczePańSki, 1970: 220; ciołek, olędzki, zadrożyńSka, 
1976: 11; kwaśniewicz, 1981: 90; ogrodowSka, 2001: 137.

14 Por. definicje obrzędu w: krzyżanowSki, 1965: 275; SzyFelbejn‑Sokolewicz, 1967: 
142; kolewa, 1972: 246; guiraud, 1974: 110; Tomicki, 1974: 61–62; ciuPak, 1977: 54; миков, 
1979: 130; klimaSzewSka, 1981: 127; kwaśniewicz, 1981: 90; zawiSTowicz ‑adamSka, 1981: 23; 
grad, 1983: 106–108; БайБуриН, 1985: 29; ДиНеков, 1990: 291; durkheim, 1990: 31; Гура, 
2012: 64.
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Spośród tych pięciu najczęściej wymienianych składników definicji ob-
rzędu w bułgarskiej literaturze naukowej uwzględnia się tylko cztery. Naj-
ważniejsza różnica w sposobie definiowania tej kategorii pojęciowej wiąże 
się z położeniem akcentu na aspekt czynnościowy obrzędu, przy pominięciu 
wszystkich pozostałych. W ekscerpowanych definicjach nie wspomina się też 
o symbolicznym znaczeniu działań obrzędowych.

W niniejszej pracy obrzęd (termin służący za podstawową kategorię poję-
ciową) traktowany jest – za Nikitą I. Tołstojem – jako tekst kultury15, w którym 
można wyodrębnić, stanowiące organiczną całość, dwa poziomy (teksty): wer-
balny i rytualny (виНоГраДова, ТоЛсТая, 1993: 60)16. Na tekst rytualny składają 
się: określone czynności i działania – kod akcjonalny; ich wykonawcy i adresa-
ci – kod personalny; użyte rekwizyty obrzędowe – kod przedmiotowy; czaso-
przestrzeń, w której obrzęd jest realizowany – kod temporalny i przestrzenny; 
dźwięki towarzyszące kodowi werbalnemu lub pełniące funkcje samodzielne 
– kod muzyczny17 (ТрифоНова, 1977: 263, TołSToj, 1992: 22; ТоЛсТой, 1995а: 
167; ТоЛсТой, 1995b: 63); БайБуриН, ЛевиНТоН, 1998: 242–24318. Tym samym 
obrzęd rozumiany jest tu jako19 zespół czynności i działań, które:

15 Definiowanej tu „jako zespół ujęć faktów egzystencjalnych tworzących rzeczywistość, 
a więc wszystkie rozumienia tych faktów i wyrażanie tych rozumień w różnych wersjach, np. 
artystycznej (literackiej, plastycznej, muzycznej), filozoficznej, teologicznej”. PodSiad, więc‑
kowSki, 1983: 192.

16 Por. poglądy Jolanty Ługowskiej, która wesele, pogrzeb czy dożynki traktuje jako glo-
balny tekst pełniący funkcję „interpretacyjnego kontekstu” dla konkretnych pieśni, oracji czy 
przyśpiewek. „W zespołach obrzędowych – pisze polska badaczka – pojedyncze teksty iden-
tyfikowane są jako części polimorficznej całości, na którą składają się czynności praktyczne 
i rytualne, przekazy słowne, muzyka, taniec”. ługowSka, 1990: 179.

17 Nie zawsze wymienione kody występują jednocześnie. Niektóre, ze względu na właści-
wą obrzędom tendencję do wyrażania jednych i tych samych treści na wiele różnych sposobów 
(ТоЛсТой, 1995b: 64), mogą ulec całkowitej redukcji.

18 Przeprowadzając charakterystykę tekstu rytualnego słowiańskiego wesela, Aleksandr 
W. Gura zauważa, że tworzące go kody częściowo się przecinają i nakładają jeden na drugi, 
a dzięki różnym substancjonalnym parametrom możliwe staje się: 1) wydzielenie, w obrębie 
pojedynczych kodów, podkodów (np. kody: gestyczny, pantomimiczny, choreograficzny jako 
elementy składowe kodu plastycznego), a także 2) grupowanie tych pierwszych w większe 
kategorie (np. wszystkie kody związane z organami zmysłowymi można traktować jako kod 
sensoryczny). Ponadto kody pozostają z sobą w różnych relacjach (występują w arbitralnej 
funkcji w stosunku do innych – kod kolorystyczny nie istnieje bez kodu przedmiotowego; 
współdziałają z sobą – werbalny i muzyczny łączą się w wykonaniu pieśni; semantycznie 
się dublują – jeden i ten sam sens jest przekazywany jednocześnie różnymi środkami semio-
tycznymi, przy czym jeden z kodów może pełnić funkcję dominującą, a pozostałe mogą go 
uzupełniać). Szerzej o tym: Гура, 2012: 51–54.

19 Ujęcie to prezentowałam już wcześniej w pracach dotyczących bułgarskiego obrzędu 
łazaruwane (mleczko, 2003; mlecZko, 2005a; mlecZko, 2005b; mlecZko, 2006; mleczko, 
2008; mlecZko, 2009). Niniejszy fragment wstępu, dotyczący ustaleń terminologicznych, zo-
stał oparty na poświęconej tym kwestiom niepublikowanej części mojej rozprawy doktorskiej 
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– pozostają w integralnym związku z innymi systemami znakowymi;
– mają znaczenie symboliczne;
– nawiązują do określonego systemu światopoglądowego;
– przekazywane są z pokolenia na pokolenie;
– wykonywane są według ustalonego scenariusza;
–  towarzyszą cyklicznie ponawianym, zarówno w życiu człowieka, jak i przy-

rody, ważnym z punktu widzenia grupy, sytuacjom.
Wśród kodów tworzących tekst obrzędu szczególne miejsce zajmują kody 

akcjonalny i werbalny. Pierwszy, z uwagi na to, że stanowiąca jądro obrzędu 
czynność zawsze ma lub zakłada wykonawcę i adresata, obiekt i instrument, 
czas i miejsce, ogniskuje w sobie również inne elementy znakowe (ТоЛсТая, 
1994: 68; ТоЛсТая, 1996: 89). Tak więc, opisując kod akcjonalny obrzędu, opi-
sujemy jednocześnie wszystkie pozostałe kody. Z kolei kod werbalny daje nie 
tylko możliwość opisu obrzędu, ale i jego interpretacji. Dla towarzyszących 
mu tekstów folkloru jest on – jak pisze Georgij A. Lewinton – kontekstem 
i polem znaczeń20, mogą one opisywać go jako działanie, na poziomie wyda-
rzeń, a jednocześnie interpretować, odnosząc się do znaczących elementów 
obrzędowych. Na rolę kontekstu w odczytywaniu znaczeń przypisanych wer-
balnemu komponentowi obrzędu rosyjski uczony zwrócił uwagę w związku 
ze zjawiskiem „migracji” tekstów folkloru. Nawet mimo pełnej identyczności 
na poziomie werbalnym dwóch tekstów towarzyszących dwóm różnym obrzę-
dom, będą to dwa różne teksty – przy przejściu z jednego obrzędu do drugiego 
tekst werbalny zachowuje możliwość reprezentowania określonego systemu 
relacji, który w nowym kontekście albo realizuje się na innym materiale, albo 
traci swój sens (ЛевиНТоН, 1974: 165, 168). Tę zależność między tekstem 
i kontekstem21 trafnie ujął polski folklorysta Czesław Hernas: „[…] jeśli nie 
zapiszemy sytuacji, tylko sam tekst – nic nie zapiszemy” (hernaS, 1976: 4). 

– Słowo a obrzęd. Z południowosłowiańskich obrzędów wiosennych (na podstawie bułgarskie-
go obrzędu łazaruwane).

20 Także Borys N. Putiłow za konieczne uznaje, by folkloryści uświadomili sobie, jak 
ważna jest „znajomość zakresu i rodzaju związków słowa z innymi elementami danego utwo-
ru oraz określenie sposobu, w jaki związki te znalazły swój bezpośredni wyraz w tekście”. 
PuTiłow, 1973: 44.

21 Integralny związek tekstu słownego z elementami pozatekstowymi jest konsekwencją 
ustności folkloru, która wiąże się nie tylko z obecnością środków komunikacji somatycznej 
(gestem, mimiką, ruchem i układem ciała), ale także z odniesieniem do sytuacji wykonaw-
czej, na którą składają się: nadawca, odbiorca, przedmioty znajdujące się w zasięgu ich wzro-
ku, czas i miejsce przekazu. barTmińSki, 1990: 137.
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Stan badań nad bułgarskim obrzędem weselnym

Tradycyjne bułgarskie wesele ma bogatą literaturę przedmiotu. Dysponu-
jemy dziesiątkami zapisów scenariuszy wesela realizowanymi w poszczegól-
nych wsiach lub rejonach Bułgarii. Część z nich to materiały archiwalne znaj-
dujące się w zasobach Instytutu Folkloru przy Bułgarskiej Akademii Nauk 
oraz licznych, rozsianych po kraju muzeów.

Pierwsze publikacje tematycznie związane z bułgarskim weselem ludo-
wym, zarówno o charakterze etnograficznym, zawierające opis jego przebie-
gu, jak i folklorystycznym, prezentujące towarzyszące mu pieśni, zaczęły 
się ukazywać już u schyłku XIX wieku na łamach prestiżowego periodyku 
naukowego SbNU (1889–1912: „сборник за народни умотворения, наука 
и книжнина”, od 1913: „сборник за народни умотворения и народопис”). 
Rejestrując przebieg obrzędu weselnego u schyłku XIX wieku, na przełomie 
stuleci i w pierwszej połowie XX wieku, kiedy był on jeszcze żywy, stanowią 
wyjątkowo cenne źródło faktograficzne.

Wśród pozycji publikowanych ważne miejsce zajmują powstające, w więk-
szości w ciągu blisko 30 lat w drugiej połowie minionego wieku, monografie 
regionalne. Zawierają one opisy obrzędu weselnego właściwego danemu ob-
szarowi kraju i zamieszkującej go ludności, powstałe zarówno na podstawie 
badań terenowych, które prowadzili sami autorzy, jak i niepublikowanych 
wcześniej materiałów archiwalnych (Gen Ddż; Geor PirK; Gen Kap; Draż 
PdK; ДаскаЛова ‑ЖеЛязкова, 1989; Gen SfK; Was KnK; Can Rd; Das Sdż; 
пимпирева, 1998; Nik ŁczK; Ancz Sak; сТамеНова, 2007). Przynoszą one 
informację nie tylko o tym, jak na badanych terenach przebiegało wesele lu-
dowe na przełomie wieku XIX i XX, ale również jakim zmianom podlegało 
w okresie późniejszym, charakteryzującym się stopniowym odchodzeniem od 
tradycyjnych zachowań.

Swoistą kontynuacją jednej z takich monografii (Ancz Sak) – tego samego  
autora – jest obszerne studium Anatola Anczewa z 2009 roku (ancZew, 2009). 
Obejmuje ono rekonstrukcję obrzędu weselnego w Sakarze (południowo‑
 ‑wschodnia Bułgaria) wraz z jego interpretacją w kategoriach Carla Gustava 
Junga psychologii analitycznej – pierwszą tego typu w bułgarskiej literaturze 
przedmiotu. Przebieg wesela został tu odtworzony na podstawie bogatego mate-
riału źródłowego. Jest on nie tyle referowany, ile przywołany w formie cytatów, 
zamieszczonych w przypisach dołączonych do każdego z rozdziałów (charakte-
rystycznym rysem monografii są odwrócone proporcje między tekstem głów-
nym a przypisami)22. 

22 Przyjęta przez A. Anczewa konwencja prezentacji materiału jest bliska tej, jaką pro-
ponują autorzy polskiego wielotomowego wydawnictwa serii Słownik stereotypów i symboli 
ludowych. BarTmińSki, red., 1996.
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Fragmenty autentycznych wypowiedzi ludowych informatorów stanowią 
dopełnienie świadomie lakonicznego opisu, odtwarzającego przebieg wese-
la. Opis ten, cechujący się dużym stopniem uogólnienia, jest w istocie pre-
tekstem do kompleksowego zaprezentowania obrzędowości weselnej rejonu 
Sakaru, z całym jej bogactwem i zróżnicowaniem (w kolejnych przypisach, 
do których odsyła tekst główny, odnajdujemy mniej lub bardziej szczegóło-
we zapisy dotyczące jednego i tego samego aktu obrzędowego, pochodzące 
z różnych miejscowości). W części interpretacyjnej autor zauważa, że choć 
problematyka psychologiczna od zawsze była obecna w opisach tradycyjnego 
bułgarskiego wesela, nigdy nie doczekała się rozwinięcia i głębszej analizy. 
Podejmując próbę wypełnienia tej luki, bułgarski badacz wychodzi od cha-
rakterystyki tradycyjnego wesela jako źródła wielu negatywnych emocji, bę-
dących udziałem nowożeńców oraz ich najbliższych, by następnie przejść do 
jego interpretacji, opierając się na Jungowskich kategoriach archetypu, jaźni, 
kompleksu i cienia.

Równolegle do studiów regionalnych powstaje wiele prac odtwarzających 
przebieg tradycyjnego wesela bułgarskiego w konkretnych wsiach (np. Iliew 
Zab, Mank Chs, Buk Gram) albo w ich mniejszych lub większych skupiskach 
(np. Wak Pn, Weł Sf, Roj Gb, Ancz Chs, Mank1, Mank2 Wr, Rak Gd, Das 
Sak, Moł Gb, Ełcz Mch, Nik Łcz). 

Rodzima literatura przedmiotu to jednak nie tylko publikacje prezentujące 
przebieg tradycyjnego wesela w poszczególnych miejscowościach lub rejonach 
Bułgarii. Obejmuje ona także opracowania syntetyzujące, służące przedsta-
wieniu całościowego obrazu bułgarskiego obrzędu weselnego, przy uwzględ-
nieniu (w mniejszym lub większym stopniu) różnic regionalnych. Taki cha-
rakter mają między innymi: praca Michaiła Arnaudowa z 1931 roku (Arn), 
Stojana Genczewa z 1987 roku (Gen), szkice poświęcone ludowemu weselu, 
wchodzące w skład publikacji etnograficznych (вакареЛски, 200723; EB), 
folklorystycznych (BNPP1), czy wreszcie pojedyncze hasła w słownikach en-
cyklopedycznych (сТойНев, ред., 2006).

Oprócz publikacji kładących nacisk na opis obrzędu powstają opracowa-
nia krytyczne, których autorzy przedmiotem badań czynią wybrane elementy 
kodów tworzących jego tekst. Znajdziemy wśród nich między innymi pozycje 
poświęcone: 
–  obrazowi panny młodej w bułgarskim weselu – jej zmieniającemu się wraz 

z rozwojem akcji obrzędowej statusowi, relacjom z rodzicami męża; założ-
nikowi (заложник) (Гоев, 1987; ГреБеНарова, 1996; ГреБеНарова, 1997; 
ГреБеНарова, 1998; НикоЛова, 1999b; вуков, 2001);

–  funkcji daru weselnego i symbolice najważniejszych przedmiotów rytual-
nych: chlebów, chorągwi weselnej, drzewka kuma (кумово дръвче), wiana 

23 Pierwsze wydanie ukazało się w 1974 roku.
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czy stroju nowożeńców (михайЛова, 1981; миков, 1991; васиЛева, 1993; 
иваНова, 1997; НикоЛова, 1997a, b; НикоЛова, 1999a; хрисТов, 1999; 
ГеорГиев, 2002; яНева, 2002; ГеорГиев, 2006).

–  poszczególnym etapom obrzędu weselnego: przygotowaniu chlebów wesel-
nych, nocy poślubnej, obrzędowości związanej ze „słodką rakiją”, odpro-
wadzaniu młodej mężatki do wody, poweselnym odwiedzinom młodej mę-
żatki/młodego małżeństwa (НикоЛова, 1991; НикоЛова, 1993; НикоЛова, 
2000);

–  przestrzenno ‑temporalnym parametrom obrzędu (иваНова, 1982; Жекова, 
ГеорГиев, 2011).
Krytyczne opracowanie całego tradycyjnego wesela bułgarskiego ukazuje 

się jednak dopiero w latach osiemdziesiątych minionego wieku. To jak dotąd 
podstawowa w bułgarskiej literaturze przedmiotu monografia tego obrzędu 
autorstwa Radost Iwanowej (иваНова, 1984). Praca składa się z trzech częś‑ 
ci. W pierwszej z nich odtworzono przebieg bułgarskiego wesela na całym 
etnicznym obszarze Bułgarii, uwzględniając przemiany, jakim podlegał on 
w czasie. W strukturze wesela wyróżniono właściwe wesele wraz z aktami 
obrzędowymi, które je poprzedzają, i tymi, które po nim następują. Komplet-
ny opis cechuje równorzędne traktowanie wszystkich kodów obrzędowych: 
R. Iwanowa określa przestrzenno ‑temporalne parametry omawianych czynnoś‑ 
ci, charakteryzuje ich wykonawców, użyte rekwizyty, przywołuje zarówno 
towarzyszące akcji teksty folkloru, jak i terminologię obrzędową.

Druga część monografii poświęcona została semantyce obrzędu traktowa-
nego jako rite de passage. Autorka omawia w niej te elementy kodu perso-
nalnego, przedmiotowego, przestrzennego i temporalnego obrzędu, w których 
najpełniej wyraża się idea przejścia (postaci obrzędowe – kuma (кум) i stare-
go swata (стари сват) – łączące cechy właściwe nowożeńcom; synonimiczne 
pod względem funkcji i znaczeń symbolicznych rekwizyty obrzędowe, wyra-
żające przejście w planie antropologicznym i kosmicznym – chorągiew wesel-
ną, drzewko kuma, chleby weselne, wieńce nowożeńców; miejsca o statusie 
granicy między „tym” a „tamtym” światem wraz z drogą nowożeńców w we-
selu jako wyrazem asymetrii cechującej przejście w płaszczyźnie wertykalnej 
(aktualne dla pana młodego) oraz w wertykalnej i horyzontalnej (aktualne dla 
panny młodej); odcinki czasu obrzędowego o największym i najmniejszym 
stopniu sakralności). 

Trzecia część monografii pokazuje tradycyjne wesele bułgarskie z perspek-
tywy symbolicznego obrazu utrwalonego w towarzyszących mu tekstach folk-
loru. Bułgarska badaczka dokonuje ich gatunkowej charakterystyki (pieśni, 
alegoryczne dialogi, błogosławieństwa, zagadki) i omówienia w kontekście 
akcji obrzędowej.

Osobne miejsce w bułgarskiej literaturze przedmiotu zajmują publika-
cje traktujące o kodzie werbalnym wesela. Wypada wobec tego nadmienić,  
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że – podobnie jak w wypadku innych obrzędów cyklu rodzinnego i doroczne-
go – kodu werbalnego wesela większość autorów nie traktuje na równi z jego 
pozostałymi kodami. Zwykle teksty folkloru towarzyszące realizacji obrzędu 
weselnego pojawiają się w jego opisach sporadycznie, jako fragmenty lub je-
dynie incipity pieśni, a w pracach monograficznych najczęściej zamieszcza się 
je w osobnym rozdziale poświęconym twórczości słownej. Z kolei publikacje 
pieśni weselnych – czy to w SbNU, czy to w zbiorach poezji ludowej – pozba-
wione są kontekstu obrzędowego, podawane jedynie z (nie zawsze właściwie 
odczytaną przez zbieracza) informacją o przypisaniu do konkretnego etapu 
obrzędu weselnego. 

Na tym tle wyróżniają się dwa opracowania krytyczne w całości poświę-
cone pieśni weselnej24: jedno autorstwa Christa Wakarełskiego (вакареЛски, 
1939), drugie – Nikołaja Kaufmana (кауфмаН, 1976). Wcześniejsze przynosi 
omówienie bułgarskiej pieśni weselnej na szerszym, bo nie tylko słowiańskim, 
tle. We wstępie wybitny bułgarski etnograf i folklorysta, pisząc o obrzędzie, 
podkreśla wagę wypowiadanego w nim słowa – obrzędowość, choć zasadza 
się na działaniu, nie ogranicza się tylko do wykonywania określonych czyn-
ności, wymaga również precyzyjnie sformułowanej myśli. Doskonale widać 
to na przykładzie bułgarskiego wesela, w którym pieśń towarzyszy praktycz-
nie każdemu aktowi obrzędowemu, od zaręczyn począwszy, a na poweselnych 
gościnach skończywszy. Bogactwo folkloru weselnego to zresztą, jak pisze 
autor, cecha wszystkich tradycji słowiańskich, zwłaszcza tych obecnych we 
wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego, co ma wynikać z zasady, że im 
niższy poziom cywilizacyjny społeczeństwa, tym bogatszy okazuje się jego 
folklor. W części analitycznej studium Ch. Wakarełski odwołuje się do me-
tody funkcjonalnej, pozwalającej – jak pisze we wstępie – na interpretację 
podobieństw formalnych w obrzędowości weselnej różnych narodów, nieza-
leżnie od zaznaczających się między nimi różnic kulturowych, etnicznych 
i językowych. Autor omawia te elementy strukturalne wesela, które w różnych 
tradycjach występują w zbliżonej lub tej samej postaci. Omówieniu każdego 
z nich towarzyszy bogata egzemplifikacja – oprócz tekstów bułgarskich towa-
rzyszących poszczególnym aktom obrzędowym przywoływane są fragmenty 
pieśni weselnych reprezentujących nie tylko pozostałe tradycje słowiańskie, 
ale nierzadko także pochodzące z innych kręgów kulturowych. Badacz po-
równuje najbardziej charakterystyczne motywy przewodnie pieśni weselnych, 
a same pieśni rozpatruje na tle kontekstu obrzędowego i na tej podstawie 
klasyfikuje je ze względu na pełnioną w obrzędzie funkcję. 

24 Rozważania na temat pieśni weselnej przewijają się zarówno w pracach poświęco-
nych bułgarskim pieśniom ludowym, jak i w publikacjach poruszających problemy związane 
z jej wybranymi gatunkami czy konkretnymi tekstami. ромаНска, 1976; криТска ‑иваНова, 
1981.
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W przeciwieństwie do Ch. Wakarełskiego N. Kaufman skupia się wyłącz-
nie na materiale bułgarskim. Przyjmując za swoim poprzednikiem zasadniczy 
podział pieśni weselnych na protokolarne i korowodowe, przeprowadza szcze-
gółową klasyfikację tych pierwszych. Ze względu na miejsce, jakie zajmują 
w obrzędzie, dzieli je na trzy grupy odpowiadające trójdzielnej strukturze buł-
garskiego wesela (pieśni przedweselne, wykonywane w dniu wesela i powe-
selne), a następnie, w obrębie każdej z grup, poszczególne teksty przypisuje do 
konkretnych czynności rytualnych, parametrów temporalnych lub przestrzen-
nych obrzędu. Analiza ekscerpowanego materiału pozwala N. Kaufmanowi 
na wskazanie pieśni, które nawet w najmniejszym stopniu nie nawiązują do 
akcji wesela. Badacz zwraca ponadto uwagę na obecną w bułgarskim obrzę-
dzie tendencję do mieszania się motywów i pieśni, powtarzanie jednej i tej 
samej pieśni w różnych momentach wesela. Jako muzykolog, niemało miejsca 
poświęca warstwie muzycznej bułgarskiej pieśni weselnej, widząc w niej tę 
cechę, która różni ją od innych słowiańskich pieśni weselnych, a zwłaszcza 
od jej wschodniosłowiańskiego wariantu.

W kręgu zainteresowań badaczy nie mogło też zabraknąć wyjątkowo 
bogatej i ciekawej z językowego punktu widzenia terminologii obrzędowej, 
obejmującej słownictwo rodzime i zapożyczone, dialektalne, a częściowo 
także literackie, zróżnicowane pod względem budowy słowotwórczej, repre-
zentujące różne modele motywacji onomazjologicznej, a tym samym cenne 
jako źródło informacji o obrzędzie – jego paradygmacie i ukrytych w nim 
znaczeniach symbolicznych.

W rodzimej literaturze przedmiotu poza publikacjami odnoszącymi się 
do wybranych grup terminów – np. nazywających zawarcie związku mał-
żeńskiego (аЛексова, 2002) czy przypadające na pierwsze dni/tygodnie po 
weselu zwyczajowe odwiedziny młodej mężatki/młodego małżeństwa w jej 
domu rodzinnym (аЛексова, 2000) – warto przywołać słownik tematyczny 
bułgarskiej obrzędowości cyklu rodzinnego (ЛеГурска, павЛова, киТаНова, 
2012). Został on przygotowany w Instytucie Języka Bułgarskiego przy Buł-
garskiej Akademii Nauk jako fragment słownika ludowych terminów zwią-
zanych z bułgarskimi obrzędami, obyczajami i wierzeniami. Jest to pierwsza 
tego rodzaju publikacja w bułgarskiej literaturze przedmiotu. W tym opra-
cowaniu łączącym w sobie cechy słownika dialektalnego (materiał językowy 
pochodzi w głównej mierze z dialektów), encyklopedycznego (podaje defini-
cje terminów) i etnolingwistycznego (określa sferę funkcjonowania terminu, 
jego znaczenie i zasięg terytorialny) jeden z rozdziałów autorki poświęciły 
terminologii weselnej. Została ona uporządkowana ze względu na przyna-
leżność do tzw. wesela właściwego oraz okresu, który je poprzedza i po nim 
następuje. W obrębie każdej z tych trzech grup wyodrębniono nazwy obrzę-
dowych: etapów, czynności, postaci, rekwizytów. We wstępie do słownika, 
podobnie jak w pierwszej części, której tematem jest terminologia związana 
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z obrzędowością cyklu dorocznego (ЛеГурска, киТаНова, 2008), zamieszczo-
no charakterystykę zaprezentowanych nazw ze względu na przynależność do 
jednego lub większej liczby kompleksów obrzędowych oraz na sposoby ich 
tworzenia i budowę. 

W kontekście obrzędowości weselnej na uwagę zasługuje także wcześniej-
sza publikacja Mariji Kitanowej, jednej ze współautorek słownika. W swojej 
książce Етнолингвистични етюди (киТаНова, 2010) w dwóch z czterech 
rozdziałów poddaje ekscerpcji bogaty materiał językowy (nie tylko termino-
logię) związany po części z obrzędem weselnym. Pierwszy dotyczy nazw po-
krewieństwa odnoszących się do funkcjonujących w tradycyjnym bułgarskim 
społeczeństwie instytucji rodowych, a drugi przynosi rekonstrukcję języko-
wego obrazu rodziny opartą na przysłowiach i powiedzeniach z kluczowym 
komponentem: małżeństwo, żona, mąż, rodzice i dzieci oraz inni członkowie 
rodziny. Dla badań nad bułgarskim obrzędem weselnym znaczące są ustalenia 
autorki dotyczące, utrwalonych w języku, cech dobrej żony i dobrego męża, 
czy też wskazujące rodzaj relacji z kumem i jego żoną, a zwłaszcza tych, które 
łączą synową i teściową.

Pogłębioną i wieloaspektową interpretację bułgarskiej terminologii we-
selnej daje jednak dopiero studium rosyjskiej badaczki Eleny S. Uzeniowej 
(узеНёва, 2010). Właściwe etnolingwistycznej szkole moskiewskiej trakto-
wanie obrzędu jako tekstu kultury znajduje odbicie w układzie badanego 
materiału. Został on podzielony na trzy grupy, obejmujące kod personalny, 
przedmiotowy i akcjonalny wesela. We wszystkich trzech rozdziałach analizę 
materiału językowego poprzedza, oparte na danych etnograficznych, przed-
stawienie samego kodu – jego wybranych aspektów (np. charakterystyki po-
staci obrzędowych ze względu na obecność cechy relewantnej; etapów wesela 
z chlebem w roli atrybutu wraz z funkcjami, które w nich pełni; semantyki 
czynności towarzyszących swatom).

Analiza językowa terminologii związanej z każdym z wyodrębnionych ko-
dów obejmuje charakterystykę ekscerpowanych nazw pod kątem ich budowy 
(typy nominacji, modele słowotwórcze), pochodzenia (słownictwo rodzime, 
zapożyczenia) i podstaw onomazjologicznych. Badaczka próbuje jednocześnie 
prześledzić, w jaki sposób scenariusz wesela może znaleźć odbicie w termi-
nologii (panna młoda jako ukochana – либовница – do czasu swatów, narze-
czona – годеница – po zaręczynach, panna młoda – младоженка – w dniu 
ślubu, i młoda mężatka – пряснабулка – przez jakiś czas po nim) – a także 
jak wyraża się w niej szeroko rozumiany motyw „przejścia”.

Prezentację bułgarskiego obrzędu weselnego na szerszym, słowiańskim tle 
przynoszą monografie25 Jána Komorovskiego (komorovSký, 1976) i Aleksan-

25 Wybrane zagadnienia związane z bułgarskim obrzędem weselnym zostały omówio-
ne także w hasłach do słownika Славянские древности. Этнолингвистический словарь 
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dra W. Gury (Гура, 2012)26. Wcześniejsza ma charakter czysto etnograficz-
ny (jej autor uwzględnia folklor weselny w takim stopniu, w jakim stanowi 
on nierozerwalny komponent akcji obrzędowej), podczas gdy późniejszą cha-
rakteryzuje ujęcie etnolingwistyczne (w studium A.W. Gury bułgarski ma-
teriał etnograficzny, folklorystyczny i językowy, o wiele bogatszy niż ten, 
który przywołał jego poprzednik, zostaje zestawiony z analogicznym, repre-
zentowanym w pozostałych tradycjach słowiańskich). Korzystając z metody 
historyczno ‑porównawczej, J. Komorovský stawia sobie za cel odtworzenie 
przebiegu nie tyle słowiańskiego wesela (takie – jak twierdzi – nie istnie-
je), ile jego lokalnych przejawów, podczas gdy A.W. Gurę interesują przede 
wszystkim sposoby wyrażania w nich symbolicznej treści, jaką niesie pojęcie 
małżeństwa. Jego, licząca blisko 1 000 stron, monografia składa się z trzech 
części27. 

W pierwszej części autor rozpatruje małżeństwo w kategoriach instytucji 
społecznej – w kolejnych rozdziałach szczegółowo omawia właściwe słowiań-
skiej tradycji formy i sposoby zawierania związku małżeńskiego, kwestie 
związane z bezżeństwem, małżeńską niewierność oraz instytucję rozwodu, 
czy wreszcie powtórny ożenek. Część druga poświęcona słowiańskiemu ob-
rzędowi weselnemu w strukturalno ‑semantycznym planie obejmuje omówie-
nie tworzących jego tekst kodów: personalnego (z charakterystyką wybra-
nych postaci, uwzględniającą ich aktywność w obrzędzie i rytualne funkcje), 
przedmiotowego (na który składają się atrybuty weselne, symbole, przedmio-
ty związane z panną młodą lub obojgiem młodych, pokarm), akcjonalnego 
(z wydzielonymi 12 etapami rozwoju akcji obrzędowej, spośród których dla 
bułgarskiego wariantu wesela znaczące są: swaty, zaręczyny, wigilia wese-
la, przyjazd orszaku pana młodego po pannę młodą, ślub, powitanie nowo-
żeńców w domu pana młodego, uczta weselna, noc poślubna, koniec wesela 
z wieloma czynnościami ukierunkowanymi na ustanowienie nowych relacji 
społeczno ‑rodzinnych oraz powrót do obowiązujących wcześniej norm za-
chowania). W obrębie kodu werbalnego wesela autor kładzie akcent na ter-
minologię, mimo iż różne terminy konsekwentnie przywołuje, gdy omawia 
kody tworzące tekst rytualny obrzędu. W ostatnich rozdziałach drugiej części 
monografii obrzęd weselny charakteryzowany jest ze względu na swoje pa-
rametry przestrzenno ‑temporalne (przeciwstawienie locusów – pana młode-
go i panny młodej, miejsca o statusie granicy między „swoim” a „obcym”, 
opozycja szybko/wolno, przestrzenna orientacja czynności rytualnych, hory-

(сДЭс) oraz w pracach badaczy kręgu moskiewskiej szkoły etnolingwistycznej, np.: Гура, 
1990; узеНёва, 2011; Гура, 2011; сеДакова, 2011; Гура, 2012.

26 Pierwsze próby ujęcia porównawczego, choć nie na tak dużą skalę, podjął u schyłku 
XIX wieku ukraiński uczony F.K. Wołkow. SbNU 3–5, 8, 11.

27 Na podstawie recenzji zamieszczonej w czasopiśmie „Etnolingwistyka. Problemy Ję-
zyka i Kultury”. MlecZko, 2013: 298–306.
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zontalne i wertykalne parametry przestrzeni weselnej w tekstach folkloru, 
wyznaczanie czasu obrzędu przez rytm życia rodzinnego i przyrody, podpo-
rządkowanie rytualnych czynności „dobrym” i „złym” dniom, tygodniom).

Trzecią część studium rosyjski badacz poświęca małżeństwu w języ-
ku symboli oraz w kulturze. Omawia w niej podstawowe pojęcia i symbole 
związane z małżeństwem, takie jak dola (rozumiana jako suma życiodajnej 
siły, szczęścia i pomyślności mogących odnosić się do panny młodej, oboj-
ga nowożeńców oraz do całej społeczności wiejskiej) czy wola (kojarzona 
z władzą rodzicielską i wolnością, jaką daje stan panieński). W dalszej ko-
lejności przedstawia 12 motywów procesualnych, występujących w obrzędzie 
weselnym i towarzyszących mu tekstach folkloru, z których każdy wyraża 
podstawowy sens zawarcia związku małżeńskiego – zmianę statusu młodych 
(np. małżeństwo jako: pokonywanie wodnej przeprawy lub innej przeszkody, 
wzięcie do niewoli, zdobycie, wymiana, kupno, sprzedaż, cykl wegetacyjny, 
zmiany pór roku). Rozdział trzeci przynosi charakterystykę abstrakcyjnych 
symboli wesela (wśród nich, związaną z trzema fazami rite de passage, sym-
bolikę „przejścia”, kategorie semantyczne, takie jak smak i kolor, czy opozy-
cje swoje  – obce, parzyste  – nieparzyste, smutne  – wesołe). Małżeństwo jako 
motyw (np. ożenek Słońca), wtórne wykorzystanie przedmiotów weselnych, 
a także symboliczne znaczenia małżeństwa obecne w różnych formach i ga-
tunkach kultury zamykają tę część monografii.

W zakończeniu badacz podejmuje próbę przedstawienia typologii słowiań-
skiego wesela (na wschodzie Słowiańszczyzny – typ północnorosyjski oraz 
białorusko ‑ukraińsko ‑południoworosyjski, na zachodzie – zachodniosłowiań-
ski, z wyłączeniem strefy słowackiej i częściowo czeskiej z własnym typem, 
na południu – typ obejmujący strefę zachodnią i wschodnią) oraz rekonstruk-
cji jego wersji prasłowiańskiej.

Unikalne w swoim charakterze studium A.W. Gury, poddające wieloaspek-
towej analizie ludowe wesele słowiańskie, w tym jego wariant bułgarski, po-
rusza kwestie, z których wielu do tej pory w rodzimej literaturze przedmiotu 
albo w ogóle nie podejmowano, albo nie uczyniono przedmiotem pogłębio-
nych badań.

Układ pracy

Niniejsza praca stanowi próbę nie tyle odtworzenia przebiegu tradycyjne-
go bułgarskiego obrzędu weselnego (poszczególne etapy składającego się na 
scenariusz jego inwariantu nie zawsze zostały tu przedstawione przy zacho-
waniu ścisłej chronologii działań podejmowanych przez postaci obrzędowe), 
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ile odkrycia symbolicznych znaczeń, jakie mają elementy poszczególnych ko-
dów obrzędowych28. 

Nie jest to zatem typowy etnograficzny opis obrzędu. Dane etnograficzne, 
traktowane na równi z danymi językowymi, co odpowiada etnolingwistycz-
nemu ujęciu tematu prezentowanemu w pracy, posłużyły jednie do przed-
stawienia tradycyjnego bułgarskiego obrzędu weselnego jako typowego rite 
de passage, który w swoim rozwoju przechodzi trzy fazy prowadzące do 
przekształcenia starych społecznych i rodzinnych relacji w nowe jako kon-
sekwencja wstąpienia w związek małżeński dwojga młodych ludzi. I właśnie 
tej trójdzielnej strukturze podporządkowana została analiza ekscerpowanego 
materiału. Elementy kodu akcjonalnego, który stanowi punkt wyjścia anali-
zy, a wraz z nimi, pojawiające się w sposób naturalny, elementy pozostałych 
kodów (personalnego, przedmiotowego, przestrzennego i temporalnego) oraz 
towarzyszący im kod werbalny są tu traktowane jako środek, za pomocą któ-
rego w planie symbolicznym wyrażane są dominanty semantyczne wesela:
–  wyłączenie jednostki z dotychczasowego stanu (porzucenie panieńskiego 

i kawalerskiego trybu życia);
–  stan liminalny (bycie poza stanem – już nie panna/kawaler, ale jeszcze 

niezamężna kobieta/nieżonaty mężczyzna);
–  włączenie do nowego stanu (akceptacja przez członków nowej grupy spo-

łecznej).
W obrębie każdej z tych trzech podstawowych dominant można wyod-

rębnić kolejne swoiste lejtmotywy, pojawiające się na różnych etapach roz-
woju akcji obrzędowej, a wynikające ze specyfiki samego obrzędu weselnego 
(miejsca, jakie zajmuje on w systemie obrzędowości rodzinnej i roli, jaką 
ma odgrywać w procesie socjalizacji jednostki). Stąd też możliwość łączenia 
działań rytualnych w synonimiczne szeregi – N.I. Tołstoj nazywa je paradyg-
matami czynności (ТоЛсТой, 1995b: 74) – nie tylko ze względu na wyrażaną 
przez nie semantykę właściwą kolejnym fazom rite de passage, ale również 
na takie znaczenia, jak: stymulowanie zdolności prokreacyjnych osób wstępu-
jących w związek małżeński, ich fizyczne połączenie, którego konsekwencją 

28 W tym celu skorzystano z zaproponowanego przez A.W. Gurę zestawu ich semantycz-
nych cech relewantnych, związanych między innymi z wyglądem zewnętrznym (rozmiar, for-
ma, znaki szczególne, kolor) i właściwościami fizycznymi przedmiotów (ciężar, smak, żywe/
nieżywe, konsystencja), ze statusem społecznym postaci obrzędowych (płeć, wiek, przyna-
leżność do strony weselnej, sytuacja rodzinna, sytuacja społeczno ‑materialna), ze wzajem-
nymi relacjami osób lub przedmiotów wewnątrz grupy (charakterystyka ilościowa, miejsce 
w hierarchii), ze stosunkiem do innych osób (pokrewieństwo, obecność opiekuna), z locusami 
(rytualna lokalizacja oraz przestrzenna orientacja przedmiotów, osób i czynności), czasem 
(umiejscowienie czynności na osi czasu obrzędowego, trwanie), modusami (intensywność 
czynności, sposób mówienia/śpiewania, demonstracyjny lub ukryty charakter czynności, spo-
sób przemieszczania się uczestników obrzędu). Szerzej zob. Гура, 2012: 74–78.
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mają być brzemienność i narodziny oczekiwanego dziecka. Oprócz kryterium 
semantycznego za drugie, porządkujące przywołane w pracy działania rytual-
ne, posłużyło kryterium pełnionej przez nie funkcji (czynności przyciągające/
odpychające, profilaktyczne, apotropeiczne, katarktyczne, rozłączające, łączą-
ce, podporządkowujące). 

Paradygmat przedstawionego inwariantu29 bułgarskiego wesela ludowego 
obejmuje dwadzieścia etapów składających się na jego kod akcjonalny (odpo-
wiadają one tytułom kolejnych rozdziałów – zob. Spis treści). Trzon tej struk-
tury stanowią elementy obligatoryjne (obecne we wszystkich ekscerpowanych 
zapisach), bezwzględnie wymagane, bez których żadne wesele nie może się 
obyć. W interpretowanym modelu uwzględnione zostały ponadto elementy 
fakultatywne (poświadczone tylko w niektórych źródłach), rozszerzające ob-
rzędowe minimum30. 

W pracy zachowano obowiązującą w literaturze przedmiotu trójdzielną 
strukturę bułgarskiego obrzędu weselnego31. I tak, część pierwsza Obrzędo-
wość przedweselna obejmuje: zaloty, swaty, zaręczyny i zapraszanie gości. 
Rozdział pierwszy poświęcony został za lotom, okresowi upływającemu pod 
znakiem poszukiwań odpowiednich kandydatów na żony/synowe, mężów/zię-
ciów. Poza przedstawieniem tradycyjnych form obcowania panien na wydaniu 
i kawalerów, którzy poszukują żon, oraz zrytualizowanych sposobów okazy-
wania zainteresowania płcią przeciwną znalazły się w nim także informacje 
na temat przedziału wiekowego pozwalającego dziewczynie i chłopakowi na 
wstąpienie w związek małżeński, okoliczności decydujących o wcześniej-
szym lub późniejszym założeniu rodziny, czy wreszcie zewnętrznych oznak 
ich pozycji społecznej.

Tematem rozdziału drugiego są w i z y t y  swatów w domu dziewczyny. 
Na wstępie szczegółowo omówiono kwestie związane z jej wyborem (strona 
chłopaka jako inicjująca, rola rodziców w podjęciu decyzji o swataniu syna 
z dziewczyną, kryteria wyboru odpowiedniej kandydatki na żonę/synową). 
W dalszej części przedstawiono przebieg swatów: podstawowe akty obrzędo-
we, poczynając od wyprawienia przedstawicieli chłopaka, przez ich przyjęcie 

29 Podobnie jak w przypadku tekstu folklorystycznego, o którym pełne wyobrażenie moż-
na zyskać dopiero na podstawie jego wzajemnie się dopełniających i korygujących wariantów 
(PuTiłow, 1973: 47), tak i odtworzenie rytualnego tekstu obrzędu (inwariantu) dokonuje się na 
podstawie dostępnych zapisów jego przebiegu.

30 W pracy, odtwarzając strukturę inwariantu tradycyjnego bułgarskiego wesela, kiero-
wano się tymi samymi zasadami, którymi posłużył się A.W. Gura w odtworzeniu inwariantu 
wesela słowiańskiego – zob. Гура, 2012: 67–67.

31 Niektóre elementy kodu akcjonalnego wesela poszczególni autorzy mogą zaliczać do 
różnych części w jego trójdzielnej strukturze, np. zapraszanie gości już jako część właściwego 
wesela (Geor PirK) czy udział młodego małżeństwa w świętach cyklu dorocznego jako jedyny 
komponent obrzędowości poweselnej (Ancz Sak).
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w domu dziewczyny, złożenie propozycji wydania jej za mąż, odpowiedź go-
spodarzy i – w zależności od niej – opuszczenie domu lub podjęcie dalszych 
rozmów. Szczególną uwagę zwrócono w nim na czynności symboliczne (grze-
banie w palenisku, przypijanie zgody) oraz alegoryczne formuły wypowiada-
ne przez obie strony.

Rozdział trzeci został poświęcony za ręcz y nom, które w większości 
miejsc ulegają rozbiciu na dwie odrębne uroczystości (małe – wstępne, i duże 
– bardziej uroczyste). Tu akcent położono na zrytualizowane formy zawarcia 
porozumienia między obu spokrewniającymi się rodami (przypijanie porozu-
mienia, wymiana darów jako rękojmia danego słowa, zobowiązania finansowe 
obu stron). Odrębne miejsce zajmuje w nim charakterystyka narzeczonych – 
zmiany w ich wyglądzie i zachowaniu wynikające z nowej roli społecznej.

W rozdziale zamykającym tę część pracy omówiono zaprosi ny  na we-
sele. Poza tradycyjnymi formułami słownymi, którymi zaprasza się gości 
weselnych, zawiera on także charakterystykę wiekowo ‑rodzinną osób wystę-
pujących w roli zapraszających, właściwych atrybutów (znaków powierzonej 
roli) oraz porządek, w jakim zaprasza się weselników.

Kolejny etap obrzędu wyznacza początek Właściwego wesela. P r z ygoto -
wa n ie  ch lebów wesel nych  następuje podczas kompleksu obrzędowego, 
na który składają się: przesiewanie mąki, zarabianie ciasta, wypiek chleba 
i czynności rytualne z nim jako obiektem. Przedstawieniu paradygmatu ak-
cjonalnego zasewek (засевки) towarzyszy omówienie znaczeń symbolicz-
nych, jakie niosą wybrane elementy ich kodu personalnego (charakterystyka 
wiekowo ‑społeczna wykonawców czynności jako ilustracja statusu społeczne-
go narzeczonych w przeddzień zawarcia związku małżeńskiego) oraz przed-
miotowego (chleby jako wyraz idei połączenia młodych i ich rodzin).

Spośród rek w i z y tów obr zędow ych szczegółowo omówione zostały 
dwa: chorągiew weselna i drzewko kuma. Ich charakterystyka, która uwzględ-
nia zarówno wykonawców, jak i rodzaj materiału, sposób wykonania, parame-
try przestrzenno ‑temporalne czynności rytualnych z ich udziałem, prowadzi 
do wskazania wspólnych cech strukturalnych, funkcjonalnych, a także se-
mantycznych.

Golen ie  pa na  m łodego  i  zapla t a n ie  włosów pa n n ie  m łodej 
to dwa równoległe kompleksy obrzędowe symbolizujące zerwanie głównych 
postaci obrzędu z poprzednim statusem i przygotowanie do przyjęcia nowego. 
Nacisk położono tu na funkcje poszczególnych czynności rytualnych (katark-
tyczne, apotropeiczne, wyłączające i sygnalizujące oczekiwane włączenie).

W kolejnym rozdziale przedstawione zostały działania rytualne podejmo-
wane zarówno przy pożegnaniu pana młodego z rodziną przed odja zdem 
or sza k u  wesel nego  po  pa n nę  m łod ą, jak i w trakcie jego przemieszcza-
nia się między dwoma locusami oraz bezpośrednio przed dotarciem na miej-
sce. Ich funkcje i symbolika wiążą się ze stanem liminalnym pana młodego 
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oraz z koniecznością wejścia do locusu panny młodej, traktowanego w ka-
tegoriach „tamtego” świata. Szczególną uwagę poświęca się w nim drodze 
jako granicy między dwoma światami, jej charakterystyce dokonywanej przez 
pryzmat działań podejmowanych w trakcie jej pokonywania. 

P r z ybycie  or sza k u  wesel nego  do  domu pa n ny  m łodej  to dla 
strony pana młodego konieczność podjęcia działań umożliwiających wkro-
czenie do „tamtego” świata – mimo oporu, jaki stawia strona panny młodej 
(pokonywanie przeszkód, poddawanie próbom, uiszczanie opłaty, poddawa-
nie się zabiegom katarktycznym). Wejście do locusu panny młodej impliku-
je czynności o symbolice połączenia rodów (wymiana darów, wspólne picie 
wina/rakii) i nowożeńców (założenie welonu).

Wy r uszen ie  or sza k u  do  ce rk w i  zostaje poprzedzone pożegnaniem 
panny młodej z jej rodziną (wzbranianie się przed opuszczeniem domu, pre-
tensje do rodziców, obawy przed nowym życiem wśród obcych). Osobne 
miejsce zajmuje omówienie czynności mających zagwarantować nowożeńcom 
pomyślne przejście do nowej grupy wiekowo ‑społecznej (stymulowanie ich 
zdolności prokreacyjnych, symboliczne zapładnianie panny młodej, przywo-
ływanie aktu narodzin). Samą zaś drogę do cerkwi przedstawiono jako poko-
nywanie przeszkód oraz podejmowanie działań ochronnych wobec nowożeń-
ców, a zwłaszcza panny młodej.

W rozdziale poświęconym ślubow i  poza omówieniem czynności o sym-
bolice połączenia (ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są właściwe 
także tradycyjnemu obrzędowi weselnemu) przedstawiono sakralną charak-
terystykę przestrzeni, w której dochodzi do zawarcia związku małżeńskiego, 
a także włączone do cerkiewnej ceremonii zaślubin wróżby, zakazy, nakazy 
i czynności rytualno ‑magiczne. 

Omówieniu d rog i, ja ką  or sza k  wesel ny  pokonuje, by  dot r zeć 
(z  ce rk w i) do  domu pa na  m łodego, towarzyszy charakterystyka nowo-
żeńców dokonywana przez pryzmat czynności demonstrujących ich aktualny 
stan (bycie małżeństwem), czy też zbliżających ich do zyskania nowego sta-
tusu, a także działań o charakterze ochronnym.

W kolejnym rozdziale działania rytualne podejmowane podczas po -
w it a n ia  pa n ny  m łodej  w  domu pa na  m łodego  zostały omówione 
z uwzględnieniem ich symboliki (czynności mające na celu włączenie panny 
młodej do nowej rodziny, wpływające na potencję małżonków, nacechowa-
ne semantycznie jako połączenie nowożeńców w planie fizycznym, pożądana 
brzemienność panny młodej oraz oczekiwane narodziny dziecka).

Ucz tę  wesel ną  wypełniają działania zmierzające do wzajemnego 
zbliżenia dwóch rodów (rozmieszczenie gości przy stole weselnym, obda-
rowywanie) i te, które potwierdzają nowy status nowożeńców (jedzenie 
z jednego naczynia). Ponownie część z nich, zwłaszcza wobec czekających 
nowożeńców pokładzin, ma na celu wpłynięcie na ich potencję, symbolizuje 
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zbliżający się akt małżeński, przywołuje obraz brzemiennej kobiety i naro-
dzin dziecka.

Omówienie pok ład z i n  obejmuje: 1) czynności podejmowane przed wej-
ściem nowożeńców do łożnicy (specjalne przygotowania pomieszczenia i sa-
mych nowożeńców – działania zapobiegające „zawiązaniu” pana młodego, 
instrukcje udzielane przez doświadczone pary małżeńskie) oraz 2) po ich zbli-
żeniu (sposoby ogłaszania rezultatu defloracji panny młodej, reakcja zgroma-
dzonych weselników). Osobne miejsce zajmuje tu przedstawienie scenariusza 
wesela, który jest realizowany, gdy panna młoda nie jest dziewicą, z położe-
niem akcentu na działania zmierzające do zapobieżenia konsekwencjom, jakie 
grożą całej społeczności wiejskiej za grzech, którego się dopuściła.

„S łod ka  r a k ija” kończy Wesele właściwe. W informowaniu rodziny pan-
ny młodej o wyniku nocy poślubnej główną rolę odgrywa kod przedmiotowy. 
W rozdziale szczegółowo omówiono właściwości trunku (głównie rakii, stąd 
i nazwa całego kompleksu obrzędowego), a także naczynia, w którym go niosą, 
gdy panna młoda jest dziewicą (słodki, naczynie całe), i wówczas, gdy nie do-
chowała cnoty przed ślubem (gorzki, naczynie uszkodzone). W rozdziale tym 
zwrócono także uwagę na te elementy kodu przedmiotowego, przestrzennego 
i temporalnego, które wskazują na związki posłańców z „tamtym” światem.

Cztery ostatnie rozdziały monografii (Obrzędowość poweselna) traktują 
o długotrwałym okresie akceptacji młodej mężatki w nowej rodzinie. Po-
czątkowy etap tego procesu wyznacza pie r wsze  r y t u a l ne  w ykona n ie 
najwa ż n ie jsz ych  cz y n nośc i  gospod a r sk ich  (zarabianie ciasta, przę-
dzenie, zamiatanie, pranie). Znalazły się tu także zajęcia męskie (wyjście po 
drewno i w pole). Z ich omówieniem wiąże się wskazanie znaczeń symbolicz-
nych – zarówno w przypadku zajęć podejmowanych przez młodą mężatkę, jak 
i jej męża na plan pierwszy wysuwa się semantyka brzemienności (nawijanie 
ciasta na wałek, wełny na wrzeciono) i narodzin dziecka (zamiatanie śmieci, 
trzaski rąbanego drewna). 

P rowad zen ie  m łodej  mężat k i  do  wody w planie symbolicznym od-
powiada wykonywaniu pierwszych czynności. Elementy kodu akcjonalnego, 
których semantykę określają przestrzeń, czas, wykonawca i użyty rekwizyt, 
wyrażają zatem albo akt małżeński, a w jego konsekwencji oczekiwaną brze-
mienność (napełnianie naczyń wodą), albo przywołują obraz narodzin dziec-
ka, które potwierdzi nowy status młodego małżeństwa (rozlewanie wody). 
W rozdziale zwrócono także uwagę na te parametry przestrzenne i temporal-
ne, które charakteryzują młodą mężatkę jako jednostkę o wciąż nieustabili-
zowanym statusie społecznym.

Odw ied z i ny  m łodej  mężat k i  (i  je j  męża) w rod z i n ny m domu 
(ora z  w domach  wa ż n ie jsz ych  pos t ac i  obr zędow ych) prowadzą 
do ustanowienia nowych relacji rodzinno ‑społecznych (spożywanie posiłku, 
przerywanie rytualnego milczenia wobec osób o wysokim statusie społecz-
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nym). Wyobrażenia o młodej mężatce jako obcej implikują podejmowanie 
działań o charakterze apotropeicznym. Jednocześnie, co wynika z faktu, że 
jej nowy status ostatecznie potwierdzą dopiero narodziny dziecka, we wszyst-
kich kodach wyrażana jest ponownie idea połączenia młodych, brzemienności 
młodej mężatki i narodzin dziecka.

W ostatnim rozdziale poświęconym ud z ia łow i  m łodego  ma ł żeńs t wa 
w św ię t ach  cyk lu  dorocz nego  zostały one przedstawione z uwzględ-
nieniem semantyki przypisanych im czynności rytualnych (brzemienność, 
narodziny dziecka). Zwrócono w nim szczególną uwagę na nieustabilizowaną 
pozycję młodej mężatki przed narodzeniem dziecka, wyrażającą się zarówno 
w wyglądzie zewnętrznym, jak i wielu narzuconych na nią zakazach i na-
kazach. Akcent został tu położony na działania zmierzające do włączenia 
młodych do nowej grupy społecznej i potwierdzenia ich statusu.

W Zakończeniu znalazło się krótkie podsumowanie poszczególnych eta-
pów obrzędu weselnego, z wyakcentowaniem ich charakterystyki w aspekcie 
semantycznym i funkcjonalnym. Do pracy dołączono również indeksy (pieśni, 
terminów obrzędowych, osobowy), a także słownik zawierający objaśnienie 
wybranych terminów oraz pojawiających się w tekście realiów, które nie mają 
odpowiednika w kulturze polskiej. Wykorzystana literatura przedmiotu zna-
lazła się w bibliografii, natomiast materiały etnograficzne i folklorystyczne – 
w źródłach (z podziałem na publikowane, niepublikowane, inne). 

Charakterystyka źródeł

W pracy korzystano z opisów etnograficznych tradycyjnego bułgarskiego 
obrzędu weselnego (końca XIX wieku i pierwszej połowy wieku XX) oraz 
z danych stanowiących jego oprawę językową. Wśród źródeł etnograficznych 
znalazły się:
–  monografie terenowe rejestrujące przebieg obrzędu w poszczególnych rejo-

nach kraju32 albo w jednej lub kilku miejscowościach, wykazujące najwyż-
szy stopień szczegółowości, co bynajmniej nie oznacza, że zawarte w nich 
dane zawsze odnoszą się do wszystkich kodów obrzędowych (w niektórych 
miejscach opis bywa do tego stopnia lakoniczny, że nie sposób jednoznacz-
nie rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z luką informacyjną, czy też 
wybrany element obrzędu nie jest znany na danym obszarze);

32 W pracy pominięto opisy obrzędu weselnego z rejonów co prawda zamieszkałych przez 
ludność bułgarską, ale znajdujących się poza granicami terytorium Bułgarii (np. w Macedonii 
czy Grecji).
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–  opracowania syntetyzujące, mające na celu stworzenie ogólnego obrazu tra-
dycyjnego bułgarskiego wesela, przy czym większość źródeł to materiały 
publikowane; zapisy niepublikowane pochodzą z archiwów Instytutu Folk-
loru przy Bułgarskiej Akademii Nauk.
Przywoływane w pracy dane językowe to przede wszystkim teksty folk-

loru33 o różnej charakterystyce gatunkowej: pieśni, przysłowia, zagadki, sta-
nowiące integralną część obrzędu weselnego. Wśród ekscerpowanych pieśni34 
znalazły się zarówno te ściśle związane z akcją wesela, przypisane do kon-
kretnej sytuacji, odgrywające rolę swoistego scenariusza obrzędu, jak i takie, 
które wyrażają sensy symboliczne ukryte w elementach poszczególnych ko-
dów obrzędowych.

Poza tekstami folkloru ważną grupę danych językowych stanowi słownic-
two (terminy nazywające akty obrzędowe, uczestniczące w nich osoby, użyte 
rekwizyty) oraz utrwalone w języku ogólnym związki frazeologiczne, które 
swoje źródło mają w obrzędowości weselnej.

Zasady przywoływania źródeł i cytowania

Wykorzystane zapisy etnograficzne zostały wymienione według kry-
terium położenia geograficznego – począwszy od tych, które rejestrują 
przebieg obrzędu weselnego na obszarze północnej Bułgarii (z zachodu na 
wschód), a skończywszy na tych, które pochodzą z jej części południowej  

33 W literaturze przedmiotu termin ten definiowany jest dwojako. Według szerszego uję-
cia, folklor to „całość kultury określonego kręgu społecznego, różniąca się w sposób zasad-
niczy od kultury uważanej w danym czasie za oficjalną, reprezentowaną przez wykształco-
ne warstwy społeczeństwa. Na folklor składają się zarówno zwyczaje i obrzędy, żywotne 
w danym kraju, jak i jego wytwory artystyczne – literackie (literatura ludowa), muzyczne, 
plastyczne itp.” (SławińSki, red., 1988: 148–149). W Bułgarii stanowisko to prezentują między 
innymi Todor I. Żiwkow (Живков, 1982: 47–52) i Walentin Angełow (аНГеЛов, 1999: 9–13). 
Węższe ujęcie postuluje objęcie nim jedynie ludowej twórczości słownej (PuTiłow, 1973: 37). 
Szerzej o sposobach definiowania tej kategorii pojęciowej w literaturze naukowej – zob. wa‑
lińSki, 1978: 7–40. W niniejszej pracy folklor rozumiany jest jako literatura ustna – por. defi-
nicję terminu w słownikach języka bułgarskiego: фолклор ‘ustna twórczość ludowa – pieśni, 
bajki, przysłowia itd.’ БТР, 2002: 1023.

34 Poza pieśniami weselnymi (tak klasyfikowanymi w źródłach) w pracy zostały przy-
wołane także pieśni cyklu łazarskiego, wykonywane podczas realizacji panieńskiego ob-
rzędu inicjacyjnego łazaruwane (лазаруване), które w swojej treści nawiązują do obrzędu 
weselnego, będącego kolejnym etapem na drodze socjalizacji panien i kawalerów. mlecZko, 
2007.
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(analogicznie)35. Opis źródeł publikowanych zawiera skrót nazwiska auto-
ra36 i rejonu37, którego zapis dotyczy (oba w transkrypcji łacińskiej według 
zasad słownika PWN), oraz numer strony, np.: Rak Gd 217 – ракшиева: 
Традиционни сватбени обичаи и oбреди в Годечко, s. 217. W zapisach za-
mieszczonych w wydawnictwie ciągłym: „сборник за народни умотворения, 
наука и книжнина”/„сборник за народни умотворения и народопис” (od 
1913) zamiast skrótu autora zapisu użyto transkrypcji bułgarskiego skrótu 
tego periodyku oraz podano numer tomu, np.: SbNU 5 (pozostałe dane –  
jak w publikowanych źródłach zwartych). Jeśli cytowane źródło nie było  
publikowane, to sygnowane są: skrót archiwum (w transkrypcji), numer tecz-
ki, skrót rejonu poświadczenia (także w transkrypcji), strona38, np.: AIF 149  
Kd 32 – Archiwum Instytutu Folkloru, 149, Материали по темата: „Българ- 
ско обредно изкуство”; с. Ресилово, Станкедимитровско, Кюстен-
дилски окръг, s. 32.

W pracy przyjęto zasadę, by skróty cytowanych źródeł umieszczać w tekś‑ 
cie zasadniczym tylko wówczas, gdy dany fakt (przywołany element któregoś 
z kodów obrzędowych) został poświadczony co najwyżej w trzech źródłach – 
jeśli jest ich więcej, skróty znalazły się w przypisie. 

Cytowane w pracy pieśni39, przysłowia, związki frazeologiczne, krótkie 
formy folkloru, wypowiedzi ludowych informatorów zostały przytoczone 
w wersji bułgarskiej, zapisane cyrylicą (z zachowaniem oryginalnej pisowni 
źródła) i kursywą, a pod spodem/obok (w tekście głównym), zamieszczono 
ich polski przekład lub streszczenie (to ostatnie w przypadku pieśni40). Po-
nadto kursywą zaznaczono w tekście:

35 W pracy wykorzystano, zaproponowany przez Nikołaja Kowaczewa (ковачев,  
1995: 26), podział terytorium Bułgarii na cztery części: północno ‑zachodnią (obwody (окръги): 
Widyń, Montana, Wraca, Plewen, Łowecz), północno ‑wschodnią (obwody: Gabrowo, Wiel-
kie Tyrnowo, Ruse, Tyrgowiszte, Razgrad, Szumen, Silistra, Warna, Dobricz), południowo‑
 ‑zachodnią (obwody: Sofia, Pernik, Kjustendił, Błagoewgrad, Pazardżik, Płowdiw, Smo-
lan) i południowo ‑wschodnią (obwody: Stara Zagora, Chaskowo, Kyrdżali, Sliwen, Jamboł,  
Burgas).

36 Zob. objaśnienia skrótów w Źródła publikowane.
37 Wykaz skrótów miejsc, z których pochodzą poświadczenia, został zamieszczony na 

końcu pracy. Zob. też bibliografię cytowanych źródeł. Ponieważ praca nie jest opracowaniem 
etnograficznym, lecz jedynie opiera się na danych etnograficznych, świadomie w opisie źródeł 
znalazły się tylko skróty rejonów z pominięciem nazw konkretnych miejscowości (mimo iż 
niektóre z cytowanych opisów charakteryzuje bardzo duży stopień szczegółowości).

38 Szczegółowe dane dotyczące: autora zapisu, daty jego powstania, informatorów (inicjał 
imienia, nazwisko, wiek) – zob. Źródła niepublikowane.

39 Powtórzenia zostały zaznaczone tylko w pierwszym wersie pieśni (znak |: :|).
40 Sporadycznie, gdy przytoczony fragment pieśni jest krótki (kilka wersów), zastoso-

wano przekład.



29Wstęp

–  terminy obrzędowe (zapisane zarówno cyrylicą, jak i w transkrypcji na 
alfabet łaciński41);

–  wyrazy bułgarskie, nazywające realia kulturowe, dla których brak polskie-
go odpowiednika lub trudno go znaleźć42 (również podane w transkrypcji 
łacińskiej i w nawiasie – w wersji oryginalnej43).
Ze względu na bogactwo terminologiczne charakteryzujące tradycyjny 

bułgarski obrzęd weselny, zwłaszcza w odniesieniu do jego kodu personal-
nego i przedmiotowego, gdy mowa o postaciach obrzędowych czy użytych 
rekwizytach, przypisanych do kilku źródeł etnograficznych, w tekście kon-
sekwentnie przywoływana jest tylko jedna ich nazwa, którą – ze względu na 
zasięg terytorialny – można uznać za literacką. Termin regionalny pojawia się 
tylko wówczas, gdy przywołane zostaje jedno źródło.

Fragmenty cytowanych w pracy bułgarskich lub innych obcojęzycznych 
opracowań krytycznych zostały podane w przekładzie na język polski. Po-
dobna zasada obowiązuje w odniesieniu do definicji słownikowych, a gdy 
uznano, że przekład nie jest jednoznaczny, w nawiasie kwadratowym pozo-
stawiono oryginalną formę.

41 Jeśli termin obrzędowy został przywołany w tekście jako analizowany fakt językowy, 
zapisano go tylko cyrylicą i w tej postaci zamieszczono go także w Indeksie terminów.

42 Zostały objaśnione w dołączonym do pracy Słowniku.
43 Wersję oryginalną podano tylko przy pierwszym użyciu terminu/nazwy w obrębie 

każdego rozdziału pracy. Jeśli leksem w transkrypcji polskiej występuje w tekście w liczbie 
mnogiej, cyrylicą w nawiasie podano jego dwie formy: liczbę mnogą i liczbę pojedynczą (jeśli 
ta ostatnia już wcześniej nie została przywołana).





Obrzędowość 
przedweselna





Zaloty*

Tradycyjne formy obcowania panien i kawalerów w wieku przedmałżeń-
skim stanowią konieczny1 warunek założenia rodziny, a w konsekwencji – 
zostania pełnoprawnym członkiem wiejskiej społeczności. O tym, jak dużą 
wagę przypisuje się w tradycyjnym społeczeństwie bułgarskim wstąpieniu 
w związek małżeński, może świadczyć obligatoryjne błogosławieństwo kie-
rowane do nowo narodzonego dziecka: Да пораснеш, де се ожениш, да 
побелееш! (карамихова, 1994: 86) [Obyś urósł/urosła, ożenił się/wyszła za 
mąż, posiwiał/posiwiała!].

Zarówno wiek dziewcząt, jak i chłopców pozwalający im na zachowy-
wanie się jak panna na wydaniu i kawaler szukający kandydatki na żonę, 
ustalany jest zgodnie z lokalną tradycją i nie musi się pokrywać (tak bywa 
w większości przypadków) z ramami czasowymi, w których wstępują oni 
w związek małżeński2. Ci ostatni, od wyzwolenia spod jarzma tureckiego 
(w 1878 roku), zwykle żenią się dopiero po odbyciu służby wojskowej3. Stąd 

* W tekście wykorzystano fragmenty artykułów: Zaloty w tradycyjnym weselu bułgar-
skim (мleczko, 2014), Z bułgarskiej terminologii obrzędowej (obrzęd weselny) [w druku].

1 Nieuczestniczenie w przedmałżeńskich formach obcowania z przedstawicielami płci 
przeciwnej należy do zachowań nieczęstych, ale poświadczonych. Dotyczy głównie owczarzy 
w stanie kawalerskim, którzy – będąc na wypasie – rzadko schodzą do wsi, skazując się tym 
samym na wybór partnera dokonywany w ich imieniu przez innych. Das Sdż 272.

2 Dz iewcz ę t a  – wychodzą za mąż, w zależności od rejonu, w wieku: 15 l. – AIF 148 Sm 1; 
15–18 l. – Draż PdK 219; 16 l. – AIF 307 Mch 71, Moł Gb 64; 16–22 l. – Gen Ddż 273, Geor 
PirK 390; 17–25 l. – Nik Łcz 93, Nik ŁczK 371; 18–20 l. – Arn 67 – WB, Das Sdż 271; 18–22 l. – 
Gen Kap 176, Draż PdK 219; 20 l. – Can Rd 148; 20–21 l. – AIF 149 Kd 32; 20–23 l. – Gen SfK 
205; 20–24 l. – Mank1 Wr 127; 20–25 l. – Arn 104 – ZB; 22–23 l. – AIF 45 Jb 7; 23–25 l. – Draż 
PdK 219; ch łop cy  – żenią się, mając: 15–16 l. – Arn 104 – ZB; 18 l. – Moł Gb 64; 18–20 l. – Arn 67 –  
WB; 18–22 l. – Mank1 Wr 127, Draż PdK 219; 18–25 l. – Gen Ddż 273, Geor PirK 390;  20–21 l. 
– AIF 149 Kd 32; 20–23 l. – AIF 45 Jb 7; 20–25 l. – Gen SfK 205; 22–23 1. – Das Sdż 271; 25 l. – 
Can Rd 148. Generalnie, ze względu na niską średnią długość życia, unika się zawierania 
związku małżeńskiego w późnym wieku, co znalazło wyraz w powiedzeniu: Късна женитба, 
ранни сираци! (карамихова, 1994: 86) [Późny ożenek, wcześnie osierocone dzieci!]. 

3 Gen 29, Gen Kap 176, Gen SfK 205, Draż PdK 219, Das Sdż 271. Rzadziej wstępują 
w związek małżeński przed poborem. Mank1 Wr 127, Das Sdż 271.
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też częsty w tekstach folkloru motyw powołanego do wojska chłopaka, który 
albo obawia się, że dziewczyna może nie chcieć na niego czekać, albo że 
podczas jego nieobecności oddadzą ją innemu:

– Ой ле, моме, малка моме, ей моме,
ой ле, моме, малка моме, 
я кьо ида млади войник, ей моме,
я кьо ида млади вийник, 
там кьо седа две години, 
колко годин ке ме чекаш? 

– Ке те чекам, ке те чекам, ей лудо, 
я съм мома на осемнайсе, 
ке те чекам дор до двайсе. 
Кога се върнеш при мене, 
ке фанем две лебеда 
и тогай ке се оженим. 

АIF 73–I Bł 101

Chłopak, dostawszy powołanie do wojska na dwa lata, pyta ukochaną, jak 
długo będzie na niego czekać. Dziewczyna teraz ma 18 lat i zapewnia, że po-
czeka aż będzie mieć 20, a wówczas, gdy on powróci z wojska, pobiorą się. 

Цар у градинка седеше 
под бял, под чарвен трандафил,
бялу си книжи държеше,
ситно си писмо четеше: 

– Де да е Ристо, кадя да й,
тука при мени да доди,
да ми войската строява,
строява и приброява.
Кату съ Ристо научи, 
кадяту ходи, се тъжен, 
[…] 
Христова мама думаше: 

– Ристо ле, олум, Ристо ле,
защо си тъжен, […]? 
Ристо майка си думаше: 

– Мале ле, мила майче ле,
как да н съм тъжен, […]! 
Младо войничи шъ ида, 
доде ида и да дода, 
акране ми шъ съ йзженят,
и Станка шъ съ ожени,
дружката ù шъ съ годи.
[…] 

Ang Boj 724
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Car siedzi pod krzewem róży, gdzie prowadzi pobór do wojska. Naka-
zuje, by przyprowadzono mu Rista, który ma dowodzić żołnierzami. Na 
wieść o poborze do wojska chłopak wpada w rozpacz. Matka pyta syna, 
dlaczego jest smutny. Syn wyjaśnia, że to z powodu poboru. Nie chce 
tak młodo iść do wojska, bo w tym czasie jego rówieśnicy pożenią się, 
a jego ukochaną Stankę oddadzą innemu.

Rzadziej chłopcy czekają z założeniem rodziny, aż wyuczą się zawodu 
(Draż PdK 219) lub będą mieć własny dom (AIF 148 Sm 1).

Od panien natomiast wymagane jest odpowiednie przygotowanie do pro-
wadzenia domu (Moł Gb 64, Draż PdK 219, Can Rd 148) – w pieśniach matka 
odradza synowi pannę, jeśli ta jest za młoda i nie nauczyła się jeszcze doglą-
dać gospodarstwa:

Майка Стояну думаше, |: моме:|
„Синко, Стояне, Стояне,
Що стоиш, синко, що гледаш?”
„Гледам си, мале, гледам си 
Едно ми мало момиче, 
Що рано рани за вода 
И покрай нази минава”.
Майка Стояну говоре:
„Синко Стояне, Стояне,
Много е, синко, мъничка, 
Не знае къща да реди”.
[…]

Stoin EP 199

Matka pyta Stojana, kogo tak wygląda. Stojan wyjaśnia, że wypatruje 
dziewczyny, która każdego ranka, w drodze po wodę, przechodzi obok 
ich domu. Matka odradza synowi dziewczynę, która jest jeszcze bardzo 
młoda i nie nadaje się do pracy w domu.

Na regulację przedziału wiekowego, który pozwala na wstąpienie 
w związek małżeński, może również wywierać wpływ powszechna w Buł-
garii praktyka, zgodnie z którą rodzina dziewczyny, nie chcąc pozbywać 
się siły roboczej, stara się jak najdłużej zatrzymać ją w domu, podczas gdy 
rodzina chłopaka usiłuje jak najszybciej ożenić syna4, aby w ten sposób 

4 Reguła ta, zwłaszcza na przełomie wieku XIX i XX, prowadzi do zawierania mał-
żeństw między osobami, które dzieli duża różnica wieku. Zasada starszeństwa może dotyczyć 
zarówno chłopców (Nik ŁczK 371, Gen Kap 176, Gen SfK 205, Can Rd 148, Das Sdż 271), jak 
i dziewcząt (Arn 104 – ZB, Nik ŁczK 371, Geor PirK 390, Can Rd 148, AIF 148 Sm 2, AIF 
45 Jb 7). Czasami chęć sprowadzenia do domu dodatkowej siły roboczej prowadzi do sytuacji, 
w których za mąż wydaje się nawet 12 ‑letnie dziewczynki. Arn 104 – ZB.
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zwiększyć liczbę potrzebnych do pracy rąk5 (Gen Ddż 273, Geor PirK 390, 
Draż PdK 219):

Тяйну Юрданка кълняши, 
мама Юрданка плитяши, 
тяйну хи на стол сидяши, 
Юрданка люту кълняши: 
„Юрданке, къзъм Юрданке,
не найди ли са за теби 
не боляс, не черна чума, 
кусата да ти юкапи, 
лициту да ти пувяани? 
Ни мога векян, Юрданке, 
ют теби нийди да ида – 
сякуй за теби питаши.
[…] 

SbNU 47 NP 193–194, nr 323

Ojciec, który nie może opędzić się od adoratorów córki, przeklina ją. 
Chciałby, żeby dotknęła ją choroba, po której wypadną jej włosy i nie 
będzie już tak urodziwa, bo wtedy nikt jej nie zechce.

– Иване, един у майка, 
не рани рано на нива, 
не ори черни угари, 
не пръскай жълта пшеница, 
майка ти стара, не кадър: 
не може жътва да жъне, 
камо ли арман да вършe! – 
Иван на мама думаше: 

– Я не грижи са, мале мо; 
дорде житото изникне, 
Иван ще да се посгоди; 
дорде житото узрее, 
Иван ще да са ожене, 
млада невяста жда дойде, 
двамата жда ожънеме, 
двамата жда оваршеме!
[…] 

BNT 5, nr 244

Matka mówi Iwanowi, żeby nie orał i nie siał, bo ona jest już stara i nie 
podoła pracy. Syn uspokaja matkę, obiecuje, że nim zboże dojrzeje, ożeni 
się i przyprowadzi jej wyrękę. 

5 Według zwyczaju, który panuje w Bułgarii, ojciec ma prawo nie pozwolić córce na 
małżeństwo do 25. roku życia, tzn. dopóki nie odpracuje tego, co wydano na jej wychowanie. 
хрисТов, 1992: 7.
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Wiek chłopaka, w którym wstępuje on w związek małżeński, może po-
nadto zależeć od: 
–  pozycji ekonomicznej jego rodziny: parobkowie, najbiedniejsi, żenią się 

między 25. a 30. rokiem życia;
– decyzji o pójściu za zarobkiem do innego kraju (Geor PirK 390);
–  rodzaju zajęcia, którym się para: są miejsca, w których owczarze żenią się 

w wieku 28–30 lat (Can Rd 148).
Czasami panny i kawalerowie z biedniejszych rodzin celowo przyspie-

szają lub opóźniają założenie rodziny, jeśli tylko mają nadzieję, że wejdą 
do zamożniejszej (Das Sdż 271), choć zdarza się, że biedna dziewczyna wy-
chodzi za mąż wcześniej niż ta bogata, nie mając żadnego pola manewru 
(Nik ŁczK 371). Jak najszybciej chcą natomiast opuścić dom rodzinny sieroty, 
licząc na to, że w nowym miejscu będzie im lepiej niż przy macosze lub oj-
czymie (Gen Kap 177, Gen SfK 205, Das Sdż 271).

Na wieku zawarcia związku małżeńskiego ciąży jednak przede wszystkim 
zwyczaj wyprawiania wesel w rodzinie według starszeństwa6. Pierwszeństwo 
mają najstarsi (w każdej wielodzietnej rodzinie przedmałżeński status kawa-
lera i panny przysługuje tylko jednej osobie, najstarszej wiekiem7), a młodsza 
siostra lub młodszy brat, nawet jeśli osiągnęli dojrzałość fizyczną8, do momen-
tu założenia rodziny przez starsze rodzeństwo nie mogą zachowywać się jak 
panna na wydaniu i kawaler szukający kandydatki na żonę. Dziewczyna „nie 
ma prawa do bukiecika i wianka na głowie, zaplatania włosów, przyozdabiania 
warkocza monetami i wstążkami, ubierania koszuli z haftem na brzegach, no-
szenia zatkniętych za pasem chust, bransolet, pierścieni, ozdobnych klamer do 
pasa i naszyjników, charakterystycznych znaków stanu panieńskiego, wycho-
dzenia na choro, brania udziału w wieczornicach, gromadnej pomocy, huśtaw-
kach na św. Jerzego” (коЛева, 1972: 368). Ich gotowość do prokreacji zostaje 
niejako „zawieszona w czasie”. Młodsze siostry, czekające, aż starsze rodzeń-
stwo założy własną rodzinę, określane są mianem коританки (коританкa) 
‘nakryte korytem’9. Każda z nich kolejno, gdy nie ma już siostry/brata stanu 

6 W niektórych rejonach zawieranie związków przez młodsze rodzeństwo może być jed-
nak normalną praktyką (Can Rd 149). Gdzie indziej natomiast rezygnuje się z tej zasady, 
kiedy rodzina zostaje bez matki – starsza niezamężna siostra ustępuje wówczas miejsca bratu 
po to, żeby ten sprowadził do domu nową gospodynię, co jej samej pozwoli założyć rodzinę 
i odejść z domu. Mank1 Wr 127–128.

7 Iwan 35, Mank1 Wr 127, Nik Łcz 94, Nik ŁczK 373, SbNU 37 Kd 234, Geor PirK 391, 
Draż PdK 219, AIF II–77 Kdż 6, AIF 211 Bs 66, Das Sdż 273.

8 Arnold van Gennep w swoim studium poświęconym obrzędom przejścia pisał, że wiek 
dojrzały najpełniej wyraża się właśnie w założeniu rodziny. genneP, 2006: 127.

9 Zob. też: коритана ‘dziewczyna, której starsza siostra jest jeszcze niezamężna’, 
i w odniesieniu do chłopaka, który ma starsze nieżonate/niezamężne rodzeństwo – коритан. 
РРОДД, 1998: 216.
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wolnego, odkrywa swoje koryto10, co w języku symboli oznacza gotowość 
do tego, by zostać napełnioną mąką ‘zapłodnioną’11 (НикоЛова, 1993: 61). 
Ich aktywność społeczna zostaje ograniczona. Wzięcie udziału w obrzędach 
inicjacyjnych, jakimi są wiosenne łazaruwane (лазаруване)12 dla panien i zi-
mowe koleduwane (коледуване) dla kawalerów (Nik ŁczK 371, Gen Kap 176, 
Ancz Sak 268), a tym samym w sposób rytualny potwierdzenie przejścia do 
grupy osób społecznie dojrzałych13, mających prawo do założenia rodziny14, 

10 Por.: chłopak, dziewczyna подкорито– lud. ‘ten, kto ma nieżonatego starszego brata 
lub niezamężną starszą siostrę i nie może zacząć zachowywać się jak kawaler szukający żony/
panna na wydaniu (БТР, 2002: 385); турнали го под коритото – dosł. ‘włożyli go pod 
koryto’, czyli ‘młodszego brata ożenili przed nim’; няма корито ‘nie ma starszego brata 
kawalera lub starszej siostry panny’ (Геров, т. 2: 400). 

11 Zob. rozdział Przygotowanie chlebów weselnych.
12 Wokół łazaruwane ogniskują się pomniejsze (niektóre z nich nie mają nawet rangi ob-

rzędu, określane są jako zabawy o charakterze rytualnym), które również prowadzą do socja-
lizacji uczestniczących w nich dziewcząt – szerzej na ten temat zob. Демирев, 1989.

13 Georg Kraew podobną funkcję przypisuje maskaradom z udziałem kawalerów i panien. 
Pierwsze odbywają się w okresie między świętami Boż ego  Na rod ze n ia  (Рождество) 
a p ie r wsz y m t ygod n ie m p o  Wiel k a nocy  (Великден), między d n ie m św. Je r zego 
(Гергьовден, 23 IV) i  d n iem św. D y m it r a  (Димитровден, 26 X), czy wreszcie w czasie, kiedy 
z a cz y n ają  s ię  w ie czor n ice. Drugie – po d n iu  św. Todor a  (Тодоровден, pierwsza sobota 
Wielkiego Postu), św. Ła z a r z a  (Лазаровден, sobota poprzedzająca Niedzielę Palmową), Nie ‑ 
d z ie l i  Pa l mowej  (Цветница), w okol ica ch  i  p o  Wiel k a nocy. Rytualne przebranie się 
mężczyzny za kobietę i kobiety za mężczyznę traktuje on jako rodzaj nauki, prowadzącej do zdo-
bycia wiedzy właściwej płci przeciwnej, przyswojenia sobie norm typowych dla relacji między 
przedstawicielami obu płci – kiedy mężczyzna ubiera rzeczy kobiety, działa jako kobieta, i od-
wrotnie. Dla kawalerów i panien trawestacja jest zatem tym, co pozwala im na przejście z grupy 
nieżonatych, niezamężnych do grupy osób dojrzałych społecznie. краев, 2003: 13, 15, 22.

14 Por. motyw pieśni łazarskich ‘chłopak wybiera na żonę dziewczynę – łazarkę’: 
Лудо младо коня яа   Бръкна лудо у джепое,
Уз ливади, низ ливади,  Та извади жъта дуня,
[…]    Удри Митра по лесата.
На среща му малки моми, […]
Малки моми лазарици,   Па говори лудо младо:
Па говори лудо младо:  Глейте, моми, паметуйте:
Таком Бога, малки моми,  На Лазарици спомения,
Я фанете врана коня!  На Великден китка ќ е е,
[…]    На Джурджовден свадба ќ е е!
Наема се тънка Митра, […]
Та фанала врана коня.

Zach Kd 197, nr 31

Chłopak na koniu, jeżdżący po łąkach i polach, spotyka na swej drodze grupę 
łazarek. Prosi, żeby złapały jego konia. Gdy jednej z łazarek to się udaje, jeździec 
wyciąga z kieszeni żółtą pigwę i uderza nią dziewczynę w głowę. Potem zwraca 
się do jej koleżanek: „Jesteście dla niej już tylko wspomnieniem, na Wielkanoc 
będą zaręczyny, na św. Jerzego – wesele”.
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jest możliwe tylko wtedy, gdy dziewczyna i chłopak nie mają starszej nieza-
mężnej siostry/starszego nieżonatego brata: 

Игличенце, девойченце, 
Бери китка и небери, 
Тизека си йош малено: 
Не мош дидеш с лазарици, 
Не мош китка да си носиш. 
Имаш сестра по -голема, 
Она киде с лазарици, 
Она китка к’е си носи.
[…] 

Zach Kd 199, nr 40

Łazarki nakazują dziewczynie, by nie robiła bukiecika z kwiatów, które 
zebrała w ogrodzie, bo jest jeszcze mała i nie może z nimi iść. Ma star-
szą siostrę i to ona pójdzie z łazarkami, ona będzie nosić bukiecik.

Rodzice rzadko15 wyrażają zgodę na zmianę ustalonego przez tradycję po-
rządku, ponieważ uprzedzona/uprzedzony w planach matrymonialnych zwyk‑ 
le zostaje starą panną/starym kawalerem (Nik ŁczK 373) albo musi szukać 
partnera w innej wsi, a w najlepszym wypadku zakłada rodzinę z kimś, 
kogo nikt nie chciał (Nik ŁczK 94, Draż PdK 219). Bywa, że nie jest da-
rzona/darzony szacunkiem (Draż PdK 219), staje się obiektem żartów (Nik 
ŁczK 373). Kluczową rolę, jaką reguła ta odgrywa w życiu młodego poko-
lenia, potwierdzają niektóre z terminów obrzędowych, nazywających czas 
poprzedzający właściwe wesele, wypełniony działaniami, które zmierzają 
do znalezienia przez pannę i kawalera partnera życiowego: замомявам се  
(← момувам ‘zachowywać się, żyć jak panna, mieć status panny na wyda-
niu’ – БТР, 2002: 463) i заергенувамса(← ергенувам‘być kawalerem, żyć 
jak kawaler’ – БТР, 2002: 221). Formacje te, w których występuje prefiks за‑ 
‘za ‑’ o znaczeniu inchoatywnym, uwydatniający moment początkowy akcji 
(иваНова, 19741: 94), wydają się potwierdzać fakt, że w bułgarskiej kulturze 
ludowej przeżywanie okresu przedmałżeńskiego, czyli zachowywanie się jak 
panna na wydaniu i „poszukiwacz żony”, nie jest jednoznaczne z osiągnię-
ciem przez dziewczynę i chłopaka określonego wieku. Z rytualnego punktu 

15 Wyjątkowo można wstąpić w związek małżeński przed starszym rodzeństwem, jeśli 
ono z ważnych przyczyn nie zakłada własnej rodziny (Gen 29, Geor PirK 391). Gdy dojdzie 
do złamania zasady, młodszy brat/młodsza siostra proszą o przebaczenie (AIF 306 Mch 74, 
AIF 307 Mch 71, Geor PirK 391) albo o zgodę na wcześniejsze założenie rodziny (co nie 
znaczy, że bez niej zrezygnują ze swoich planów – Nik ŁczK 373). Samemu pokrzywdzone-
mu przekazuje się dar jako rekompensatę za uszczerbek na jego reputacji, np.: buty, ubranie, 
kotły, pieniądze, dobytek, pole. Mank1 Wr 128, Nik Łcz 93, Nik ŁczK 373, Geor PirK 391, 
Draż PdK 219, Can Rd 149.
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widzenia dojrzałość biologiczna nie wystarcza do zyskania nowego statusu 
(БайБуриН, 1993: 64). Ważniejsze jest zaistnienie okoliczności (nieposiadanie 
już starszego rodzeństwa stanu wolnego), które pozwolą fizycznie dojrzałemu 
młodemu pokoleniu na zapoczątkowanie16 życia panieńskiego i kawalerskiego 
w pełnym wymiarze przyjętych zachowań, prowadzących do zawarcia związ-
ku małżeńskiego.

W trudnej sytuacji znajdują się ci przedstawiciele młodego pokolenia, któ-
rzy nie zdołają wstąpić w związek małżeński w okresie ustanowionym przez 
tradycję17. Podstawa słowotwórcza niektórych terminów określających starą 
pannę, takich jak: попреминалa‘ta, której czas przeminął’, i starego kawale-
ra попреминал‘ten, którego czas przeminął’ (Gen Ddż 273, Geor PirK 390, 
Draż PdK 219), wyraźnie nawiązuje właśnie do upływu czasu, jaki był im 
dany na znalezienie sobie partnera/partnerki, choć przedrostek по‑ ‘po ‑’ 
w znaczeniu ‘trochę’18 może wskazywać, że osoby tak nazwane nie są jeszcze 
bez szansy na założenie rodziny. Po 25., a w szczególności po 30. roku życia 
dziewczyna uchodzi już za starą pannę, toteż jeśli jest zdrowa, może wyjść 
za mąż co najwyżej za wdowca (Arn 67 – WB, Nik Łcz 93, Nik ŁczK 371) 
albo za starego kawalera (Nik Łcz 93, Nik ŁczK 371). W realiach bułgarskiej 
wsi stary kawaler to chłopak, który przed ukończeniem 30.–35. roku życia nie 
zdołał znaleźć odpowiedniej kandydatki na żonę, wobec tego teraz może już 
wybierać tylko spośród wdów19 i starych panien (Nik Łcz 93, Nik ŁczK 371) 
albo dziewcząt brzydkich lub biednych (Arn 67 – WB). Staropanieństwo/
starokawalerstwo nie jest tu piętnowane tylko wtedy, gdy wiąże się z cięż-
kim defektem fizycznym lub psychicznym, który uniemożliwia dziewczynie/
chłopakowi znalezienie partnera (Iwan 34, Can Rd 149). W każdym innym 
wypadku zachowanie odbiegające od przyjętych norm społecznych (pozosta-
wanie w stanie wolnym) poddawane jest społecznej ocenie. Przykłady takiej 
postawy odnajdujemy w tekstach folkloru: 

16 Symbolika początku, stwarzania, ustanawiania czegoś wyrażana za pomocą prefiksu 
за‑ jest wyraźnie obecna w terminologii obrzędu weselnego, zwłaszcza w określeniach ele-
mentów składających się na jego kod akcjonalny. УзеНёва, 2010: 178.

17 Aby uchronić chłopca przed losem starego kawalera, jeszcze podczas chrztu kryst-
nica (кръстница) podejmuje działania, które w przyszłości mają mu zapewnić powodzenie  
u dziewcząt i łatwy ożenek: karmi symbolicznie noworodka pitą (пита) i kładzie pod jego 
lewą pachę łyżkę (лъжица), żeby rozkochiwał w sobie panny i szybko się ożenił (за да 
„лъже” момите и да се ожени лесно) (Gen SfK 203). Por.: лъжа lud. ‘kochać, zalecać się 
do kogoś’ (БЕР, т. 3: 541) i zbliżenie dwóch wyrazów (лъжа, лъжица) na drodze etymologii 
ludowej.

18 Por. definicję słownikową czasownika bazowego попремина ‘przeminąć t rochę, częś‑ 
ciowo’. БТР, 2002: 695.

19 Żona „z odzysku” nie jest dobrym wyborem, por. przysłowie: Нахапана чушка да не 
ядеш, разоставена жена да не вземaш (киТаНова, 2009: 63) [Nadgryzionej papryki nie 
jedz, pozostawionej kobiety nie bierz].
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Ергенине левенине,
Стига оди ергенува, 
Ергенува, левенува,
Стига носи левен перо, 
Левен перо на гуглата, 
Сърмен калпак до рамени, 
Момата е ваф маалата, 
Ваф маалата край гуглата. 
Ваф маалата край гуглата. 

 Stoin Sf 186, nr 13

Grupa łazarek, odwiedzając dom chłopaka, który się ociąga z porzu-
ceniem stanu kawalerskiego, napomina go, że już najwyższy czas, by 
przestał nosić się jak kawaler – panna dla niego jest w machale.

Имаш iунак не женен, |: Лазаре! :| 
Што го млад не ожениш? 
Што му гримньи не ковеш? 
Што му п¿рстен не леiеш?
Што му гаiтан не шиеш? 
[…] 

SbNU 1 Sf 19, nr 1

Grupa łazarek odwiedzająca dom kawalera wzywa jego matkę do dzia-
łania, pytając, dlaczego nie żeni syna, gdy jest jeszcze młody, nie szy-
kuje dla niego bransolet i pierścienia, nie szyje ozdobnego sznura do 
ubrania.

Ci, którzy nie zdołali w porę znaleźć kandydata na żonę lub męża, zostają 
wybici z rytmu życia i już choćby z tego tylko powodu uchodzą, w planie 
społecznym, za osoby niepełnowartościowe20 (БайБуриН, 1993: 65). Dotyczy 
to zwłaszcza panien: неженената мома е голямо зло не само за къщата, 
но и за селото (мариНов, 1981: 233) [niezamężna panna jest wielkim złem 
nie tylko dla domu, ale i dla wsi]. W niektórych miejscach uważa się nawet, 
że stare panny opóźniają wesele innych panien i kawalerów (карамихова, 
1994: 88).

Bycie panną na wydaniu i kawalerem gotowym do ożenku skutkuje zmia-
nami w wyglądzie zewnętrznym dziewcząt21 i chłopców (Gen 29), które przede 
wszystkim mają świadczyć o ich nowym miejscu w hierarchii społecznej. 

20 Por. stosunek do starego kawalera na wschodzie Słowiańszczyzny. Jak pisze Albert 
K. Bajburin, na starego kawalera patrzy się tu jak na coś niedokończonego, a życie bez żony 
traktuje się jak życie poza prawem. БайБуриН, 1993: 65. 

21 Dla dziewczyny znakiem, że nadaje się na żonę, są rozwinięte piersi i miesiączka, co 
świadczy o jej potencjalnej zdolności do prokreacji. ГеорГиев, ред., 2016: 606.
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Znakiem rozpoznawczym panny na wydaniu są splecione włosy22, i to 
w sposób, który sygnalizuje jej społeczno ‑rodzinne położenie23. Motyw ich 
zaplatania przez przyszłe łazarki (лазаркu/лазаркa) jest jednym z najczęściej 
powtarzających się w pieśniach łazarskiego cyklu panieńskiego: 

Мела ù мома дворови, 
хем ги мела, хем клела: 

– Пусти мои дворови, 
стори ги, боже, прах пепел, 
скоро да ги измета, 
че да ида в лелини,
леля да ма оплете 
на две, на три плетенки, 
на два, на три кондака, 
на пет, на шест редика, 
че да ида с лазарки. 

 SbNU 59 KnK 88, nr 143 

Dziewczyna zamiata podwórze, złorzecząc przy tym – chciałaby jak naj-
szybciej pójść do ciotki, żeby ta zaplotła jej warkocze, bo będzie chodzić 
z łazarkami.

Ponadto zawsze chodzi z odkrytą głową24. Wystawione na widok publicz-
ny, włosy panny mają jednak nie tylko sygnalizować przysługujące jej pra-
wo do wstąpienia w związek małżeński, ale przede wszystkim wywoływać 
stosowną reakcję kawalerów oraz ich rodzin. Kierując się przekonaniem, że 
tylko kobieta z bujnymi, mocnymi włosami będzie mogła rodzić dzieci, Buł-
garzy przy wyborze przyszłej żony i synowej szczególną uwagę zwracają na 
włosy dziewczyny. Ich gęstość, objętość i długość25 mają bowiem świadczyć 
o jej potencji, tak ważnej w tradycyjnym społeczeństwie, w którym istotą 
małżeństwa jest przedłużenie rodu (ГаНева, 2000: 53–54, 57). 

22 BE 272, Gen Ddż 235, Arn 104 – ZB, SbNU 37 Kd 234, Draż PdK 142, 149, 152, 158, 
AIF 45 Jb 8, Das Sdż 270.

23 Inaczej zaplatają włosy podewki (подевки/подявкa) – panny, które mają starsze nieza-
mężne rodzeństwo i nie powinny być dla niego konkurencją. ГаНева, 2000: 56–57.

24 BE 272, Iwan 37, Gen Kap 154, Gen Ddż 234.
25 Por. przekleństwo ojca, który nie może opędzić się od adoratorów córki i dlatego chce, 

żeby ta zachorowała na czarną zarazę i wypadły jej włosy:
„[…] Юрданке, къзъм Юрданке, 
не найди ли са за теби 
не боляс, не черна чума, 
кусата да ти юкапи,
[…]

SbNU 47 NP 323, nr 193
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Chłopak wchodzący w kawalerkę nosi dłuższe włosy (SbNU 37 Kd 234) 
albo długi kosmyk opadający z jednej strony czoła (Gen Kap 154, Das Sdż 271), 
a na jego głowie pojawia się charakterystyczny dla stroju mężczyzny  
kałpak (калпак)26:

Ергенину, левенину,|: моме :|, 
Стига ходи, ергенува, 
Стига носи къдрав чумбас. 

Stoin EP 200

Łazarki wzywają chłopaka do porzucenia kawalerki. Już najwyższa pora, 
by przestał nosić osedełec.

Де гиди млади години, 
Как ли са лесно минаа, 
Фркнаа като гoдини! 
Дурде ергенин походих, 
Накриво калпак поносих,
[…] 

SbNU 44 Bt 470, nr 935 

Kawalerowi żal, że tak krótko chodził w kawalerce, z kałpakiem na ba-
kier.

Oglądane przez wszystkich włosy panny na wydaniu wymagają ochrony 
przed złym spojrzeniem, co tłumaczy obecność ozdób27, które nosi na głowie, 
takich jak: przebite monety, koraliki/paciorki [мънистa]28, cekiny, czerwone 
nitki, martenice (мартеници/мартеница), rodzynki, suche goździki, ząbki 
czosnku. Dźwięczące, jaskrawe, połyskujące, o silnym zapachu – odstraszają 
złe moce, które mogłyby jej zagrozić (ГаНева, 2000: 60). 

Podobną funkcję spełniają pawie pióra, choć – jak zauważa Ganka Mi-
chajłowa – stanowią one nie tylko ochronę przed urokami i czarną magią. Są 
czymś więcej – znakiem osiągnięcia dojrzałości fizycznej29. Po raz pierwszy 
dziewczyna umieszcza je na głowie, gdy zostaje łazarką – na znak przejścia 
do grupy gotowych do zamążpójścia (михайЛова, 1996: 3, 16).

26 Gen Kap 154, Gen Ddż 235, Arn 104 – ZB, Nik ŁczK 371, Draż PdK 163.
27 BE 272, Gen Kap 154, Gen Ddż 235, Draż PdK 142, 149, 152, 158.
28 Koraliki/paciorki są typowym apotropeionem używanym dla ochrony przed działa-

niem złych sił i złym spojrzeniem w obrzędach przejścia – nosi je młodzież przechodząca ini-
cjację (łazarki, kolędnicy, surwakarzy (сурвакари/сурвакар). Tomisław Djakow widzi w nich 
także przedmiot, który ma zabezpieczać „przejście” w planie antropologicznym – ze względu 
na kształt (okrągły), właściwości materiału, z którego są zrobione (szkło) i kolor (zwykle 
niebieski). Дяков, 2003: 109–118.

29 Por. wyrażenie момапод перо ‘panna pod piórem’, które oznacza pannę gotową do 
ożenku. ГаНева, 2000: 60.
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W jednej z łazarskich pieśni fabuła oparta na powtarzającym się moty-
wie zbierania pawich piór przez różne subiekty wyraźnie wyznacza społeczne 
i obrzędowe granice ich funkcjonowania. Chłopcy zbierają je na Boże Naro-
dzenie, a dziewczęta – na Wielkanoc, kiedy biorą udział w obrzędach inicja-
cyjnych; młode mężatki, które wyszły za mąż zimą – na św. Jerzego, kiedy 
zdejmują strój weselny; a kobiety w okresie przekwitania – w dniu akuszerek, 
kiedy oddają szacunek tej, która sprowadziła je na ten świat. Zdaniem bułgar-
skiej badaczki, świadczy to o związku pawich piór z osiągnięciem dojrzałości 
fizycznej, ze zdolnościami do prokreacji oraz z ich zanikiem (михайЛова, 
1996: 10, 12). W tym kontekście nie dziwi pojawienie się pawich piór w tek-
stach folkloru, gdzie pełnią funkcję jednego z atrybutów gotowego do ożenku 
kawalera:

Пасло момче врани конье 
У зеленото ливагье, 
Та испасло до три перьа, 
До три перьа пауневи, 
Пауневи галуневи; 
Затикна ги на главата, 
На главата над очите;
Па возседна врана коньа, 
Та отиде на чешмата, 
Там затече три девоiки, 
Три девоiки, еднолики, 
Еднолики, едноимки, 
Едно руфо пременени.
[…]

SbNU 3 Sf 21, nr 10

Chłopak pasie konia na łące. Znalazłszy trzy pawie pióra, zatyka je przy 
głowie, dosiada konia i rusza w kierunku czeszmy, gdzie spotyka trzy 
podobne do siebie dziewczyny.

Wśród ozdób30, jakie noszą panny na wydaniu, ważną rolę odgrywają te 
z metalu31 (Gen Ddż 234) – wszelkiego rodzaju naszyjniki, długie i ciężkie 
kolczyki, bransolety zakładane na dłonie, ramiona, kostki, także pasy, klam-
ry, które przy każdym ruchu wydają dźwięki, chroniąc ich właścicielkę przed 
złymi mocami. Na ich właściwości apotropeiczne wskazuje ponadto kształt 

30 Wszystkie funkcjonują jako „kobiece symbole seksualne” – por. podania i pieśni z mo-
tywem „Smok porywa pannę z wielkanocnego chora”, w których gdy przyjdzie mu wyruszyć 
na wesele brata porwanej dziewczyny, zamienia się w przedmiot (kobiecą ozdobę) – bukiecik, 
pióro, pas, bransoletę. БеНовска ‑съБкова, 1995: 149–150.

31 Chociaż w niektórych rejonach panny obowiązuje zakaz noszenia metalowych ozdób. 
Gen Kap 154.
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– większość to przedmioty okrągłe (БеНовска ‑съБкова, 1980: 77–78). Funk-
cję ochronną spełniają również dodawane do nich kolorowe koraliki/paciorki, 
muszelki czy rzeczne kamyki (Дечева, 1998: 150–151). 

Ważnym atrybutem zarówno panny, jak i kawalera jest bukiecik32 – pę-
czek kwiatów, zwykle ogrodowych. Nieprzypadkowo przydomowy ogródek 
to jedno z miejsc, które w folklorze nierozerwalnie wiąże się z panną na 
wydaniu. To tu demonstruje przynależność do nowej kategorii społeczno‑
 ‑rodzinnej, nie tylko sadząc kwiaty, ale także siejąc bazylię33, czy wreszcie 
szyjąc wyprawę ślubną:

Стоянко, мало момиче, |: моме :| 
На Стоянка допратено 
Турфанда цвете най -рано, 
Стоянка да го полива, 
Стоянка да го разсажда, 
Стоянка китки да кити, 
Стоянка венце да вие. 

Stoin EP 197

Stojanka dostaje kwiat, który najwcześniej zakwita, by go zasadziła 
i podlewała, a potem robiła bukieciki i wiła wianki.

Шетала мома шетала, 
По таiа рамна градина, 
Та рам босильак сеiала. 
[…]

SbNU 3 Sf 31, nr 10

Panna chodzi po ogrodzie i sieje wczesną bazylię. 

Седи мома във градина, |: моме :|, 
Във градина под калина, 
Да си шие шарен ръкав, 
Шарен ръкав за венчане. 

Stoin EP 198

Dziewczyna siedzi w ogrodzie pod krzewem kaliny i szyje rękaw koszuli 
zaręczynowej.

 
Panna, która wije bukiecik, oraz kawaler, który go kradnie i zatyka sobie 

z boku, to jeden z najbardziej zakorzenionych w kulturze ludowej sposobów 

32 Arn 104 – ZB, Arn 67 – WB, AIF 45 Jb 8, Das Sdż 270–271.
33 Por. tajemną moc bazylii wedle magii miłosnej: wierzono, że jeśli panna rozsieje ją 

w swoim ogrodzie po wyjęciu z wianków nowożeńców, to przyspieszy nadejście swatów. 
сДЭс, т. 1: 133.
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okazywania zainteresowania między przedstawicielami obu płci (ГаНева, 
2000: 59): 

[…]
Де да е моми и булки, 
сè Иван да ги пресрещне, 
[…]
цветето ще им обере, 
на старна ще го закиче. 

BNT 5, nr 244 

Tam, gdzie są panny i młode mężatki, jest też Iwan. Wychodzi wszyst-
kim na spotkanie, żeby ukraść bukiecik i zatknąć sobie z boku.

Z tego też powodu dziewczyna nie wychodzi z domu bez bukiecika, jeśli 
tylko istnieje prawdopodobieństwo, że może spotkać chłopaka. Dając mu 
bukiecik34, w odpowiedzi na prośbę35, lub pozwalając, by został jej skradzio-
ny36 przez samego zalotnika albo kogoś, kto działa w jego imieniu – matkę 
(Nik Łcz 93), dorosłą kobietę, dziecko (Buk Gram 244), krewną (Das Sdż 
271) – panna w sposób symboliczny wyraża zgodę na miłosne relacje i oka-
zywanie uczuć. Czasami sama może przejąć inicjatywę i jeśli zagięła parol 
na jakiegoś chłopaka, przesłać mu bukiecik przez swoją lub jego krewną 
(Arn 32). Jednak nie wszędzie takie zachowania są akceptowane. W niektó-
rych rejonach, jeśli zdarzy się, że panna sama, nieproszona prześle bukiecik 
kawalerowi, który się jej spodobał, ten ma prawo ostentacyjnie go wyrzucić 
(Buk Gram 244).

Sam bukiecik jest czytelnym znakiem miłości. Kwiaty, z których zosta-
je uwity, niosą konkretny przekaz: bazylia i pierwiosnek wyrażają stałość 
w uczuciach, piwonia chroni przed nieszczęśliwą miłością, a jeśli dziewczyna 
chce oczarować chłopaka, dodaje do bukiecika polny kwiat o znamiennej na-
zwie омайниче37 (Дечева, 1998: 145–146). Tradycyjnie panny i kawalerowie 
noszą swoje bukieciki po lewej stronie, ale gdy chłopak znajdzie się w posia-
daniu bukiecika dziewczyny, umieszcza go po prawej stronie, na uchu, pod 
czapką, dając tym samym do zrozumienia, że ma wobec niej poważne zamia-
ry (po tej stronie noszą go ci, którzy założyli już własną rodzinę). Kierunek 

34 SbNU 11 491, Arn 104 – ZB, Mank1 Wr 126, Nik Łcz 93, Moł Gb 60, Can Rd 150, 
Ancz Sak 268, AIF 45 Jb 7–8.

35 Czasami, by dać dziewczynie do zrozumienia, że mu się podoba, chłopak – za pośred-
nictwem przyjaciółki lub kuzynki – przekazuje jej swój bukiecik. Jego przyjęcie i przesłanie 
swojego oznaczają zaakceptowanie zalotów ofiarodawcy. Geor PirK 391.

36 SbNU 11 492, Nik Łcz 93, SbNU 42 Dp 78, Geor PirK 391, Draż PdK 219, Arn 32, 
67 – WB, Ancz Sak 268, Das Sdż 271.

37 Por. znaczenie podstawy słowotwórczej: омайвам ‘sprawiać, by ktoś był oszołomiony, 
by zapomniał się z zachwytu, zawładnąć czyimiś uczuciami i myślami’. БТР, 2002: 567.
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wymiany – z lewej strony na prawą, wskazuje w tym wypadku na opozycję 
niezaangażowany – zaangażowany, nieżonaty – żonaty (ГаНева, 2000: 59).

Znakiem społeczno ‑rodzinnego statusu panny na wydaniu i kawalera 
szukającego żony staje się także ich nowy strój (БайБуриН, 1993: 122). Wi-
dać to zwłaszcza na przykładzie stroju panny, który jest dziełem jej włas‑ 
nych rąk (już jako 7–8 ‑letnia dziewczynka próbuje prząść pod czujnym okiem, 
matki, babki, starszych sióstr, a nawet sąsiadek), i w tym sensie – symbo-
lem zmiany, jaka w niej nastąpiła, jej dojrzałości. Dowodzi zatem opanowania 
umiejętności przędzenia, co należy do obowiązku kobiety w tradycyjnej, pa-
triarchalnej kulturze (михайЛова, 1976: 15; ГеорГиев, ред., 2016: 381).

W niektórych miejscach strój jest bogato haftowany, w jaskrawych kolorach 
(Gen Ddż 234). Dziewczyna po raz pierwszy ubiera go wiosną, gdy bierze 
udział w łazaruwane, chłopak – zimą, gdy zostaje członkiem drużyny kolęd-
ników (михайЛова, 1976: 15). Szczególne znaczenie w stroju panien i kawa-
lerów, z uwagi na silne semantyczne nacechowanie, mają: fartuch – u pierw-
szych, i pas – u tych ostatnich38. Założenie pasa przez chłopca i fartucha39 przez 
dziewczynę ma na celu podkreślenie ich przejścia z grupy wiekowej dzieci 
do grupy fizycznie dojrzałych, gotowych do ożenku/zamążpójścia (маНова, 
1990: 60) – zarówno pas, jak i fartuch zaznaczają części ciała związane bezpo-
średnio z prokreacją, do której gotowość demonstrują przedstawiciele obu grup 
społecznych (михайЛова, 1980: 62–63; НикоЛова, 2005: 108). W ten sposób 
funkcja estetyczna fartucha i pasa zostaje połączona z ich funkcją erotyczną. 
Oboje, panna i kawaler, za pośrednictwem elementu stroju, starają się ściągnąć 
na siebie uwagę przedstawicieli płci przeciwnej (bogaTyriew, 1975: 66). 

Przechodząc do grupy panien i kawalerów, dziewczyna i chłopak roz-
poczynają aktywne życie społeczne, zmierzające do ich pełnej socjalizacji 
(михайЛова, 1976: 10), co z kolei pociąga za sobą konieczność podporząd-
kowania się panującym w patriarchalnym społeczeństwie normom zachowa-
nia. Życie panieńskie i kawalerskie ukierunkowane jest przede wszystkim na 
przyszłe zamążpójście/ożenek. Panny stają się obiektem oglądu. Obrzędowa 
czynność wyboru odpowiedniej kandydatki na żonę/synową (сгледа,сгляда, 
сгляжданье, сглядванье, съглядка, соглед; огляд, огляди, огляжданье; 
взгледа) jest, co eksponuje terminologia obrzędowa, konsekwencją przede 
wszystkim właśnie oględzin40, i to dokładnych – użyte prefiksy wnoszą 

38 Fa r t uch  – Nik ŁczK 371, Draż PdK 140, 151, 157, Das Sdż 270; pa s  – Arn 104 – ZB, 
Nik ŁczK 371, Draż PdK 161, Gen Kap 154, Gen Ddż 235, Das Sdż 271.

39 Jeśli fartuch jest elementem stroju dziewczyny, która nie osiągnęła dojrzałości bio-
logicznej, to różni się on od fartucha, jaki noszą panny i młode mężatki (zwykle ma ubogą 
ornamentykę). михайЛова, 1980: 65.

40 Por. też znaczenie psł. czasownika *ględati ‘patrzeć, wypatrywać [uważnie patrząc, 
z n a leź ć  coś lub kogoś]’ (boryś, 2008: 382), którego kontynuantem jest czasownik гледам 
będący podstawą słowotwórczą wymienionych terminów obrzędowych. 
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charakterystykę stopnia intensywności i efektywności akcji (wróbel, 1984: 
446–447). Dokonują się one w rytualnej czasoprzestrzeni, zarezerwowanej na 
spotkania młodych, a także ogółu wiejskiej społeczności. Zachowania panien 
na wydaniu, co potwierdzają zapisy etnograficzne i teksty folkloru, ukierun-
kowane są zatem na to, by być oglądaną, zostać zauważoną i wybraną. To 
tłumaczy tak silnie obecne w tekstach folkloru pragnienie dziewczyny bycia 
jeszcze piękniejszą, by móc swoją urodą zwrócić uwagę potencjalnych kan-
dydatów do jej ręki: 

Леле Лено, Гюргелено!
Коня води, коня шета 
Воз Дунаво, низ Дунаво.
Над вода се надносила, 
Па си сама говорила:
Ей Дунаве, тиха водо, 
Що съм лепа та юбава, 
Що съм бела та червена, 
Що съм тънка та висока, 
Още да съм черноока –
Я бих свето полагала, 
Полагала, помамила, 
Неженено и женено.
[…] 

SbNU 44 Sf, Bt 418–419, nr 811

Gjurgelena prowadzi konia brzegiem Dunaju i pochyla się nad wodą. 
Przygląda się swojemu odbiciu w wodzie. Jest piękna, jasna i rumiana, 
szczupła i wysoka, i gdyby tak jeszcze miała czarne oczy! Mogłaby za-
wrócić w głowie wszystkim mężczyznom – kawalerom i żonatym.

Pieśni utrwalają zatem właściwy bułgarskiemu folklorowi kanon kobiecej 
urody: wysoka, zgrabna, o jasnej cerze i czerwonych policzkach, czarnych 
oczach (ТоДиер, 1977: 52–53). Oczy zajmują w nim szczególne miejsce, jako 
ważny erogenny element urody dziewczyny (barTmińSki, 1974: 15).

Wejście w wiek przedmałżeński dziewczyny i chłopaka oznacza wzrost 
roli grupy ich rówieśników mających ten sam status społeczno ‑rodzinny. O ile 
wcześniej obie te grupy zamykały się jedna na drugą, o tyle teraz szukają do 
siebie dostępu (хрисТов, 1990: 6). Czas i przestrzeń, w których ich przed-
stawiciele mają szansę się spotkać i lepiej poznać, co w przyszłości może za-
owocować małżeństwem, są silnie zrytualizowane, podobnie jak zachowania, 
stanowiące czytelne znaki kodu miłosnego – zaloty oraz ich akceptacja lub 
odrzucenie, bo choć dziewczyna jest stroną pasywną w wyborze przyszłego 
męża, ma jednak prawo odrzucić złożoną jej propozycję (Nik ŁczK 372). 
Zwykle daje do zrozumienia zalotnikowi, że nie jest zainteresowana jego 
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awansami, a kiedy to nie wystarcza, by ostudzić jego zapały, próbuje unikać 
bliskiego z nim kontaktu. Odrzucenie uczucia skutkuje uruchomieniem roz-
maitych praktyk zemsty ze strony rodziny wzgardzonego zalotnika, takich jak 
podpalenie słomy, budynku, pomazanie drzwi smołą, kradzież dobytku (Geor 
PirK 391), zdjęcie bramy z domu dziewczyny (Moł Gb 61) i wrzucenie jej do 
rzeki lub wyprowadzenie na drogę wozu jej ojca (Nik Łcz 93, Nik ŁczK 372), 
pozostawienie na dachu jej domu sań (Moł Gb 61). Ten, kto dopuszcza się 
takich czynów, nie jest karany, bo w powszechnym odczuciu broni swojego 
honoru (Geor PirK 391). Bywa, że zemsta dosięga samą dziewczynę igrają-
cą z uczuciami chłopaka: Pewna panna naśmiewała się z chłopaka, że jest 
biedny. Kiedy poszła po wodę, ten już tam na nią czekał. Chwycił za poły jej 
spódnicy i zawiązał na głowie, zostawiając dziewczynę gołą. Nie było nikogo, 
kto mógłby ją zobaczyć i odwiązać poły spódnicy (Ancz Sak 268). Nierzadko 
odtrącony przez dziewczynę chłopak rozpowiada rzeczy, które stawiają ją 
w złym świetle (AIF 306 Mch 73).

Sezon zalotów rozpoczyna się wraz z ustaniem prac polowych. Panny 
i kawalerowie spotykają się wówczas w wybrane dni tygodnia – poniedział-
ki, środy lub piątki wieczorem (Nik ŁczK 372) – podczas różnego rodzaju 
wieczornic41 (седенки/седянка). Organizuje się je późną jesienią i zimą42, 
a nawet już u schyłku lata (AIF 225–II Chs 286) – wraz z dojrzewaniem 
derenia43 (Червена дрянка, мома на седянка (baceba, 2006: 33) [Czerwo-
ny dereń, panna na wieczornicy]). W długie zimowe i jesienne wieczory 
młodzież siedzi w zamkniętym pomieszczeniu44, np. u dziewczyny, która 
jest już zaręczona (Draż PdK 219), a latem – na drodze przed domem (Nik 
ŁczK 372), na placu wiejskim, gdzie rozpala się ogień. Jeśli chłopcy chodzą 

41 Arn 104 – ZB, AIF 307 Mch 71, Mank1 Wr 126, AIF 199–III Pl 122, Arn 32, 67 – WB, 
Arn 32 – Rd, AIF II–77 Kdż 3, AIF 45 Jb 7, Buk Gram 244. Por. teksty folkloru, w których 
prawo do udziału w wieczornicach staje się znakiem panny na wydaniu:

Жалба ли ти е, дружке ле, за руса коса? 
Жалба ли ти е, дружке ле, за зелен венец? 
[…] 
За криво перо, дружке ле, за седеньки?
За седеньки, дружке ле, за беленки?.

BNPP2 404
Pytają pannę, czy nie żal jej jasnych włosów, zielonego wianka, krzywego pióra 
i wieczornic.

42 Gen Ddż 272, SbNU 49 Bz1 705, Draż PdK 219, Can Rd 150.
43 W bułgarskiej tradycji okres „sedenkarski” zaczyna się po Matce Boskiej Zielnej 

(Голяма Богородица, 15 VIII). Symbolicznie wiąże się on z dojrzewaniem derenia i stanowi 
kolejny etap obcowania młodych, po wiosennych zabawach na wolnym powietrzu, kiedy de-
reń kwitł. васева, 2006: 32.

44 SbNU 11 491, Nik ŁczK 372, Moł Gb 60, Gen Kap 178, SbNU 49 Bz1 705, SbNU 42 
Dp 78, SbNU 37 Kd 235, Geor PirK 391, Ancz Sak 268, Das Sdż 271.
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na pobliskie pole po łodygi dyni na rozpałkę, czynności tej towarzyszy ży-
czenie: kакто се влачи тиквеницата, така да се влачат момите след 
ергените [tak jak się skręcają łodygi dyni, tak niech się kręcą wokół ka-
walerów panny]. Z kolei, gdy to dziewczęta przynoszą gałęzie na rozpałkę, 
życzą sobie: kакто се влачи вършината, така да се влачат ергените по 
седенките (Moł Gb 60–61) [tak jak się włóczy gałązki, tak niech się włóczą 
po wieczornicach kawalerowie]. 

Sedenki należą do codziennych form obcowania przedmałżeńskiego 
(хрисТов, 1990: 7), sprzyjających socjalizacji młodego pokolenia (михайЛова, 
2006: 248). Ze względu na rodzaj wykonywanych prac noszą różne nazwy, 
np. poprełka (попрелка) – ‘przędzenie’, belenka (беленка) – ‘łuskanie ku-
kurydzy’, medżija (меджия) – ‘„bicie” konopi’ (Das Sdż 271). Podstawo-
wym celem tego typu spotkań są jednak prace związane z przygotowaniem 
przez każdą pannę własnego wiana (хрисТов, 1990: 7), które stanowi jeden 
z ważniejszych znaków stanu panieństwa, wyjątkowo silnie obecny w tek-
stach folkloru:

Седела iе Елин -Доiна
У градина под капина, 
Та си шила с¿рмен колан, 
Пошивала свилен ракав, 
Пошивала, задремала. 
Задремала, санувала,
На сан ù се присанило:
Чудно д¿рво чудновато, 
В¿ршето му дур до небо, 
С¿лпето му дур до земи,
 Листата му маламени; 
Род родило две iаб¿лки. 
Што iе било темна магла, 
Оно било тешка грижа; 
Штото било чудно д¿рво, 
Оно било тешка свадба; 
Штото било две iаб¿лки, 
Оно било до два млади, 
До два млади под два венци. 

SbNU 1 Sf 19–20, nr 5

Dojna siedzi w ogrodzie pod krzewem jeżyny, szyjąc ozdobny pas i rę-
kaw jedwabnej koszuli. Nagle zasypia. Śni się jej ciemna mgła, cudowne 
drzewo z dwoma złotymi jabłkami, gałęziami do ziemi i wierzchołkiem 
sięgającym do nieba. Ciemna mgła to wielkie zmartwienie, cudowne 
drzewo – wielkie wesele, dwa jabłka – nowożeńcy pod dwoma wień-
cami.
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Czytając pieśni, ma się wrażenie, że dziewczyna jeśli nie wychodzi z domu 
po wodę, nie ma nic innego do roboty poza przygotowywaniem, będących 
częścią wiana, darów weselnych (ТоДиер, 1977: 53).

A zatem podczas wieczornic dziewczęta głównie przędą: Момите знаят 
само да предат, те не знаят на седянка да правят друго (мариНов, 
1984: 583) [Panny umieją tylko prząść, niczego innego na wieczornicy nie 
robią]. Właśnie z uwagi na podejmowane tu czynności z wrzecionem (w folk-
lorze porównywanym do brzemiennej kobiety), przęślicą (ze względu na fal-
liczny kształt i umieszczanie jej przy pracy w pasie kobiety, przywołującą na 
myśl akt seksualny) oraz przędzą zwiniętą w kłębek – symbolizującą dziecko 
(НикоЛова, 1989: 8, 10), stają się one kolejnym z wielu znaków, które potwier-
dzają gotowość biorących w nich udział dziewcząt do założenia rodziny.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, które nie pozwalają dziewczętom na 
przebywanie sam na sam z chłopcami oraz na chodzenie samym na wieczornice 
(Das Sdż 270), prowadzą je tam matki albo już na miejscu bacznie obserwuje je 
zamężna kobieta (Nik ŁczK 372). Jeśli panny spotykają się w domu, otwierają 
okna i śpiewają pieśni, by kawalerowie45 wiedzieli, gdzie ich szukać (хрисТов, 
1990: 7): Който не дойде на нашата седянка, сляп да ходи, хляб да проси 
(ГаНева, 1991: 260) [Ten, kto na naszą wieczornicę nie przyjdzie, niech cho-
dzi ślepy, niech o chleb prosi]. Znalazłszy dom, w którym organizowana jest 
wieczornica, każdy z kawalerów stara się usiąść obok swojej wybranki46:

Край Дунаф огън гореше,
голяма тлака предеше, 
до сяка мома и ерген. 

ГеорГиев, ред., 2016 : 385

Nad Dunajem palą się ognie, wielka „tłaka” przędzie, przy każdej pan-
nie kawaler.

Jeśli szczęście dopisze chłopakowi, dziewczyna robi dla niego miejsce lub 
podaje mu stołek (AIF II–77 Kdż 3, Ancz Sak 268, Das Sdż 271). Wtedy za-
lotnik bierze wrzeciono, żeby pomóc przy rozwijaniu przędzy. Czasami, chcąc 
sprowokować pannę do rozmowy, specjalnie urywa nitkę, którą ona przędzie, 
szarpie kądziel, chowa jej wrzeciono lub kłębki wełny (Ancz Sak 219). Ponie-
waż przyszłe synowe wybiera się także na podstawie tego, co zdołają uprząść 
podczas wieczornic, nierzadko kawaler zerwaną nitkę lub skradzione wrzecio-

45 Arn 104 – ZB, Nik ŁczK 372, Ancz Sak 268, AIF 225–II Chs 286, AIF 45 Jb 7, Das 
Sdż 271. Na wieczornicę dopuszcza się tylko tych kawalerów, którzy są wybrankami zebra-
nych tu panien. ХрисТов, 1990: 7.

46 Zdarza się, że chłopcy siedzą osobno, a dziewczęta zerkają na nich ukradkiem, wsty-
dząc się spojrzeć im prosto w oczy – wiele z nich przychodzi na wieczornice z twarzą do 
połowy zasłoniętą. Moł Gb 60.
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no zanosi do domu, żeby pokazać matce i babce, jak przędzie jego ukochana 
(ГеорГиев, ред., 2016: 384). Niekiedy oboje się oddalają, żeby porozmawiać 
(Nik ŁczK 372). Podczas tzw. gaszenia lampy (niby przypadkowo robi to któ-
ryś z kawalerów) może w zamieszaniu dochodzić nawet do wymiany poca-
łunków, czułości, pieszczot (хрисТов, 1990: 7; ГаНева, 1991: 261). W trakcie 
tych spotkań, na które mogą być zapraszani także chłopcy z okolicznych wsi47, 
każda pieśń, zaczepka i odpowiedź na nią jednoznacznie sugerują mający na-
stąpić ożenek (хрисТов, 1990: 7). Bożanka Ganewa, analizując repertuar pieśni 
sedenkarskich, wymienia: 1) takie, które śpiewa się, jak tylko zgromadzone 
panny zorientują się, że któraś z nich wpadła w oko jakiemuś kawalerowi – 
Припяхме ги и се ожениха [Zaśpiewałyśmy im i pobrali się]; 2) wykonywane 
na koniec sedjanki – wymienia się w nich z imienia kawalera i pannę, którą 
ten ma odprowadzić do domu; 3) w których motywem przewodnim jest spanie 
z sobą panien i kawalerów spotykających się na wieczornicy: 

Пошла седенка да лега.
Коя че с кого да лега, 
бела е Неда с Мемеда, 
тънка е Стана със Мана, 
а я чем, Велко, със тебе.
[…]

„Wieczornica” szykuje się do snu.
Która z kim się kładzie,
biała Neda z Memedem,
szczupła Stana z Manem, 
a ja, Wełko,  z tobą.
[…]

ГаНева, 1991: 261

Ma to akcentować przedmałżeńską funkcję tej formy obcowania młodych 
w tradycyjnej kulturze ludowej całego rejonu Słowiańszczyzny (ГаНева, 1991: 
260–261).

Podobną funkcję spełniają też męskie zabawy o zwierzęcych nazwach 
(кози, коза (ере) ‘kozy, koza’; крава и теле ‘krowa i cielę’), w których ka-
walerowie wydają dźwięki charakterystyczne dla tych zwierząt i wykonują, 
naśladujące ich zachowania, czynności (ТяНкова, 1994: 280–281). Niektóre 
z nich mają wyraźny podtekst erotyczny, jak np. dźganie dziewcząt kozimi 
rogami, szydłem lub drewnianymi igłami (васева, 2006: 33). 

Badacze zwracają uwagę na fakt, że sedenki stanowią jedyną w tradycji 
bułgarskiej formę obcowania młodych w okresie przedmałżeńskim, w której  

47 Poszerzenie kręgu osób, z których można wybierać przyszłego partnera, zarówno 
z punktu widzenia chłopaka, jak i dziewczyny, następuje pod pewnymi warunkami – trzeba 
zostać wprowadzonym przez kogoś zaufanego lub gospodynię. ХрисТов, 1990: 7.
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inicjatywę przejmują panny. To one zapraszają do siebie kawalerów i robią 
wszystko, by zwrócić ich uwagę, śpiewając, wykonując jakieś prace, a bywa, że 
i uciekając się do magii (ГаНева, 1991: 259). Jeśli dziewczyna chce, żeby chło-
pak się w niej zakochał, dodaje do jego jedzenia popiół ze spalonego nietoperza 
(AIF II–77 Kdż 5) albo jego skrzydła – както се лепи прилепът о скалата, 
тъй да се лепи ергенинът о момата [tak jak się przylepia nietoperz do skały, 
tak niech się przylepia kawaler do panny] (Nik Łcz 93). Wiedząc o tym, chłop-
cy pilnują się, by przypadkiem nie zjeść i nie wypić tu niczego „zaczarowa-
nego”. Ochronie przed niepożądanym działaniem miłosnej magii mają służyć 
śpiewane przez nich specjalne pieśni (Can Rd 151).

Młodzi spotykają się także w ramach sąsiedzkiej pomocy określanej mia-
nem tłaki (тлака48) (SbNU 49 Bz1 705, AIF 148 Sm 1). Tutaj, jak nigdzie 
indziej, panna może się pochwalić umiejętnościami wymaganymi od przy-
szłej gospodyni. Praca przebiega bowiem w duchu współzawodnictwa – każ-
da chce okazać swoją zręczność i pracowitość przed obecnymi tu dorosłymi 
kobietami, które uważnie przyglądają się potencjalnym kandydatkom na syno-
we (кръсТаНова, 1974: 143). Udział w tłace jest więc kwestią prestiżu – jeśli 
panna na nią nie pójdzie, może stać się obiektem plotek i mieć w przyszłości 
problem z wyjściem za mąż. Tłaka jest jednak zarezerwowana tylko dla mło-
dzieży z tej samej wsi (хрисТов, 1990: 6–7). Podczas tłaki chłopak siedzi 
przy swojej wybrance49 – podaje jej wełnę, zbiera wrzeciona, rozmawia z nią. 
Pracy towarzyszą śpiewy, a po jej zakończeniu tańczy się choro (кръсТаНова, 
1974: 144–145). 

Szczególną rolę w relacjach między panną i kawalerem, co zdają się po-
twierdzać teksty folkloru, odgrywają spotkania przy studni lub czeszmie 
(чешма) albo w drodze do nich50:

Научила се ù Тодорка, 
вечер през вечер за вода 
на хайдушкото кладенче, 
дано някого завари, 
я нея някой да свари.
[…] 

SbNU 59 KnK 91, nr 152

48 Zwykle na sedenkach. Zależnie od rodzaju wykonywanej pracy nosi ona specjalne 
nazwy: popreła (попрела), predenka (преденка), predaczka (предачка), prełka (прелка) 
– przędzeniе; właczarii (влачарии), włczanka (влачанка) – gręplowanie wełny; belenka 
(беленка), beljanka (белянка) – łuskanie kukurydzy. кръсТаНова, 1974: 137–138.

49 Według najstarszych zapisów, początkowo chłopcy i dziewczęta siedzieli osobno, po 
dwóch przeciwnych stronach.

50 SbNU 11 491, Arn 104 – ZB, AIF 306 Mch 73, Mank1 Wr 126, Nik Łcz 93, Nik 
ŁczK 371, SbNU 49 Bz1 705, SbNU 42 Dp 78, SbNU 37 Kd 235, Arn 32, 67 – WB, Gen Kap 
178, Can Rd 151, Ancz Sak 268, AIF 225–II Chs 286, AIF 45 Jb 7, Das Sdż 271.
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Todorka nauczyła się chodzić co wieczór po wodę do studni hajduckiej 
w nadziei, że kogoś tam spotka albo że ktoś ją zobaczy. 

Тръгнала е Пена 
за вода студена,
[…]
На пътя срещнала 
двама -трима гърка. 
Гърци Пена думат: 

– Ой та тебе, Пено, 
твойте тънки вежди, 
тънки гайтаньови, 
твойте черни очи, 
черни черешови, 
твойта тънка снага,
тънка фиданьова,
[…] 

SbNU 59 KnK 76, nr 98

Pena idzie po wodę. Na drodze spotyka Greków, którzy zachwycają się jej 
niezwykłą urodą – czarnymi jak czereśnie oczami, cienkimi jak ozdobne 
sznury do ubrania brwiami i smukłą jak u młodego drzewka figurą.

Przez lata dziewczyna uczy się nosić dzbanek, nalewać do niego wodę i po-
dawać go (ГеЛева ‑ЦвеТкова, 2000: 79), ale prawo chodzenia po wodę będzie 
jej dane dopiero wtedy, gdy zostanie panną. W tradycyjnej kulturze jest on 
zarówno symbolem panieństwa, jak i samej panny51. Jednak o ile przynoszenie 
wody do domu należy do obowiązków panien i młodych mężatek, o tyle cho-
dzenie wieczorem do studni, gdzie spotyka się młodzież, jest prawem panien 
na wydaniu. Młodsza siostra nie może odebrać starszej siostrze tego prawa – 
tym samym chodzenie po wodę określa data narodzin i później ten porządek 
zostaje zachowany przy wychodzeniu za mąż (НикоЛова, 1991: 34). 

Okazując zainteresowanie dziewczyną przy studni lub czeszmie, chłopak 
prosi o zgodę na napicie się wody z jej dzbanka52:

Лудо -младо с кон играе 
Край Солуна на герено. 
Видоха го солунчане, 

51 Por. praktyki z dzbanem wody charakterystyczne dla obrzędowości panieńskiej (sko-
jarzenie z dzbanem panny, która zyskała prawo do zawarcia związku małżeńskiego) oraz 
weselnej (zwłaszcza rozbicie dzbana wypełnionego wodą po pomyślnej defloracji panny 
młodej w noc poślubną, sygnalizujące zakończenie etapu panieńskiego w jej życiu). ГеЛева‑
 ‑ЦвеТкова, 2000: 78–79.

52 Petko Christow, analizując szczegółowo formy przedmałżeńskiego obcowania na przy-
kładzie jednej z bułgarskich wsi w latach dwudziestych–trzydziestych XX wieku, zwrócił 
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Ка видоха – завидоха. 
Премениха гръчка мома, 
Гръчка мома з гръчко руфо, 
Дадоха ù до две стовни, 
Пратиха я на чешмата. 
Ка я виде лудо -младо, 
Бутна коня, там отиде. 
Посака ù студна вода,
[…] 

SbNU 44 Sf, Bt 422, nr 823

Jeździec na koniu krąży koło studni w pobliżu Sołunia. Jego mieszkańcy 
zazdroszczą mu, wysyłają więc po wodę dziewczynę w pięknym stroju 
Greczynki. Zobaczywszy stojącą przy studni dziewczynę, chłopak pod-
jeżdża do niej i prosi, żeby podała mu wodę. 

Niejednokrotnie robi to znienacka53, rzadziej zabiera naczynie, które ta 
niesie (Geor PirK 391) albo rozlewa jego zawartość (SbNU 11 491, Arn 32).
Jeśli zalotnik spodobał się, dziewczyna nie oponuje i pozwala, by napił się 
wody z jej dzbanka (Ancz Sak 268), po czym wylewa jego zawartość, żeby 
ponownie go napełnić. W przeciwnym razie – gdy jego awanse nie są jej miłe 
– tylko dolewa wody do naczynia (SbNU 42 Dp 78). W niektórych miejscach, 
okazując dziewczynie zainteresowanie, chłopak wrzuca do niesionego przez 
nią naczynia z wodą jabłko (Can Rd 151), które w tradycyjnej kulturze funk-
cjonuje jako czytelny znak miłości (пеТкова, 2004: 38)54. 

Jak wszędzie, gdzie dochodzi do spotkań młodych, tak i tu, by okazać 
zainteresowanie dziewczyną, chłopak może jej wziąć bukiecik i dać pierś‑ 
cień:

uwagę na ewolucję sposobów okazywania zainteresowania płcią przeciwną, ewolucję prowa-
dzącą do zaniku utrwalonego w tradycji stereotypu picia z naczynia. хрисТов, 1990: 6.

53 SbNU 11 491, Arn 104 – ZB, Geor PirK 391, Arn 67 – WB, Ancz Sak 268.
54 Por. zatknięte na kiju jabłko jako znak uczucia, które chłopak żywi do dziewczyny, 

podawane jej przez okno – gdy dar zostanie przyjęty, kawaler może być pewny uczuć panny 
(Can Rd 151); a także pieśni łazarskie z motywem ‘mamienie dziewczyny jabłkiem’, w któ-
rych dzięki jabłku chłopak zdobywa dziewczynę:

Чернооко ергенче 
На ездея седеше, 
Със ябълка играе, 
Па на мома говори: 
– „Прийди, моме, престапи, 
Земи златна ябълка”.
[…]

Stoin Sf 186, nr 11
Chłopak na koniu bawi się jabłkiem. Namawia dziewczynę, żeby do niego po-
deszła i wzięła sobie owoc.
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Радо, мари, Радо, 
защо бърза да сa жениш. 
Де го видя тоз ерген 
тоз ерген гереджик. 
Видях го, мамо, видях го 
на кладенчето, на изворчето. 
Китка ми зе, пръстен ми даде. 

Das Sak 115

Matka pyta Radę, dlaczego tak się spieszyła do ślubu i gdzie zobaczyła 
swojego wybranka. Córka odpowiada, że przy studni, przy źródle, gdzie 
wziął jej bukiecik i dał pierścień.

Ważnym miejscem zalotów i miłości jest wiejskie choro55:

Родила майка син Питимия, 
йоблекла го е в зелено, 
забрадила го е в цървено, 
пратила го е на йоро, 
редом момите да гледа,
гледа, гледа, ареса,
аресало е терзийка. 

 Kuz Sd 265

Matka ma syna Pitimija. Ubiera go na zielono i czerwono, a potem wy-
syła na choro. Chłopak ogląda dziewczęta, jedną po drugiej – spodobała 
mu się krawcowa.

Родила майка керка Раинка, 
йоблекла го е в зелено, 
забрадила го в цървено, 
пратила го на йоро, 
редом ергене да гледа,
гледа, гледа, ареса,
аресало е терзия. 

 Kuz Sd 265

Matka ma córkę Rainkę. Ubiera ją na zielono, zakłada czerwoną chustkę 
na głowę, a potem wysyła na choro. Dziewczyna ogląda chłopców, jed-
nego po drugim – spodobał się jej krawiec.

Po raz pierwszy dziewczyna tańczy choro podczas obrzędu łazarskiego. 
Taniec łazarek na placu wiejskim56, w przestrzeni publicznej, symbolizuje 

55 AIF 306 Mch 73, AIF 307 Mch 71, Mank1 Wr 126, AIF 199–III Pl 122, Nik Łcz 93, 
Gen Kap 178, SbNU 49 Bz1 705, SbNU 45 Kd 192, AIF 149 Kd 32, Geor PirK 391, Arn 32, 
Arn 67 – WB, Can Rd 150, Buk Gram 244, Das Sdż 271.

56 Gen Kap 220, Gen Ddż 327–328, Gen SfK 249, Geor PirK 442, Was KnK 189.
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zmianę, jaka dokonała się w ich statusie społeczno ‑rodzinnym. Uzyskawszy 
prawo tańczenia chora, co odczytywane jest jako sygnał osiągnięcia przez 
dziewczynę dojrzałości fizycznej (коЛева, 1972: 368), staje się ona obiektem 
zainteresowania chłopców oraz ich rodzin jako potencjalna kandydatka na 
żonę i synową: Мома на гляд като тиква на плет (Геров, т. 3: 79) [Panna 
na widoku jest jak dynia na płocie]. I tak, w każdą niedzielę zimą i latem 
(Nik ŁczK 372, AIF 225–II Chs 285, Ancz Sak 268) lub z okazji wielkich 
świąt57, na wiejskim placu, gdzie tańczone jest choro, spotykają się wszyscy 
mieszkańcy wsi. Dorośli uważnie przyglądają się zachowaniu młodych (SbNU 
42 Dp 78, AIF 225–II Chs 285). Podczas mieszanego chora, jeśli chłopakowi 
wpadła w oko jakaś dziewczyna, chwyta ją za rękę i razem tańczą58. Przy 
kolejnej pieśni, jeśli i on spodobał się dziewczynie, ta nie zmienia miejsca, 
stojąc przy nim (Nik ŁczK 372, Das Sdż 271). Gdy jednak nie są jej miłe jego 
zaloty, czym prędzej opuszcza tańczących (Nik ŁczK 372) albo ucieka (Das 
Sdż 271) na drugi koniec chora (AIF 225–II Chs 285). Zdarza się, że popro-
szona do tańca odmawia pod jakimś pretekstem (Nik ŁczK 372): 

Иван на Ратка дума:
– Мила ем бяла Ратке, 

мило ми ù да си тропнем 
сва двама със тебя, 
сва двама със тебя. 
Я Ратка му дума, 
я Ратка му дума: 

– байно ле, Иване, 
ни мога да тропна, 
краката ма бол́ ът, 
краката ма бол́ ът 
със тези кондуре. 
Я Иван е дума: 

– Мила ем драга Ратке, 
яс ша ти ги купя, 
купя и донеса, 

57 Nik ŁczK 372, SbNU 42 Dp 78, Draż PdK 219, AIF 148 Sm 1, Ancz Sak 268. Do 
ważnych w kontekście przedmałżeńskiego obcowania należą między innymi chora organi-
zowane w dniu z i mowego Ja n a  (Ивановден, 7 I) i w dniu poświęconym św. Todorow i. 
Na św. Jana chłopcy wchodzący w skład drużyn surwakarów mają okazję po raz pierwszy 
zaprezentować się ogółowi wiejskiej społeczności i zatańczyć choro u boku swojej wybranki. 
Na św. Todor a  robią to po raz drugi. ХрисТов, 1990: 9.

58 Nik ŁczK 372, Moł Gb 60, Ancz Sak 268, AIF 45 Jb 8, Das Sdż 271. Są rejony, w któ-
rych chłopak może tańczyć z dziewczyną choro tylko wtedy, gdy wcześniej dostał od niej 
bukiecik, pierścionek lub chustę, co traktuje się jak deklarację uczuć, a to oznacza, że żaden 
inny nie może już chwycić jej w tańcu za rękę. Arn 104 – ZB.
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купя и донеса 
сва двама да тропнем, 
сва двама да тропнем. 
Я Pатку му дума, 
я Pатка му дума: 

– байно ле, Иваня, 
ни мога да тропна, 
красчето ма боли,
[…]

Jord Bs 130, nr 2 

Iwan prosi Radkę, żeby z nim zatańczyła, ale dziewczyna odmawia, tłu-
macząc, że ma niewygodne buty i bolą ją nogi. Chłopak proponuje, że 
kupi jej nowe buty. Radka znów odmawia – boli ją w krzyżu.

W tańcu dochodzi do wymiany spojrzeń59, słów (Nik ŁczK 372, Buk 
Gram 244). Na tym etapie znajomości dziewczyna i chłopak w krótkich roz-
mowach mogą sobie dać słowo, ale nie muszą go dotrzymać, jeśli ona za-
kochała się w innym lub gdy jego wybór nie zostanie zaakceptowany przez 
rodzinę (Nik ŁczK 372). Wtedy też chłopak może pozwolić sobie na wzięcie 
czegoś, co należy do dziewczyny – najczęściej chustki, którą ma zatkniętą za 
pasem (SbNU 11 492, SbNU 45 Kd 192, Das Sdż 271) – czym daje do zrozu-
mienia, że jest nią zainteresowany. Jeśli jeszcze tego samego dnia lub podczas 
kolejnego chora właścicielka chusty nie zażąda jej zwrotu (SbNU 45 Kd 192), 
a na dodatek ofiaruje zalotnikowi pierścień (SbNU 11 491), to znak, że jest 
mu przychylna. Czasami i ona, ośmielona, zabiera jakiś drobiazg (lusterko, 
grzebień, chustkę, nóż) należący do adoratora (SbNU 45 Kd 192). 

O tym, że to właśnie podczas chora (zwłaszcza tego, które przypada na 
wielkie święto) rodzina kawalera dokonuje oględzin panien na wydaniu, po 
czym akceptuje wybór synа albo sama wybiera sobie przyszłą synową, może 
świadczyć nazwa, którą się mu nadaje – сгледно хорo (Nik Łcz 93). Przy-
miotnik określający taniec jest derywatem od rzeczownika сгледа występu-
jącego w znaczeniu ‘oględziny dziewczyny przez swatów’ (SławSki, t. 2: 979; 
por. Геров, т. 5: 146). 

Nierzadko choro jest też szansą dla niefortunnego zalotnika (takiego, któ-
rego uczucia nie zostały odwzajemnione, którego dziewczyna trzyma w nie-
pewności, na którego nieprzychylnym okiem patrzą jej rodzice), by – mimo 
przeciwności losu – zdołał dopiąć swego i zdobyć upatrzoną dziewczynę. Wy-
starczy, że podczas chora, kiedy jego ukochana tańczy lub rozmawia z kole-
żankami albo ze swoimi bliskimi, да ù кюсне, да ù пртне тепелъка отъ 

59 Едно момиче, като харесва някой ерген, cе към него гледа. Очите му са се към 
него. Друг ерген не поглежда (Das Sdż 271) [Jeśli dziewczynie spodoba się jakiś chłopak, 
jest wpatrzona tylko w niego. Na innego nie spojrzy].
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главата [dotknie ją i ściągnie nakrycie z głowy], dając tym samym do zro-
zumienia wszystkim zgromadzonym, że ją запира („naznacza” ją publicznie 
jako swoją wybrankę) i że odtąd nikt nie może już widzieć w niej kandydatki 
na żonę/synową:

Запрел ме е Дели -Димо: 
Ни ме дава, ни ме зима. 

SbNU 42 Dp 78

„Naznaczył” mnie szalony Dimo, 
ani mnie nie daje innym, ani sam nie bierze.

Zbliżeniu młodych sprzyja także udział w świętach i obrzędach dla dziew-
cząt oraz dla chłopców60, którzy osiągnęli dojrzałość fizyczną. I tak, 1 stycz-
nia, podczas surwakane (сурвакане) po wsi chodzą grupy przebranych ka-
walerów i młodych mężczyzn. Ich odwiedziny w domu panny traktowane są  
jako rodzaj obietnicy – zapewnienie o szczerości uczuć chłopaka, dziewczy-
na wie, że myśli on o niej poważnie (хрисТов, 1990: 8). Wraz z nastaniem 
wiosny, między pierwszym tygodniem Wielkiego Postu (Sirnica/Сирница) 
a Wielkanocą trwają obrzędowe wyjścia panien i kawalerów poza obręb wsi, 
podczas których podejmowane są działania rytualne związane z kultem słoń-
ca. Są one okazją do prawnie usankcjonowanego zacieśnienia relacji między 
przedstawicielami obu grup rówieśniczych (Демирев, 1989: 93). Dla dziew-
cząt ważnym świętem jest dzień św. Łazarza, kiedy, biorąc udział w łaza-
ruwane, mają szansę po raz pierwszy zaprezentować się jako kandydatki na 
przyszłe żony i synowe:

Тука са ни казали 
има момък неженен. 
Кажете му и речете, 
кажете му да излезе 
да ни види Лазара 
от край до край момите. 
Той която хареса, 
нея ще му дадеме.
[…] 

SbNU 59 KnK 80, nr 114

Łazarki dowiedziały się, że jest tu kawaler. Nakazują, by mu powiedzia-
no, żeby wyszedł zobaczyć Łazara – od końca do końca panny. Zapew-
niają, że zachowają dla niego tę, która mu się spodoba.

60 Nik ŁczK 372, Arn 32, Can Rd 150, Iliew Zab 132–133.
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Нарачала чубричица, 
Нарачала, порачала, 
Да ву дойдат лазарици, 
Сите редом да ги гледа, 
Сама снаа да избере, 
Да избере да бележи. 
Па дойдоа лазарици 
Напрет, напрет прет неделя, 
Прет неделя, у сабота. 
Сите ги е рет гледала 
Сама снаа аресала, 
Аресала, бележила 
И на дружки бре казала: 
„Знайте, дружки, за знаян́ е, 
Досега е ваша друшка, 
Отсега е наша снаа. 
На Лазара спомен че е, 
На Велигден китка че е, 
На Джурджовден свадба че е, 
Ни е прегня, ни е дзагня, 
На прегнята другачката”. 

Zach Kd 194, nr 21

Gospodyni zaprasza do siebie łazarki, by wybrać spośród nich żonę dla 
syna. Kiedy przychodzą, dokonuje wyboru, po czym oznajmia, że odtąd 
jedna z nich będzie synową w tym domu. Łazar to już dla niej tylko 
wspomnienie, na Wielkanoc będą zaręczyny, na św. Jerzego – wesele.

Na św. Jerzego wczesnym rankiem panny i kawalerowie z różnych wsi (co 
rozszerza krąg osób, spośród których można wybrać przyszłych partnerów 
życiowych) zbierają razem, niedoglądani przez dorosłych, kwiaty i gałązki. 
Między chłopcami rozgrywane są różnego rodzaju zawody – w podskaki-
waniu, rzucaniu, biegach itp. Tańczy się chora, śpiewa pieśni, wije wian-
ki (хрисТов, 1990: 9–10). Zabawa trwa do wschodu słońca. Później młodzi 
mają możliwość spotkania się jeszcze raz podczas tradycyjnych huśtawek61. 
Huśtanie można traktować jako specyficzną formę rytualnego zachowa-
nia społeczno ‑wiekowej grupy gotowych do prokreacji (коЛева, 1981: 161.  
Za: АГапкиНа, 1997: 85), które podlega silnej rytualizacji. I tak, kiedy dziew-
czyna siada na huśtawce, zaczyna ją kołysać któraś z bliskich kobiet. Za 
chwilę jej miejsce zajmują zalotnicy:

61 Urządza się je głównie wiosną, ale nie tylko na św. Jerzego (Nik ŁczK 372, Arn 32, 
Can Rd 150, Iliew Zab 132–133). W odróżnieniu od chora i ulicznych śpiewów huśtanie do-
zwolone jest także w czasie Wielkiego Postu, a potem, z przerwą na Wielki Tydzień, powraca 
w Wielkanoc i trwa przez cały tydzień poświąteczny. АГапкиНа, 1997: 83.
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Люлки вяйки пулюляйки. 
та кой сeди ф тая люлки? 
Седи, седи вакла Янка, 
койту мини, се а люшни.
[…]

SbNU 47 NP 193, nr 322

Janka siedzi na huśtawce. Każdy, kto obok przechodzi, huśta ją. 

Podczas huśtania chłopak podszczypuje swoją wybrankę. Jeśli podoba 
się dziewczynie, ta siedzi spokojnie ze spuszczoną głową i z przymkniętymi 
oczami. Po zakończeniu huśtania chłopak ostrożnie ściąga pannę z huśtawki 
i oboje oddalają się do swoich rówieśniczych grup, które stoją po dwóch prze-
ciwnych stronach. Jeśli jednak zaloty chłopaka nie przypadły dziewczynie do 
gustu, zeskakuje z huśtawki i ucieka. Inny sposób okazywania zainteresowa-
nia pannie polega na obsypywaniu jej cukierkami i jabłkami, gdy ta się huśta. 
Jeśli skłoni głowę, to znak, że kawaler nie jest jej obojętny, w przeciwnym 
razie zaczyna go przeklinać (Iliew Zab 132–133). Czasami wystarczy, żeby 
chłopak uderzył huśtającą się dziewczynę gałązką, wziął jej chustę lub bukie-
cik (Can Rd 151). Natomiast obietnica zrzucenia dziewczyny z huśtawki ma 
już wyraźny podtekst erotyczny (аГапкиНа, 1997: 88).

W czasie huśtania śpiewa się pieśni i przyśpiewki, w których albo wspo-
mina się o już istniejących parach, życząc im rychłego wesela, albo wywołuje 
się po imieniu przyszłe pary: 

Люлко, люлко, полюлейко, 
Та кой седи на люлката?
Комна седи на люлката! 
Та кой си полюлеява?
Тодор си я полюлеява! 

Huśtawko, huśtawko, 
Kto siedzi na huśtawce? 
Komna siedzi na huśtawce! 
Ale kto ją huśta? 
Todor ją huśta! 

коЛева, 1981: 162. Cyt. za: аГапкиНа, 1997: 88.

Huśtawki nie stwarzają zatem wyłącznie okazji do kontaktu między 
przedstawicielami dwóch grup rówieśniczych. Jak zauważa Tatiana А. Agap-
kina, huśtanie przeciwstawione siedzeniu, bezruchowi, traktują sami nosicie-
le tradycji jako magiczny sposób „pobudzenia” dziewczyny lub chłopaka do 
działania na rzecz założenia rodziny, a w konsekwencji – do zmiany sta-
tusu społeczno ‑rodzinnego. Rosyjska badaczka rytualne huśtanie zestawia 
z obrzędami przejścia. Transformacja, prowadząca do utraty jednego statusu 
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na rzecz nowego, jest możliwa tylko w punkcie przecięcia ziemskiej i nie-
biańskiej sfery bytu, gdzie człowiek staje się wolny od wpływu ziemskich 
czynników. Taką „izolację” w symbolicznym planie umożliwia właśnie huś-
tanie. W jego trakcie, w locie, dokonuje się wewnętrzna przemiana jednostki 
– „przejście” na płaszczyźnie społecznej z jednego stanu do drugiego, co wy-
dają się potwierdzać wyjątkowe sytuacje, w których huśtają się także rodzice 
młodych dziewcząt i chłopców w wieku przedmałżeńskim, a tym samym są 
oni popychani do działania na rzecz spełnienia ciążącego na nich obowiązku 
wyprawienia córce/synowi wesela (аГапкиНа, 1997: 85). 

Zdarza się, że chłopak, któremu dziewczyna wpadła w oko, nie szuka jej 
w miejscach tradycyjnie zarezerwowanych na spotkania młodych, lecz udaje 
się wprost do jej domu i otwarcie mówi, że chce, żeby się w sobie zakochali 
(Ancz Sak 268). Taka miłosna deklaracja określana jest mianem szeptania 
(шопкане/szopkane) i także przebiega według ustalonego scenariusza. Za-
lotnik puka do drzwi domu dziewczyny. Jeśli ta jest już w wieku przedmał-
żeńskim, rodzice pozwalają jej, żeby podeszła do drzwi, a jeśli w domu jest 
kilka panien na wydaniu, idzie najstarsza. Młodzi rozmawiają z sobą przez 
zamknięte drzwi:

– Кой е тва?
– Едно мъжку62. 
– Ами како търси? 
– Една мума. 
– Ами какво иска? 
– Дойдах да ти потропа, та да ми оторите, та да са постопля, 

че ногите ми измръзнаха. 
[lub:]

– У нас нема никой – огънет е изгаснал, нито ляп има, нито 
манжа. 

– Kto tam? 
– Mężczyzna. 
– Czego szuka? 
– Panny. 
– A czego chce? 
– Przyszedłem zapukać, żebyście mi otworzyli, żebym się mógł 

ogrzać, bo nogi mi przemarzły. 

62 Dialog może przybrać formę alegoryczną. Chłopak przedstawia siebie jako: едно 
пръчле ‘koźlątko’, юнче, бичле ‘byczka’, един голаб ‘gołebia’, a o dziewczynie mówi: една 
козичка ‘kózka’, юничка ‘jałóweczka’, кравичка ‘krówka’, гълъбичка ‘gołąbeczka’, (por. ana-
logiczne obrazy panny i kawalera w alegorycznych dialogach prowadzonych między swatami 
i rodzicami dziewczyny – rozdział Swaty).



63Zaloty

[lub:]
– U nas nikogo nie ma, ogień wygasł, nie ma ani chleba ani jedze-

nia.

Jeśli chłopak nie przypadł do gustu dziewczynie albo rodzice nie zgadzają 
się, by wszedł do środka, ta może odpowiedzieć i tak: 

– Поди си! Одътъ ни са крати! Огънет изгасна! Поди в друга 
къща!.

– Idź sobie! Woda się skończyła! Ogień wygasł! Idź do drugiego 
domu!. 

Odtrącony zalotnik albo wraca do siebie, albo próbuje szczęścia w innym 
domu, w którym jest panna na wydaniu. Jeśli jednak dopisze mu szczęście, 
może zostać zaproszony do środka: 

– Го -о -оркет мъри, ми ела да се постоплиш, да си сръмнеш 
водичка, одявя я налях. Огънят е разпален, гори […].

– Biedaku, chodź się ogrzać, napić wody, którą przed chwilą nala-
łam. Ogień rozpalony, płonie […]. 

Buk Gram 244–245 

W przytoczonych dialogach zwraca uwagę symbolika ognia63. Odpowie-
dzi, jakich panna udziela zalotnikowi (zarówno temu chcianemu, jak i niefor-
tunnemu), przywołują na myśl wieczornice i rolę, jaką odgrywa w nich ogień. 
Gdy rozpoczyna się ich sezon, dziewczęta uroczyście rozpalają ognisko, by 
w sposób magiczny przywołać do siebie kawalerów: kolejno każda z nich 
wrzuca do ognia kołek z płotu ogradzającego dom swojego wybranka, mó-
wiąc przy tym:

Тоз кол ергените спира!
В огъня да изгори – дупка да отвори!
Дупка да отвори – ергените да минат!
Ергените да минат – на седянка да дойдат!. 

краев, 2003: 225

Ten kołek kawalerów zatrzymuje!
Niech w ogniu spłonie – niech dziurę zrobi!
Dziurę zrobi – żeby kawalerzy mogli przejść!
Żeby kawalerzy przeszli – na wieczornicę przyszli!.

63 Więcej o symbolice ognia w okresie poprzedzającym właściwe wesele – zob. rozdział 
Swaty.
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Tak więc ogień „otwiera” kawalerom drogę do panien64, analogicznie jak 
w przytoczonych wcześniej dialogach: gdy domownicy są zalotnikowi przy-
chylni, zapraszają go do środka, bo ogień płonie, a gdy nie jest mile widziany, 
słyszy, że nic tu po nim, bo ogień wygasł. 

U Bułgarów pomaków (помаци/помак) chłopak od razu daje do zrozumie-
nia, że jego zamiary wobec dziewczyny są poważne, mówiąc: Мари, ша та 
зема! [Słuchaj no, wezmę cię za żonę!]. Jeśli dziewczyna nie jest przeciwna, 
odpowiada: Ако ме земешъ, и азъ ще те зема! (Arn 32 – Trac) [Jeśli ty 
mnie weźmiesz, to i ja ciebie wezmę!]. Podobne zachowania poświadczone 
zostały we wschodniej Bułgarii, gdzie kawaler pyta pannę, czy weźmie go 
za męża: Ще ли ме земешъ, Радо? [Weźmiesz mnie, Rado?], a ona zanim 
udzieli odpowiedzi, chce się upewnić, czy on myśli o niej poważnie: Ще ли 
ме земешъ, Драгане, или ме лъжешъ? (Arn 67 – WB) [Weźmiesz mnie, 
Draganie, czy tylko mnie zwodzisz?].

Czasami do wzajemnych kontaktów między młodymi dochodzi z ich ini-
cjatywy (SbNU 45 Kd 192) albo przy udziale osób trzecich (krewnych, przy-
jaciół)65, które podsuwają im ewentualnych partnerów życiowych, ukierunko-
wują zainteresowanie drugą osobą:

Мара е арна мома, таман като за тебека;

Mara jest piękną, dobrą dziewczyną, w sam raz dla ciebie;

ех па е ергенин Петко; 

ach, jaki z tego Petka kawaler.

Nierzadko sami organizują im spotkania – jeśli chłopak upatrzył sobie 
dziewczynę i została ona zaakceptowana, mogą w tym brać udział krewni 
obu stron (SbNU 42 Dp 78). W tekstach folkloru częstym motywem bywa 
prośba niezbyt sprawnego chłopaka kierowana do osoby bardziej doświad-
czonej, jaką jest żona brata, by pomogła mu w zdobyciu dziewczyny, która 
mu się podoba:

Никола мами Драгана; 
Мами iа, не измами iа. 
Снаа Николу говоре: 

– Се те учих, и това ли, 
И това ли да те уча? 
Оiдете доле пот село, 
Везден свирете, тупаiте, 

64 Por. – gdy kawalerzy ociągają się z przyjściem na wieczornicę, dziewczęta rozgrzebują 
ogień. ЛуЛева, 2002: 83.

65 Tego typu działania podejmuje wyłącznie strona chłopaka. SbNU 45 Kd 192.
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Прекрите Бранко деверче, 
Секьи кье доiде да гледа 
И Драгана кье да се премени 
Се у свилено алено, 
Се у венчалска премена. 
Открите Бранко деверче, 
Прекрите мома Драгана.
[…]

SbNU 5 Sf 20, nr 3 

Nikoła usiłuje zdobyć Draganę, ale bez powodzenia. Bratowa radzi Ni-
kole, jak ma postąpić, żeby zdobyć dziewczynę. Ma wynająć muzyków, 
młodszego brata Branka przebrać za pannę młodą i udawać, że przez 
wieś idzie wesele. Gdy wszyscy (w tym i Dragana) wyjdą z domów, żeby 
zobaczyć orszak weselny, wówczas ściągnie z brata welon i zarzuci go 
na nią.





Swaty

Po okresie zalotów przychodzi czas na swatanie młodych. W XIX wieku 
i na przełomie stuleci, zgodnie z powszechnie panującym przekonaniem, że 
„dziewczyna wychodzi za mąż, kiedy ją zechcą, a chłopak się żeni, kiedy 
mu się zachce” (Gen SfK 206, Geor PirK 390, Das Sdż 272), z inicjatywą 
wychodzi strona chłopaka. Do zupełnie wyjątkowych należą sytuacje, w któ-
rych propozycję składa strona dziewczyny (Can Rd 152), bo nawet jeśli jest 
ona starą panną, to nigdy nie poniży się do wysłania swatów1 (иваНова, 
1980: 37).

Decyzję o swataniu chłopaka najczęściej podejmują jego rodzice. Ze 
względu na całkowitą finansową zależność syna od ojca i matki (według obo-
wiązującego w tym czasie prawa dziedziczenia nie ma on własnej ziemi)2 to 
do nich należy ostatnie słowo3. Akceptują wybór syna, jeśli jego ukochana 
spełnia ich oczekiwania4:

Мама на Иван думаше:
– Синко Иване, Иване,

хайде та мама посгоди,
посгоди, да те ожени.
Найде ли, синко, булката?

1 Por. terminy nazywające swatów utworzone od czasownika пращам/пратя w znaczeniu 
‘nakłonić kogoś, żeby poszedł gdzieś’ (БТР, 2002: 723) – праштелници, прательници.

2 Chłopak sam nie jest w stanie zapłacić za tzw. basztino prawo (бащино право) ‘prawo 
ojca’, które pod koniec XIX wieku wciąż jeszcze stanowi dużą sumę. Rodzina chłopaka, 
jak nakazuje obyczaj, zobowiązana jest zapłacić określoną kwotę ojcu dziewczyny i ponieść 
wszystkie koszty związane z wyprawieniem wesela. Was Ddż 273.

3 Nik Łcz 93, Moł Gb 63, SbNU 45 Kd 192, Can Rd 150, Ancz Sak 268, Das Sdż 272. 
Por. powiedzenie По -стар да нарежда, а по -млад да слуша (ГеорГиев, ред., 2016: 590) 
[Starszy wydaje polecenia, a młodszy słucha].

4 Gen SfK 206, SbNU 49 Bz1 705, SbNU 42 Dp 78, Ancz Sak 272. Zdarza się, że na-
kłaniają syna do ożenku, gdy dowiedzą się o relacjach łączących go z dziewczyną. Wysyłają 
swatów do jej rodziców, by zapobiec ewentualnemu naruszeniu ładu moralnego. SbNU 49 
Bz1 705.
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– Найдох я, майко, найдох я,
яла е много далече –
[…]

– Нека е, синко, далеко.
Мама е, синко, хранила,
хранила, синко, два коня –
за ден дa идеш, да додеш. 

Ancz Chs 67

Matka Iwana chce go zaręczyć. Pyta syna, czy znalazł sobie dziewczynę. 
Iwan ma ukochaną, ale ta mieszka daleko. Matce to nie przeszkadza, 
odchowała mu dwa konie, żeby mógł pojechać do swojej wybranki.

Na ogół jednak sami dokonują wyboru, nie pytając syna o zdanie5:

Никола Радке думаше:
– Любе Радке ле, Радке ле,

тъз вечер ще ти изпратя
сгледници, Радке, ‘скальници,
да не би да ми откажеш,
главата ше ти отрежа!
Радка съ нищо не обади,
право се о тях отиде.
Поляла Радка, помела,
послала черги альъни.
Седяла ù Радка, чакала ù
додето петлите дваж пели.
дваж пели и потретили.
Никола още го няма.
Грабнала ù стомни нa ръце
и си за вода отиде.
Наляла си ù Радка, върна съ.
Среща ù иди Никола,
Никола Радки думаше:

– Мене мъ мама сгодила
за едно момиче комшийче
и то съ Радка казваше. 

AIF 321 Łcz 6

Nikoła zapowiada ukochanej Radce, że dziś wieczorem wyśle do niej 
swatów, i grozi dziewczynie śmiercią, jeśli mu odmówi. Radka wraca 
do domu, by przygotować się na przyjście gości. Czeka na Nikołę do 
drugiego piania kogutów, a kiedy ten nie przychodzi, bierze naczynia 

5 Gen 29, Mank1 Wr 129, AIF 199–III Pl 122, AIF IF 319 Sz 8, Geor PirK 391, Draż PdK 
219, Ancz Sak 272, Das Sdż 272.
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i idzie po wodę. W drodze powrotnej spotyka ukochanego, który mówi 
jej, że matka zaręczyła go z dziewczyną z sąsiedztwa.

Wyraźnie widać to na przykładzie owczarzy, którzy, będąc na wypasie, 
rzadko schodzą do wsi i nie mają możliwości samodzielnego dokonania wy-
boru dziewczyny. Żenią się zatem z tą, którą im wybrała rodzina. Zdarza 
się, że nie ma ich nawet na zaręczynach, a po powrocie do wsi pytają: Яз ки 
требувам ли за сватбата? (Das Sdż 272) [Jestem potrzebny na weselu?]. 
Jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku dochodzi do tak kuriozalnych sy-
tuacji, że rodzice organizują ślub syna owczarza pod jego nieobecność. Wów-
czas obok dziewczyny umieszcza się jego spodnie (SbNU 49 Bz1 706).

Rzadziej matka lub ojciec podsuwają synowi to tę, to tamtą pannę i cze-
kają z wysłaniem swatów, aż któraś z nich przypadnie mu do gustu (Mank1 
Wr 126, SbNU 5 Rł 36). Niekiedy, nie mając na oku żadnej konkretnej dziew-
czyny, wysyłają swatów do jednej, a gdy jej rodzina im odmówi, do drugiej, 
trzeciej – i tak aż do skutku, do momentu, gdy w którymś z domów, gdzie 
jest panna na wydaniu, zechcą ich syna na zięcia (Can Rd 151).

Bywa, że w podjęciu decyzji o wysłaniu swatów ma swój udział cała rodzi-
na6, a nawet szerszy krąg krewnych (Roj Gb 64, Gen Kap 178, Can Rd 133):

Първо са сгълчат всички близки, чи бива тия двамата да се сберат. 
Баща, майка, бpатята, сестрите ша са гълчат и тугаз у момчето 
ша решат да пратят главешници. 

Draż PdK 219

Najpierw wyrażają zgodę wszyscy bliscy, żeby tych dwoje się pobra-
ło. Ojciec, matka, bracia, siostry, mówią głośno [co myślą] i wówczas 
u chłopaka decydują się wysłać swatów.

W niektórych miejscach inicjatywa proszenia o dziewczynę wychodzi od 
samego zainteresowanego, który informuje rodziców o chęci założenia rodzi-
ny (SbNU 49 Bz1 705, Arn 32 – Trac, Mar Rd 23) albo zwierza się matce. 
Jeżeli wstydzi się z nią rozmawiać, szuka pośrednictwa u siostry lub bliskiej 
kobiety – krewnej (Ancz Sаk 272).

W drugiej połowie XX wieku7 to młodzi samodzielnie podejmują decyzję 
w kwestii małżeństwa, co można rozumieć jako wyraz coraz silniejszej tenden-
cji do przeciwstawiania się narzucaniu zdania dziewczynie i wydawaniu jej za 
mąż wbrew jej woli (SbNU 49 Bz1 706, Das Sdż 274). Chłopak prosi wówczas 

6 Gen Kap 178, Gen Ddż273, Gen SfK 206, Geor PirK 391, Can Rd 151.
7 W tym okresie rodzice zaczynają respektować wolę młodych (Draż PdK 219, Das 

Sdż 272) i o mieszaniu się do wyboru, jakiego dokonali syn lub córka, nie ma już mowy. 
W latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku wyjątkowe są sytuacje, w których to 
rodzice decydują o losie swoich dzieci. Das Sdż 272.
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o wysłanie swatów do ukochanej, mając jej wcześniejszą zgodę na ich wizytę 
(AIF 306 Mch 65, Geor PirK 392, Ancz Sаk 273).

Zarówno wybór dziewczyny, do której wysyła się swatów, jak i akcepta-
cja/odrzucenie tego, którego przychodzą z nią swatać, zależą od wielu czyn-
ników, takich jak: stopień pokrewieństwa i spowinowacenia między młodymi, 
miejsce zamieszkania, pozycja społeczna i materialna, ich indywidualne ce-
chy charakteru, może w najmniejszym stopniu wyznanie8. Uczucia – zwłasz-
cza w XIX wieku i na początku XX wieku – odgrywają drugorzędną rolę, co 
utrwalone zostało w tekstach folkloru:

Мъри къко Тудоро
Шту ти никни пу двору 
Синюту бялу цветœнци
Нек¿ никни штуту iе
Малки момœ д¿ бирътъ
Н¿ вœнци д¿ гу нъвиœтъ
Първию винецъ з¿ булк¿
Фторию винецъ з¿ зетю
Третию винецъ з¿ кумо 
Стичк¿т¿ пяи н¿ тр¿нк¿
Стичк¿т¿ пяи гу́ ори
Куга лятуту д¿ доди
Д¿ пръфр¿кн¿ този долъ
Чи д¿ си ид¿ н¿ други
Тамъ ми с¿ жени либиту. 

SbNU 26 WT 284–285, nr 406

Łazarki pytają Todorę o kwiaty, które rosną na jej podwórzu. Dziew-
czynie jest wszystko jedno, co tam rośnie. Niech kwiaty zbierają małe 
panny, niech wiją z nich wianki dla nowożeńców i kuma. Ptaszek śpiewa 
na gałęzi, a kiedy nadejdzie lato, odleci w inne miejsce – tam, gdzie jej 
ukochany będzie się żenić z inną.

W wyborze partnerów znaczącą rolę odgrywają tradycyjne ogranicze-
nia dotyczące więzów krwi9. Surowo przestrzegany jest zakaz wstępowania 
w związek małżeński między krewnymi – kuzynami10. Wierzy się, że jego 

 8 W niektórych rejonach dopuszcza się małżeństwa między wyznawcami innej religii, 
przy czym od partnera innowiercy wymagane jest przejście na chrześcijaństwo. Can Rd 150, 
Mank1 Wr 129.

 9 Claude Lévi ‑Strauss mówi o zakazie kazirodztwa jako o elementarnym wymogu ist-
nienia społeczeństwa. Stąd zapewne demonstrowanie obcości w obrzędzie weselnym. Za: 
TokarSka, waSilewSki, zmySłowSka, 1982: 85.

10 Do  d r ug iego  – Mank1 Wr 128, Can Rd 149, AIF 148 Sm 2; do  t r ze c iego  – AIF 307 
Mch 71, Mank1 Wr 128, Nik Łcz 94, Nik ŁczK 373, Geor PirK 391, Can Rd 149, Das Sdż 73; 
do cz wa r t ego  – Mank1 Wr 128, Gen Kap 178; do  p ią t ego, szós t ego  – Mank1 Wr 128, 
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naruszenie może sprowadzić nieszczęście (Geor PirK 391, Can Rd 149). Ko-
bieta nie będzie mogła rodzić, dzieci będą niewidome, chore lub umrą, do-
bytek będzie chorować. W skrajnych przypadkach dojdzie do śmierci męża 
albo brata żony (Nik Łcz 94, Nik ŁczK 373). Mimo to zdarza się, że osoby 
spokrewnione darzą się uczuciem:

Тодор с Тодора зборева:
– Мома чичова Тодоро,

Баiева мома убава,
Излажи баiу девоiкьа.
А Тодора му говоре:

– Та коiа баiе, та чиiя?
Тодор Тодори говори:

– Мома убава Тодоро!
Като си толку убава,
Зашто си толку глупава,
Iа се над вода надведи,
Та коiа видиш у вода,
Таiа штеш баiу да лажеш.
Тодора штура, глупава,
Та се над вода надведе,
Виде си сенкьа у вода;
Та на Тодору говоре:

– Баiе Тодоре, Тодоре,
Като се, баiе, надведох,
Надведох, та се огледах,
Видох си сенкьа у вода,
Може ли, баiе, да баде?
Нали сме, баiе, роднина:
Чичо и тата два брата,
Мама и стрина iет¿рви;
А ниiа с тебе чичови! –
Тодор Тодори говоре: 

– Мома убава Тодоро!
Чичова мома убава.
Като си толку убава
Зашто си толку глупава.
[…]
Убава мома род нема. 

 SbNU 1 Sf 20, nr 8

Todor mówi swojej kuzynce Todorze, że wpadła mu w oko dziewczyna. 
Gdy Todora pyta która, każe jej pochylić się nad wodą. Todora widzi 

Nik ŁczK 373; do  s iód mego – Mank1 Wr 128, Nik Łcz 94, Nik ŁczK 373, Can Rd 149;  
do ósmego – Can Rd 149; do  d z iew ią t ego  p okole n ia  – Nik ŁczK 373.
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swoje odbicie i nic nie rozumie. Przecież tą dziewczyną nie może być 
ona, skoro ich ojcowie są braćmi. Chłopak wyjaśnia, że piękna dziew-
czyna nie ma krewnych.

Gdy tradycyjne zakazy są łamane, wówczas prosi się o zgodę na zawarcie 
związku małżeńskiego cerkiew (AIF 148 Sm 2), która na ogół w tych kwe-
stiach bywa bardziej liberalna. Jej obostrzenia są mniej restrykcyjne niż te, 
które wynikają z tradycji (Gen 30).

Przeszkodą w wyborze partnera/partnerki może być także stopień spo-
winowacenia. W Bułgarii szczególnym szacunkiem cieszą się pobratymstwo 
(Mank1 Wr 128, Geor PirK 391, Can Rd 149) – chociaż między dziećmi, 
które ssały pierś tej samej mamki, nie ma więzów krwi, uważa się je za 
rodzeństwo. Podobnie jest w wypadku powinowactwa związanego z wystę-
powaniem w charakterze kuma (кум) (Mank1 Wr 128, Nik ŁczK 373, Geor 
PirK 391). Według wierzeń, na „tamtym” świecie kum zostaje najbliższym 
krewnym przyszłych nowożeńców. Gdzieniegdzie zakaz zawierania związku 
małżeńskiego obejmuje także przyrodnie rodzeństwo, którego nie łączą więzi 
krwi (Can Rd 149).

Mimo że nie ma zwyczaju robić różnicy między dziewczyną z tej samej 
wsi11, co chłopak, a dziewczyną z innej wsi, to jednak preferuje się związ-
ki endogamiczne, zawierane w granicach jednej miejscowości12, ewentualnie 
w granicach określonej grupy wsi (Geor PirK 391–9213, Can Rd 149–15014, 
Das Sdż 27315). W wielu miejscach panuje przekonanie, że:

Добър кон u добра мома от селото не излизат; 
Nik ŁczK 373

Dobry koń i dobra panna wsi nie opuszczają; 

Доброто от селото си не излиза; 
Nik ŁczK 373

Dobro ze wsi nie wychodzi;

11 Zdarza się, że strefa swobodnego wyboru partnerów życiowych jest ograniczona przy-
należnością młodych do określonej grupy ludności, np. w Dobrudży do początków XX wieku 
ludność autochtoniczna nie zawiera związków małżeńskich z przesiedleńcami z innych rejo-
nów Bułgarii. Gen Ddż 273.

12 Mank1 Wr 128–129, Nik Łcz 94, Nik ŁczK 373, SbNU 37 Kd 235, Geor PirK 391,  
AIF II–77 Kdż 5, Das Sdż 273.

13 Do pierwszych dziesięcioleci XX wieku i później związki małżeńskie mogą być za-
wierane między przedstawicielami dwóch wsi, ale ściśle określonych, należących do jednej 
etnograficznej grupy.

14 Jeśli chłopak bierze sobie za żonę dziewczynę z innej wsi, jest to wieś, którą tradycyj-
nie w jego miejscu zamieszkania uważa się za partnerską.

15 Dochodzi do połączenia między przedstawicielami wsi położonych w najbliższym są-
siedztwie, mających podobne tradycje, stroje, nawyki, obyczaje.
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ич вода да немат, мома да не дават (извън селото); 
Geor PirK 391

nawet jeśli nie mają wody, panny (ze wsi) nie dadzą.

Zakaz zawierania związków między młodymi pochodzącymi z różnych 
miejscowości często ma podłoże ekonomiczne. Chodzi o to, żeby majątek nie 
„wyszedł” poza granice wsi (Das Sdż 273). Ponadto między panną i kawale-
rem z tej samej wsi zawsze łatwiej o kontakt (SbNU 37 Kd 235).

Jeśli dochodzi do naruszenia zasady endogamii, to najczęściej ze strony 
dziewcząt16: starych panien (powyżej 25. roku życia), takich, które utraciły 
dobre imię, lub wdów (Nik Łcz 94, Nik ŁczK 373, AIF 148 Sm 2), co potwier-
dza powszechną opinię, że jeśli dziewczyna idzie do innej wsi, to znaczy, że 
w jej własnej nikt jej nie chciał (Geor PirK 391, Can Rd 149–150). Niekiedy 
przyczynę ożenku z kimś obcym może stanowić majątek (Nik ŁczK 373, Can 
Rd 149–150). Bywa, że wydanie dziewczyny za kogoś z innej wsi jest źródłem 
jej trosk, co nierzadko staje się tematem pieśni:

Върба има, върба нема
мене майка една има,
мене майка една има,
по -добре бе дa ма нема,
по -добре бе дa ма нема,
че н’ма ù дала дет съм щяла,
че н’ма ù дала дет съм щяла,
дет съм щяла и искала.
най ма ù дала надалеко,
най ма ù дала надалеко,
надалекo приз три села,
надалекo приз три села.
[…] 

Jord Bs 148, nr 10

Córka ma żal do matki, która wydała ją za mąż nie tam, gdzie ona chcia-
ła, lecz daleko od domu, do trzeciej wsi.

W Bułgarii do wyboru przyszłej żony i synowej przykłada się wielką 
wagę. Jednym z podstawowych kryteriów, którym kieruje się strona chłopaka 
(podobnie zresztą jak strona dziewczyny, odrzucając/akceptując złożoną jej 
przez swatów propozycję), jest kryterium pochodzenia. Żona ma być z dobrej 
rodziny: От зла рода няма и порода (киТаНова, 2009: 57) [Ze złego rodu 
nic się nie zrodzi]. 

16 W niektórych rejonach dziewczęta, które wychodzą za chłopców z innej wsi, skazują 
się na potępienie. Geor PirK 292.
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W XIX stuleciu i na przełomie wieków17 w wielu rejonach kraju panuje 
zatem przekonanie, że szczęśliwą rodzinę stworzą tylko ci, którzy mają ten 
sam status społeczny i majątkowy18 (Cюрмасите при сюрмасите отиват – 
при по -бедните момичета (AIF 225–II Chs 286) [Biedni do biednych idą – 
do biedniejszych dziewcząt]). Bywa, że małżeństwo z biedną dziewczyną jest 
traktowane w kategoriach poniżenia (AIF 148 Sm 3), choć w tekstach folkloru 
semantyka biednej panny zyskuje jednoznacznie pozytywną konotację:

Тръгнал Марко либе да годява,
тръгнал Марко и майкя попита,

– Кажи, мале, какво да погода,
дали, мале, чорбаджийско грозно,
или, мале, сиромашко добро? –
А майкя му потио говоре:

– Фала тебе, Марко добър юнак,
я погоди чорбаджийско грозно!
Чорбаджийско дрехи че донесе,
сиромашко и нас ще соблече!
Послуша си Марко стара майкя,
та погоди чорбаджийско грозно.
Поведе го през гора зелена –
зеленото сухо изсъхнало,
вода текла, вода е зaпрела,
пиле пее, Маркоте се смее:

– Добър Марко, грозно либе води! –
Повърна се Марко добър юнак,
повърна си чорбаджийско грозно,
па погоди сиромашкото добро.
Поведе го през гора зелена –
сухото е листе прокарало,
а зелено със цвет се покрило
в сухо дере вода се протекла,
[…].

SbNU 53 Sf 470, nr 347

Marko pyta matkę, z którą dziewczyną ma się zaręczyć – z bogatą brzyd-
ką czy biedną piękną. Matka radzi, by wybrał bogatą, która przyniesie 
ubrania, podczas gdy biedna i ich rozbierze. Idąc za radą matki, Marko 

17 W latach trzydziestych minionego wieku sytuacja społeczno ‑majątkowa nie ma już 
takiego znaczenia. Das Sdż 272.

18 Mank1 Wr 128, Nik Łcz 93, Gen Kap 178, Gen Ddż 273, Geor PirK 391, Draż PdK 219, 
Iliew Zab 133, AIF 148 Sm 2, Das Sdż 272. Tylko czasami fizyczna ułomność jednego z part-
nerów usprawiedliwia związek zawarty między dziewczyną i chłopakiem, którzy różnią się 
statusem majątkowym. Can Rd 149.
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wybiera bogatą dziewczynę. Gdy prowadzi ją przez zielony las, ten usy-
cha, a woda przestaje płynąć. Ptak śmieje się z Marka i jego brzydkiej 
oblubienicy. Chłopak zwraca bogatą dziewczynę i zaręcza się z biedną. 
Gdy prowadzi ją przez las, liście zaczynają się zielenić, woda zaczyna 
płynąć.

Nieobce wielu Bułgarom preferowanie bogatej dziewczyny na synową 
wynika, jak się wydaje, głównie z chęci pokazania się i umocnienia statu-
su społecznego dwóch rodzin oraz określenia miejsca młodego małżeństwa 
w hierarchii społecznej. Jednak nierzadko napotyka ona przeszkodę w postaci 
sumy, jaką należy uiścić ojcu dziewczyny. Wysokość owej kwoty jest uzależ-
niona od darów weselnych, które panna przygotowała, i od woli jej rodziny 
(Gen Kap 178, Gen Ddż 273, Gen SfK 206). 

Wśród cech, jakie powinna mieć przyszła żona i synowa, bezspornie jedną 
z najważniejszych jest pracowitość19: w pieśniach syn nakazuje matce otwo-
rzyć, bo prowadzi jej wyrękę przy głębokiej dzieży, ciężkich krosnach i krzy-
wych nosidłach:

[…]
„Утури, мамо, утключи,
Аз ти носе отмена,
Д¿ т¿, мамо, отмене,
Уд дълбоки нощюви,
Ут тешките ватали,
Ут кривът¿ кубилиц¿!”.

SbNU 35 Sz 320, nr 384

Nie bez znaczenia podczas dokonywania wyboru kandydatki na żonę dla 
syna jest jej uroda20:

Бре Стояне каурино,
Защо ти е тай невеста,
Тай невеста, тай гидиа –
Да ти турци врата трошат,
А кауре вратниците?

– „Ако трошат, нека трошат:
Убава е гидиата!
Кога нея доведохме,
Прес панагюр преведохме,
Кое беше киткосано,

19 Mank1 Wr 126, Nik Łcz 93, Nik ŁczK 372, Moł Gb 63, Gen Kap 178, Gen SfK 206, 
AIF 149 Kd 32, Geor PirK 391, Draż PdK 219, AIF 148 Sm 2, Das Sdż 272.

20 Nik Łcz 93, Nik ŁczK 372, Gen Kap 178, AIF 149 Kd 32, Geor PirK 391, AIF 148  
Sm 2, Das Sdż 272.
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Китката си повръщаше,
Кое беше позгодено,
Годежа си повръщаше!”.

SbNU 44 Sf, Bt 417, nr 807

Pytają Stojana, po co mu taka żona, dla której Turcy i niewierni gotowi 
są rozbić wrota prowadzące do jego domu. Stojan nie przejmuje się groź-
bami. Jest dumny z żony, której urodzie nikt nie może się oprzeć. Kiedy 
prowadzili ją przez targ, każdy, kto już miał bukiecik od dziewczyny, 
zwracał jej, a ten, kto był po słowie, zrywał zaręczyny.

Brzydka dziewczyna jest niepożądanym partnerem w małżeństwie, bo 
wierzy się, że brzydota zewnętrzna idzie w parze z brzydotą wewnętrzną, 
stąd obawa, że brzydka kobieta urodzi brzydkie dzieci i źle je wychowa 
(ГеорГиев, ред., 2016: 634). Ponadto dla Bułgara piękno nie jest wyłącznie 
kategorią estetyczną. To także kategoria etyczna: piękne = dobre, tak jak do-
bre = piękne (Дяков, 2003: 111).

Ważne też, by była zdrowa21. Dziewczyna – przyszła żona, musi mieć ce-
chy świadczące o potencjalnej zdolności rodzenia dzieci. Jej zdrowe ciało jest 
gwarantem tego, że będzie mogła pełnić tę rolę, do której została powołana 
– do macierzyństwa (Дечева, 1998: 112–113):

[…]
– Селяне, я сбирвайте са,

тежка ще балà да хвърлим,
тежка, селяни, и усилна,
кому по двеста, по триста,
я пък на Митка петстотин.
Митко майка си думaше: 

– Майко ле, мила майчице, 
оти ми ù тежка балáта?
Миткова мама думaше:

– Нека ти ù тежка балàта,
че ти ù хубава булката 
и при булката момченце,
момченце златно перценце. 

 SbNU 59 KnK 93, nr 161

Zwołują mieszkańców wsi w związku z podatkiem, jaki na nich nałożo-
no, a zwłaszcza na Mitka, który będzie musiał zapłacić najwięcej. Mitko 
pyta matkę, dlaczego nałożono na niego tak wysoki podatek. Matka po-
ciesza syna – czymże jest wysoki podatek, gdy ma piękną żonę, która 
dała mu syna.

21 Mank1 Wr 126, Nik ŁczK 372, Moł Gb 63, Gen Kap 178, Gen SfK 206, Geor 
PirK 391.
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W tekstach folkloru zdrowa i młoda kobieta jest zawsze biała i czerwona 
(пеТкаНова, 1982: 16), dlatego gdy siostra żegna brata wyruszającego po 
pannę młodą, radzi mu, by dotarłszy na miejsce, nie zsiadał z konia, dopóki 
nie zobaczy, czy dziewczyna jest biała i czerwona:

Сестра брата изпраща
у китени сватове,
и на брата говори:

– Брате, мило братенце,
кога ойдеш момине,
немой от конь слазиня,
дур не видиш момата
бела ле е цръвена,
[…] 

BNPP2 349–350

Dla rodziny chłopaka ważne jest też, by żona syna okazywała jej należyty 
szacunek (Mank1 Wr 4 126) – by członków swojej nowej rodziny traktowała 
tak, jak członków własnej: 

[…]
– Iа излес, излес ти, млад¿ булко,

Д¿ т¿ пус¿дим, д¿ т¿ пуг¿лчим! 
Какту слугув¿ш н¿ твоi¿ б¿шта,
Т¿i д¿ слугув¿ш н¿ свек¿р¿ си; 
Какту слугув¿ш н¿ твоiти брати,
Т¿i д¿ слугув¿ш н¿ девьарти си;
Какту слугув¿ш н¿ твоiт¿ бульа,
Т¿i д¿ слугув¿ш н¿ ит¿рв¿ си;
Какту слугув¿ш н¿ твоiти систри,
Т¿i д¿ слугув¿ш н¿ з¿лвити си. 

SbNU 7 Rz 21, nr 9

Pouczają młodą mężatkę, by tak służyła świekrowi, jak swojemu ojcu; 
dewerom – jak braciom, bratowym i siostrom męża – jak swoim.

Na dalszy plan schodzą takie cechy, jak skromność (Mank1 Wr 126, Moł 
Gb 63, Geor PirK 391) i dobroć (Geor PirK 391). Czasem oczekuje się od kan-
dydatki na żonę, a zarazem synową, żeby była stateczna i zgodna (AIF 307 
Mch 71), cicha (Mank1 Wr 126), uśmiechnięta i czysta (Mank1 Wr 126, Nik 
ŁczK 372). W niektórych miejscach ważnym atutem dziewczyny są umiejęt-
ności niezbędne w gospodarstwie (Can Rd 150), zwłaszcza umiejętność tka-
nia (Nik ŁczK 372). Nierzadko wagę przywiązuje się do posagu (AIF 307 
Mch 71, AIF 149 Kd 32) oraz przygotowanego wiana panny (AIF 149 Kd 32, 
Can Rd 150, AIF 148 Sm 2). Jakość składających się na nie rzeczy buduje 
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autorytet panny na wydaniu, a niekiedy może być powodem braku akceptacji 
ze strony rodziców ukochanego (Ancz Sak 219).

Z kolei od kandydata na męża i zięcia wymaga się, by miał dobry charak-
ter, stronił od kieliszka (Mank1 Wr 126), a ponadto był: pracowity22, skromny, 
zdrowy (Moł Gb 63), zgodny (Mank1 Wr 126). Rangę kandydata znacząco 
podnosi majątek (głównie dobytek) – ważne, by nie musiał się nim dzielić 
z braćmi (AIF 149 Kd 32). Czasami brak innych walorów rekompensuje dobre 
położenie materialne starającego się o dziewczynę (Mank1 Wr 126). W od-
różnieniu od kandydatki na żonę nie musi być urodziwy (AIF 149 Kd 32), 
choć w niektórych miejscach jego wygląd zewnętrzny ma znaczenie (Das 
Sdż 272).

Zwykle sezon swatania pokrywa się z sezonem wesel, który przypada na 
okres jesienno ‑zimowy23 (иваНова, 1980: 37; иваНова, 1984: 166). Mimo 
to zdarza się, że w niektórych miejscach swatów wysyła się już po zbiorze 
winogron (AIF 225–II Chs 287) lub po święcie Wniebowzięcia NMP (Ancz 
Sak 272), a w innych czeka się do nadejścia zimy (AIF 148 Sm 3). Są i ta-
kie miejsca, gdzie swaci zaczynają chodzić po wsi dopiero między 26 XII 
a 6 I (Arn 33 – Trac).

Nierzadko na wybór pory swatów wpływają wierzenia, zgodnie z którymi 
określone cechy przypisuje się poszczególnym dniom miesiąca – i tak, gdzie-
niegdzie, mając na uwadze przyszłość młodych, w swaty chodzi się po św. An-
drzeju (Андреевден, 30 XI), kiedy денят започва да наедрява колкото 
просено зърно, за да върви и на младите напред (Nik ŁczK 378) [dzień 
zaczyna „pęcznieć” niczym ziarno prosa, żeby młodym się wiodło]. Jeszcze 
silniej, choć nie wszędzie, zależność tę obserwuje się przy wyborze dnia ty-
godnia, w którym przyjęło się prosić o pannę. Z reguły24, aby zapewnić powo-
dzenie powierzonej swatom misji, odwiedzają oni dom dziewczyny albo wy-
łącznie w dni, które w lokalnej tradycji określane są jako dobre (хубави дни)25 
(Gen Kp 179), albo w takiе, które nie są uznawane za złe26. Niekiedy zaś, 

22 Mank1 Wr 126, Moł Gb 63, Can Rd 150, AIF 149 Kd 32, Das Sdż 272.
23 Czas wysyłania swatów właściwy Słowianom południowym, podczas gdy u wschod-

nich szczęśliwa pora to okres wolny od postów – od Bożego Narodzenia do Wielkiego Postu. 
Гура, 2012: 388.

24 Rzadko się zdarza, by nie przywiązywano do tego wagi i wysyłano swatów w dni 
tradycyjnie uważane za złe: w p ią t ek  (Mank1 Wr 129) i  sobot ę  (AIF 306 Mch 65).

25 Pon ie d z ia łek  – AIF 73–II Bł 167, 227; ś rod a  – SbNU 42 Dp 78, AIF 225–II 
Chs 287, Was KnK 212; cz wa r t ek  – AIF 319 Sz 8, AIF 73–II Bł 167; n ie d z ie l a  – AIF 
73–II Bł 167, AIF 225–II Chs 287, Was KnK 212.

26 Nie chodzi się w swaty we wtorek (Geor PirK 392, Ancz Sak 272) – czasem, żeby unik-
nąć „powtórnego” wesela (Гура, 2012: 387) – widać tu wyraźny wpływ ludowej etymologii na 
wybór dnia (узеНёва, 2010: 7), w  p ią t ek  (Ancz Sak 272) i  sobot ę  (Geor PirK 392), która 
jest dniem zmarłych: събота го имат като […] ден за умрелите – не е хувабо (Ancz Sak 
272) [sobotę uważają za […] dzień zmarłych – nie jest dobrze].
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pamiętając o tym, że nic ważnego nie powinno się robić wtedy, gdy uby-
wa księżyca (БоГДаНова, 1984: 54), z wysłaniem swatów czeka się na nów 
lub pełnię, żeby życie młodych (jeśli swaty zakończą się powodzeniem) było 
pełne i bogate, a ich szczęście narastało, tak jak przybywa księżyca (Гура, 
2012: 388).

Nie bez znaczenia jest też pora dnia, o której składa się wizytę w domu 
panny na wydaniu. Zwykle, chcąc uniknąć rozgłosu27 (за да се запази тайна 
(Das Sdż 273) [żeby zachować wszystko w tajemnicy]), zwłaszcza w razie 
odmowy28, w swaty chodzi się wieczorem, gdy jest już ciemno. W planie 
symbolicznym chodzi tu o podkreślenie obcości swatów jako tych, którzy 
przybywają w czasie „na opak”, z „innego” świata (TokarSka, waSilewSki, 
zmySłowSka, 1982: 85).

Obie strony starają się nie nagłaśniać swatów, aby uniknąć nieprzyjemno-
ści wynikających z tzw. pokudwane (покудване) ‘upokarzania’, które w więk-
szości przypadków dosięga dziewczynę, ale może dotknąć także chłopaka. 
Niestety, mimo zabiegów służących utrzymaniu wizyty swatów w tajemnicy, 
zwykle sąsiedzi dowiadują się o niej i już następnego dnia złe języki zaczy-
nają wymyślać niestworzone historie pod adresem dziewczyny, żeby dotarły 
do rodziny chłopaka. Czasami, wiedząc, że niektóre plotki i historie o niedo-
statkach panny zostaną łatwo zweryfikowane, wymyślają taką plotkę, której 
nie można zdementować, np. момата се упикавала нощно време (SbNU  
45 Kd 193) [panna moczyła się nocami].

Zdarza się jednak, że do domu dziewczyny swaci przychodzą bardzo wcześ‑ 
nie rano – като писне пръф пител (Nik ŁczK 374) [z pierwszym pianiem 
koguta] – co wynika z tradycyjnie pozytywnego waloryzowania wschodu 
słońca (ГарНизов, 1989: 131).

Z uwagi na to, że głównym celem swatów jest wyrażenie zgody na mał-
żeństwo, w wielu miejscach, zanim dojdzie do złożenia oficjalnej propozy-
cji rodzicom dziewczyny upatrzonej przez chłopaka bądź jego rodzinę29, do 
jej domu wysyła się kogoś, kogo zadaniem będzie uprzedzenie o planowanej 
wizycie swatów30 albo – gdy strona inicjująca nie jest pewna pozytywnej 

27 Rzadko wymaga się, by o wizycie swatów w domu dziewczyny wiedzieli wszyscy 
(Iliew Zab 134, Can Rd 152). Swaci zobowiązują się jedynie zachować milczenie w razie 
odmowy rodziców dziewczyny.

28 Mank1 Wr 129, Moł Gb 63, AIF 150 Pk 2, Can Rd 152, AIF 148 Sm 3, Buk Gram 245, 
AIF 211 Bs 66.

29 Dochodzi do niej tego samego dnia, co do swatów – z reguły r a no  (Gen Ddż 274, 
Can Rd 152, Ancz Sak 27)/wcze sny m r a n k ie m (Nik ŁczK 374) albo w c ią g u  d n ia 
(Was KnK 212, AIF II–77 Kdż 6, AIF 45 Jb 8), wyjątkowo o  z m rok u  (Ancz Sak 272).  
W niektórych miejscach na rekonesans chodzi się najczęściej latem (w czerwcu), a więc na 
długo przed sezonem swatów. Arn 33 – Trac.

30 Gen Ddż 274, AIF 149 Kd 33, Arn 32 – Trac, Ancz Sak 272, AIF 45 Jb 8.
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odpowiedzi drugiej strony – zorientowanie się w szansach na doprowadzenie 
do ożenku31. Stąd i jedna z nazw tego spotkania – спитване, której pod-
stawa słowotwórcza (питам ‘stawiać, zadawać pytanie, zwracać się do ko-
goś z prośbą o wyjaśnienie czegoś lub poinformowanie o czymś, czego nie 
znamy’ – БТР, 2002: 633) nawiązuje do zadania, jakie powierza się przed-
stawicielom strony wysyłającej. Niekiedy do tego rodzaju wstępnej wizyty 
dochodzi wówczas, gdy zarówno dziewczyna, jak i jej rodzina nie są dobrze 
znane stronie chłopaka (Arn 32 – Trac, Can Rd 152). Nierzadko może ona 
również posłużyć ocenie kandydatki na przyszłą synową32: przekonaniu się, 
jakimi walorami jest obdarzona (Nik ŁczK 374, Geor PirK 392), na co wyraź-
nie wskazują terminy obrzędowe utworzone od czasownika гледам ‘patrzyć; 
widzieć, spostrzegać; oglądać’ (SławSki, t. 1: 126) – преглед, прегледница; 
сгледа, сгледванье, сглежданье; оглед, огледванье. Wśród osób, które 
strona chłopaka wysyła dla wybadania gruntu pod właściwe swaty, są wy-
łącznie kobiety33 (Arn 32 – Trac).

31 Roj Gb 64, AIF 319 Sz 8, Gen Ddż 274, SbNU 5 Rł 36, Geor PirK 392, Can Rd 152, 
AIF II–77 Kdż 5, Das Sdż 273. Zdarza się, że w jednym dniu do jednego domu może przyjść 
kilka kobiet, każda reprezentująca innego kandydata do ręki dziewczyny. W takim przypadku 
każdej z nich się odmawia z wyjątkiem tej, która przyszła w imieniu zalotnika wcześniej za-
akceptowanego przez rodzinę dziewczyny – dostaje znak, żeby przyszła jeszcze raz nazajutrz. 
Ancz Sak 272.

32 W bułgarskim obrzędzie weselnym nie ma tradycji oględzin gospodarstwa chłopa-
ka i dziewczyny przez rodzinę strony przeciwnej, które gdzie indziej następują zwykle po 
swatach – jeśli chodzi o chłopaka, lub w ramach swatów – w odniesieniu do dziewczyny. 
W Bułgarii dokonuje się za to publicznego oglądania wiana panny młodej (świadczącego 
o jej umiejętnościach przydatnych na gospodarstwie). U większości Słowian poza oględzina-
mi obu gospodarstw poświadczone zostały także oględziny przyszłych nowożeńców (Гура, 
2012: 395, 397–399). W Bułgarii mają one uzasadnienie, gdy młodzi nie znają się dostatecz-
nie blisko i rodzice chcą im ułatwić spotkanie, kiedy pochodzą z różnych wsi i nie znają się 
w ogóle, ewentualnie, jeśli kandydat/kandydatka nie są dobrze znani jednej ze stron. Chłopak 
na oględziny udaje się do domu dziewczyny w towarzystwie kogoś z krewnych. Domownicy 
ugaszczają ich (przy stole usługuje dziewczyna; jeśli chłopak się spodoba, żeby dodać mu 
śmiałości, zaprasza się go ponownie z rodzicami). Jeżeli chłopak nie zna dziewczyny, oględzi-
ny odbywają się w domu któregoś z jej krewnych – dziewczyna siedzi razem z innymi gośćmi, 
pozwala się jej zamienić z chłopakiem kilka słów. Tego typu spotkanie może zostać zorga-
nizowane także podczas specjalnej, trzymanej w tajemnicy wieczornicy – chłopak informuje 
starszych domowników, że dziewczyna mu się spodobała, albo odchodzi bez słowa (SbNU 11 
493–494). Motywowane patrzeniem zarówno nazwy swatów w znaczeniu czynności (соглед), 
jak i osób – wysłanników strony chłopaka (угледници,угледняци; сгледници, согледници; 
огледници) wydają się wskazywać, choć nie wspomina się o tym w opisach etnograficznych 
(zapewne z uwagi na niezrytualizowaną formę), że do takich oględzin panny mogło dojść 
podczas oficjalnego proszenia o jej rękę. 

33 Może to być ktoś z rod z i ny  – Nik ŁczK 374, Roj Gb 64, AIF II–77 Kdż 6, Das 
Sdż 273, np.: c io t k a  – Ancz Sak 272, AIF 45 Jb 8, albo s t r y je n k a  – Ancz Sak 272, s io -
s t r a  – AIF 45 Jb 8; b l i sk i  – Can Rd 152; s ą s ia d k a  – Ancz Sak 272.
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Jeśli rodzice dziewczyny, poinformowani o zainteresowaniu ich córką, za-
praszają do ponownych odwiedzin, to znak, że są gotowi rozważyć konkretną 
propozycję (Ancz Sak 272). Gdy jednak radzą, żeby szukać gdzie indziej 
kandydatki na żonę dla chłopaka, jest jasne, że nie ma nadziei na jego wyswa-
tanie z dziewczyną. Podobny przekaz kierują do przybyszów, kiedy nie po-
zwalają im nawet napomknąć o ewentualnej wizycie swatów (Ełcz Mch 109, 
Man Chs 185).

Gdzieniegdzie rekonesans przybiera rozbudowaną, zrytualizowaną  
formę: 
–  przedstawiciele strony chłopaka przychodzą do domu dziewczyny, przyno-

sząc bukiecik od adoratora – jeśli bukiecik zostanie przyjęty, odwracają do 
góry nogami wszystkie stołki w domu, po czym odchodzą;

–  po nich przychodzą z drugim bukiecikiem kolejni wysłannicy – dopiero 
przyjęcie tego bukiecika oznacza przychylność i pewność, że propozycja 
właściwych swatów nie zostanie odrzucona (Roj Gb 64).
Czasami może jednak przypominać w swym przebiegu właściwe swaty34, 

powtarzając w mniejszym lub większym zakresie ich schemat: rozgrzeby-
wanie ognia w palenisku (Can Rd 152, AIF 45 Jb 8), wypowiadanie ma-
gicznych formuł (Както се обръща кърпата, така да се обърне сърцето 
(Can Rd 152) [Tak jak obraca się chustę, niech obróci się serce]). Jeśli rodzice 
dziewczyny nie są zainteresowani wizytą swatów, mówią do grzebiącej w pa-
lenisku kobiety: И да ровиш, и да ровиш, все тая (AIF 45 Jb 8) [Możesz 
grzebać, a i tak na nic się to zda].

W przeciwieństwie do rekonesansu na właściwe swaty rzadko posyła 
się kobiety35 – zwykle kogoś z rodziny chłopaka36 albo kogoś, kto cieszy 
się zaufaniem rodziny dziewczyny (AIF 158 Bs 4)37. Spośród mężczyzn38 
do roli swatających zwykle wybiera się krewnych, głównie bliskich39. Dla-

34 Może się zdarzyć, że charakter rekonesansu ma pierwsza wizyta swatów, którzy nie 
zdradzają prawdziwego celu swojej wizyty, zwłaszcza jeśli dziewczyna im się nie spodoba. 
Geor PirK 393.

35 Gen Ddż 274, SbNU 49 Bz1 706, AIF 73–II Bł 227, Geor PirK 392, Draż PdK 219. 
Wyjątkowo w roli swatki może wystąpić mała dziewczynka mająca żyjących rodziców. Nik 
ŁczK 374.

36 Nik Łcz 94, Nik ŁczK 374, AIF 319 Sz 8, AIF 148 Sm 3, Was KnK 212.
37 Zajmują się obserwowaniem młodych, ich relacji. Widząc, że jakiś chłopak czuje miętę 

do którejś z dziewcząt, same idą do jej domu i pytają gospodarzy, czy nie chcą mu oddać córki 
za żonę. Odpowiedź otrzymują następnego dnia.

38 SbNU 49 Bz1 706, SbNU 37 Kd 235, AIF 73–I Bł 75, AIF 73–II Bł 227, Ancz Chs 64, 
AIF 45 Jb 8, Buk Gram 245.

39 Gen Kap 178, Gen Ddż 274, SbNU 37 Kd 235, Can Rd 152, np.: b r a t a  – Nik ŁczK 374, 
AIF 148 Sm 3, AIF II–77 Kdż 6; k u z y n a  – Was KnK 212; s t r y ja /w uja  – AIF 319 Sz 8, 
AIF 150 Pk 3, AIF II–77 Kdż 6, AIF 148 Sm 3, Was KnK 212; n ajs t a r szego  w iek ie m – 
Nik ŁczK 374.
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tego najczęstsze terminy obrzędowe nazywające tych, którzy pośredniczą 
w zawarciu małżeństwa (сватове, сватя,сватовници) zostały utworzone 
od leksemu сват, stanowiącego kontynuację psł. formy *svatъ ‘człowiek 
bliski, powinowaty, krewny’, derywowanej od psł. *svajь ‘swój’ (БЕР, т. 6: 
534–535).

Bywa jednak, że o dziewczynę idą prosić sąsiedzi (AIF 150 Pk 3) należący 
do grona przyjaciół rodziny (SbNU 42 Dp 78) albo „swoi” ludzie (SbNU 5 
Sf 57). Tylko wyjątkowo tak ważne zadanie powierza się zupełnie obcym 
osobom (Geor PirK 392) albo małemu chłopcu, który ma żyjących rodziców 
(Nik ŁczK 374). Niekiedy, zwłaszcza jeśli nie ma pewności, że ktoś inny 
dobrze wywiąże się z zadania, z wizytą do domu dziewczyny idzie ojciec 
chłopaka40 (AIF 150 Pk 3, SbNU 37 Kd 235, AIF 148 Sm 3), a wraz z nim 
ktoś z rodziny41:

– Вие знаете ли за какво съм дошъл? 
– Че си кажеш!
– Я съм дошъл да станеме приeтели.
– Ако се оче младите, и ние очемо, ако се младите не искаю, 

и ние не очемо!
– Они се оче, затава ме прати моят син при вашту черку, да ви 

питаме вас и ню. 
AIF 150 Pk 3–4

– Wiecie, z czym przychodzę? 
– Powiedz!
– Przyszedłem, żebyśmy zostali przyjaciółmi.
– Jeśli młodzi tego chcą, i my chcemy, ale jeśli młodzi nie chcą, 

i my nie chcemy!
– Oni mają się ku sobie, dlatego syn mnie przysłał do waszej córki, 

żebyśmy zapytali i was, i ją.

Gdzieniegdzie może mu towarzyszyć żona42 (SbNU 49 Bz1 706, Can 
Rd 152) – wówczas dołączają do nich: bracia zalotnika (AIF 73–II Bł 67), 
a niekiedy sam zainteresowany43 (AIF 150 Pk 3). 

Zdarza się, że swatający nie mogą być stanu wolnego (Gen Ddż 274, Draż 
PdK 219, Das Sdż 273). Czasami szuka się do tej roli osób cieszących się 

40 Jeśli chłopak jest sierotą, zmarłego ojca zastępują: d z ia dek, s t r y j /w uj  – SbNU 45 
Kd 193, SbNU 42 Dp 78; s t a r sz y  b r a t  – SbNU 42 Dp 78; z y ł wa (зълва), c io t k a  – AIF 
150 Pk 3.

41 AIF 199–III Pl 122, SbNU 45 Kd 192–193, Geor PirK 392, Arn 33 – Trac, AIF 211  
Bs 66.

42 Matka chłopaka rzadko swata sama. SbNU 49 Bz1 706, AIF 148 Sm 3.
43 Do wyjątkowych należy sytuacja, w której kawaler sam siebie swata (Das Sdż 274). 

Częściej towarzyszy grupie swatów. Mank1 Wr 129, AIF 149 Kd 33.
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powszechnym autorytetem, których słowo będzie miało swoją wagę w domu 
dziewczyny (Gen Ddż 274, Draż PdK 219), doświadczonych i dyskretnych 
(Moł Gb 63).

Powodzenie swatów zależy od wielu czynników, dlatego jeśli w dro-
dze do domu dziewczyny swatający natkną się na kogoś, kto niesie puste 
naczynia, torbę, sakwy, kosze itp., niezwłocznie zawracają, bo to, według 
wierzeń, zła wróżba – ich działania z góry skazane są na niepowodzenie 
(работата имъ ще отиде напраздно [ich robota pójdzie na marne]). Po-
nownie wybierają się w swaty w innym terminie i tym razem starają się iść 
pustymi ulicami (SbNU 42 Dp 79), a na podwórze domu panny wchodzą 
prawą nogą, co – w związku z pozytywnym wartościowaniem prawej stro-
ny – ma im zagwarantować sukces w negocjacjach (Arn 33 – Trac).

Niezależnie od tego, czy rodzice dziewczyny zostali uprzedzeni o przy-
byciu swatów, czy też nie, zachowują się tak, jakby nie domyślali się celu 
ich wizyty. Ze swej strony przybysze są zobowiązani dać znak pozwa-
lający rozpoznać w nich wysłanników rodziny chłopaka, który stara się 
o rękę córki gospodarzy. Wszędzie w Bułgarii za taki znak przyjęło się 
uważać rozgrzebywanie i rozniecanie ognia w palenisku przez swatów44. 
Czynność ta jest na tyle charakterystyczna dla ich zachowania, że została 
utrwalona w powiedzeniu: Какво туряш пръчките в печката като някой 
женихъл!45 (иваНова, 1980: 39) [Co tak rozgrzebujesz szczapy w piecu 
jak jakiś swat!]. Ten sam przekaz niosą z sobą: grzebanie w popiele (Gen 
Ddż 274), zgarnianie drobnych drewienek do ognia (SbNU 45 Kd 193) albo 
rzucanie żaru do izby (Was KnK 212). Czasem wystarczy, by swaci usiedli 
przy palenisku (SbNU 42 Dp 79). Czynnościom tym przypisuje się ma-
giczne znaczenie, co potwierdzają towarzyszące im, wypowiadane przez 
swatów, formuły słowne (Gen Ddż 274, Geor PirK 392, Was KnK 212), 
które mają wpłynąć na uczucia panny (Както гори огънят, така ще гори 
момата за момъка (Gen SfK 206) [Tak jak płonie ogień, tak niech płonie 
uczuciem do chłopaka dziewczyna]).

W rozmowie przybywający zwykle nie od razu ujawniają cel swojej wi-
zyty46. Dopiero po wymianie zwyczajowych grzeczności (SbNU 42 Dp 79, 
Buk Gram 245) lub po niezobowiązującej rozmowie47 swaci składają rodzi-

44 Roj Gb 65, Moł Gb 63, Gen Kap 179, Gen Ddż 274, Gen SfK 206, AIF 150 Pk 3, AIF 
149 Kd 33, AIF 73–II Bł 167, 227, Geor PirK 392, Arn 33 – Trac, Draż PdK 219, Can Rd 152, 
Iliew Zab 134, AIF 148 Sm 3, Was KnK 212. 

45 Por. też metonimiczne wyrażenie ровнахмеогъня ‘rozgrzebaliśmy ogień’ określające 
wizytę swatów w domu panny. ЛуЛева, 2002: 81.

46 Niemniej zdarza się, że już w drzwiach mówią, po co przyszli. Nik ŁczK 374.
47 Nik ŁczK 374, AIF 319 Sz 9, Gen Ddż 274, SbNU 5 Sf 57, SbNU 45 Kd 193, Mar 

Rd 23, Ancz Chs 64, Das Sdż 273.
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com dziewczyny konkretną propozycję. Nierzadko mówią wprost48, że chcą 
dziewczynę dla chłopaka, którego reprezentują49:

Пратиха на за вашата дъщеря. 
Ancz Chs 65

Wysłano nas po waszą córkę.

Чули сме, че имате мома за женене. Ние пък имаме ергенин и сме 
дошли да ви питаме ще ли ни дадете за него вашето момиче. 

Mank1 Wr 129

Słyszeliśmy, że macie pannę na wydaniu. My mamy kawalera i dlatego 
przyszliśmy zapytać, czy dacie nam dla niego waszą dziewczynę.

– Млого ви здраве ут наште кумшиi баi Гочо и кака Стана, 
тиiа с¿ аресале вашта мума за тьаăн Никола, та ви мольат, аку 
аресувате и вие негу, да му а дадете. 

SbNU 10 Pd 50

Życzymy dużo zdrowia w imieniu naszych sąsiadów baj Gocza i kaki 
Stany, którzy upatrzyli sobie waszą pannę dla swojego Nikoły. Proszą 
was, jeśli i wam on się podoba, żebyście mu ją dali.

Tak złożonej propozycji może towarzyszyć przedstawienie z jak najlepszej 
strony samego kandydata i jego rodziny:

Ний сме пратени от нашия комшия бай Иван, да ви съобщим, че 
неговият син, Петър, желае и иска да ги годим за вашата дъщеря 
Стоянка. […] Момъкът няма да ви го хвалиме. Вий си го знаете. Той 
е „китка цвете”. Не ходи никъде по лоши работи. Само си гледа 
работата от сутрин до вечер, па и майка му, и баща му, както ги 
знаете, по всичко са добри хора. 

Mar Rd 23

Przysyła nas sąsiad baj Iwan z wiadomością, że jego syn Petyr chce, 
żebyśmy go zaręczyli z waszą córką Stojanką. […] Nie będziemy wam 
chwalić chłopaka. Wy sami go znacie. To prawdziwy skarb. Niczego złe-
go się nie ima, tylko od rana do wieczora pilnuje swojej roboty, a i jego 
matka, i ojciec, jak sami wiecie, to dobrzy ludzie.

48 AIF 199–III Pl 122, AIF 150 Pk 3–4, AIF 149 Kd 33, AIF 73–I Bł 75, Can Rd 152, AIF 
148 Sm 3, AIF II–77 Kdż 6, AIF 225–II Chs 287. Radost Iwanowa określa ten typ wypowiedzi 
swatów mianem formuły bezpośredniej/wyjściowej. иваНова, 1980: 41.

49 O celu wizyty osób reprezentujących chłopaka świadczą nadawane im nazwy (дево‑ 
снопове, девeснопове), utworzone od psł. rdzenia *snubiti występującego w znaczeniu  
‘wydawać za mąż’. Skok, t. 3: 298.



85Swaty

W wielu rejonach Bułgarii50 propozycja swatów ma jednak charakter ale-
goryczny51. Język, jakim się posługują, na równi z wyglądem i zachowaniem, 
ma na celu wyróżnić ich spośród krewnych i bliskich dziewczyny, a tym 
samym nadać codzienności nowy, obrzędowy, sakralny wymiar (иваНова, 
1980: 39), co charakteryzuje ten etap obrzędowości weselnej na obszarze całej 
Słowiańszczyzny (komorovSký, 1976: 80–84; Гура, 2012: 155). Analizując 
wypowiadane przez swatów bułgarskie formuły alegoryczne – swego rodzaju 
zagadki – R. Iwanowa dzieli je na kilka typów i zauważa, że każdy z nich ak-
centuje inny aspekt małżeństwa, łącząc go z różnymi epokami oraz okresami 
w historycznym rozwoju społeczeństwa (иваНова, 1980: 41).

I tak, swatający syna ojciec, pozostając od dawana pod urokiem krzewu 
róży, który rośnie w ogrodzie gospodarza, przychodzi o niego prosić – chce 
go posadzić u siebie:

Язека, бае -Ристо, колку пати летоcка минувам покрай вас, сè 
гледам вашио трендафил у градината и не мога да се нагледам. 
Такоф убаф трендафил никаде не сам видел, та сам дошел с тиа 
ете човеци да ти го посакам за у нашата градина. 

 SbNU 42 Dp 79

Baj Risto, ilekroć tego lata tędy przechodzę, zawsze spoglądam na krzew 
róży w waszym ogrodzie i nie mogę się na niego napatrzeć. Takiego 
pięknego krzewu nigdzie nie widziałem i dlatego przyszedłem z tymi 
oto ludźmi prosić, żebyś go dał do naszego ogrodu.

50 Według F.K. Wołkowa, który opisuje bułgarski obrzęd weselny w końcu XIX wieku, 
brak alegorycznych dialogów między swatającymi i rodzicami dziewczyny w relacjach, jakimi 
dysponował, nie musi oznaczać, że nie były one właściwe bułgarskim swatom. Autor zakłada, 
że informatorzy lub opisujący obrzęd mogli je pomijać jako nieistotne (SbNU 11 502). Z kolei 
R. Iwanowa twierdzi, że ich wypowiadanie właśnie w tym momencie akcji obrzędowej nie 
jest zjawiskiem częstym, ale wystarczająco rozpowszechnionym na terytorium Bułgarii, 
by można wśród występujących tu formuł wskazać takie, które pokrywają się z formułami 
poświadczonymi u wszystkich Słowian (иваНова, 1980: 36). Spośród ośmiu syntaktyczno‑
 ‑semantycznych modeli formuł, które dla całej Słowiańszczyzny wyróżnił Aleksandr W. Gura, 
w materiale bułgarskim nie wystąpiły tylko trzy: formuła przedstawiająca swatów jako prze-
chodniów, przybywających do domu gospodarza mimochodem, podróżujących kupców bądź 
przygodnych podróżnych, którzy zboczyli z drogi, zbłądzili lub zmęczyli się i proszą o ogrza-
nie się, schronienie przed deszczem, przenocowanie; formuła, w której swaci przedstawiają 
cel wizyty, posługując się przeciwstawieniem: przyjechaliśmy nie w gościnę/nie siedzieć/nie 
jeść i pić […], lecz czynić swoją powinność; formuła, w której swaci wyrażają życzenie, by 
gospodarze sami spytali ich o cel wizyty. Гура, 2012: 155, 157.

51 SbNU 11 502, Mank1 Wr 129, Nik ŁczK 374, Roj Gb 65, Gen Kap 179, Gen Ddż 274, 
Gen SfK 206, SbNU 37 Kd 236, SbNU 45 Kd 193, SbNU 42 Dp 79, Geor PirK 392, Wak Pn 
439, SbNU 10 Pd 50, Draż PdK 219, Can Rd 152, Man Chs 185, Ancz Chs 65, Was KnK 212, 
Buk Gram 245, Das Sdż 273.
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Ten typ formuły alegorycznej z jednej strony wskazuje na patrylokalny 
charakter rodziny właściwy tradycyjnej kulturze bułgarskiej52 (иваНова, 
1980: 41), z drugiej zaś pozwala na interpretowanie małżeństwa w katego-
riach „przejścia” wiążącego się z ideą tworzenia i symbolicznego połączenia, 
które wymaga uprzedniego zerwania istniejących już więzi (Гура, 2012: 707). 
Dziewczyna zostaje odłączona od swojej rodziny po to, by móc stać się człon-
kiem nowej – tak jak krzew róży zostanie zasadzony w nowym miejscu. 

Często w innych formułach alegorycznych wysłani do domu dziewczy-
ny swaci występują w charakterze kupców handlujących dobytkiem (Geor 
PirK 392). Słyszeli, że w domu jest do sprzedania młoda i piękna jałóweczka 
i dlatego przychodzą, żeby się o nią potargować (SbNU 45 Kd 193, Was KnK 
212) albo ją kupić (SbNU 11 502, AIF 319 Sz 9, Was KnK 212):

Дедо Пене, тая годинъ чe продавашъ ли нещо отъ говедата, я отъ 
овчицитѢ, козицитѢ? Ние сме тръговци и онай день се нагледаме на 
една твоя юничка, та рекоме да те прашаме: ако ти е за продаван’е, 
че ни я дадешъ ли? За пазарлъкъ лесно – сè че се погодиме!. 

SbNU 37 Kd 237

Dziadku Pene, sprzedajesz tego roku coś ze swego dobytku, jakieś 
owieczki, kózki? Jesteśmy kupcami i któregoś dnia wpadła nam w oko 
jedna twoja jałóweczka. Jeśli jest na sprzedaż, dasz ją nam? Łatwo dobi-
jemy targu – dogadamy się!. 

Имате ли, Манго ле, юничка за продаване. Ние идваме, Манго ле, да 
си купим от вас юничка. 

Das Sdż 273

Masz, Mango, jałóweczkę na sprzedaż. Przychodzimy, Mango, żeby ją 
od ciebie kupić.

W kręgu ich zainteresowania mogą się znaleźć i inne zwierzęta: krowa, 
którą gospodarz ma na sprzedaż (Gen Kap 179), koźlątko (Das Sdż 274), cie-
lątko (Iwan 36, Ancz Chs 64), muł (Iwan 36) albo kocię:

Чухме, че имате котета. Идваме да ни дадете някое коте. 
Ancz Chs 65 

Słyszeliśmy, że macie kocięta. Przychodzimy, żebyście nam dali jedno.
 

52 Rzadko się zdarza, by po ślubie chłopak przenosił się do domu dziewczyny. Mówi się 
wówczas, że отиванамераз ‘idzie na dziedzictwo żony’ – мераз/мерас ‘dziedzictwo’ od 
tur. miras ‘ts.’ (БЕР, т. 3: 742). Dzieje się tak między innymi wtedy, gdy dziewczyna pochodzi 
z bogatszej rodziny (Nik Łcz 93), gdy chłopak jest sierotą bez własnego domu i majątku albo 
ma liczne rodzeństwo, a jego wybranka jest jedynaczką (ГеорГиев, ред., 2016: 425).
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Zdarza się, że przybysze chcą kupić jakiś towar: pszenicę (Can Rd 152), 
wino (Iwan 36). Przedstawianie swatów jako transakcji handlowej wynika 
– jak pisze R. Iwanowa – z charakterystycznej dla bułgarskiej wsi końca 
XIX wieku i początków XX wieku zależności między stosunkami społecz-
nymi i ekonomicznymi. W tym czasie przy zawieraniu związku małżeń-
skiego ojciec dziewczyny żąda od chłopaka lub jego ojca tzw. basztino pra-
wo (бащино право), które może zostać uiszczone zarówno w gotówce, jak 
i w naturze. Nieprzypadkowe jest tu też przyrównywanie przyszłej panny 
młodej do zwierzęcia domowego. Będzie się ono powtarzać na wielu etapach 
obrzędu weselnego (pertraktacje w kwestii wysokości „ojcowskiego prawa” 
toczące się podczas zaręczyn nierzadko zamieniają się w targi o dziewczynę 
przypominające targowanie się o dobytek53 (иваНова, 1980: 40). Tymczasem 
dla A.W. Gury formuły handlowe wypowiadane przez swatów to nic inne-
go jak nawiązanie do czasów, w których zawieranie małżeństwa polegało na 
wzajemnej wymianie między rodami: wy macie towar – my mamy kupca54 
(Гура, 2012: 649).

53 Kiedy orszak pana młodego przychodzi po pannę młodą, w drzwiach izby, w której ta 
czeka, staje jeden z jej braci i dobija targu z dewerami (девери/девер):

– Дайте ни момата!
– Платете, че ви я дадем!
– Коку искаш?
– Сто иляди лева.
– Айде ни я дайте за пет иляди!
– Не може: придавайте йоще!
– На ти още пет иляди!
–  Не може, не може: маку са! Дайте си вие педесе иляди, па си вземете 

стоката!
– Ногу са: даваме сичко триесе иляди!
– Айде нека пукне гяволо – давам ви я за триесе!. 

SbNU 37 Kd 245

– Dajcie nam pannę!
– Płaćcie, to wam damy!
– Ile chcesz?
– Sto tysięcy lewów.
– Dalejże, dajcie ją za pięć tysięcy lewów!
– Nie możemy: dodajcie jeszcze pięć tysięcy!
–  Masz jeszcze pięć tysięcy!
–  Nie możemy, nie możemy – mało! Dajcie pięćdziesiąt tysięcy i weźmiecie 

sobie towar!
– Dużo: dajemy wszystkiego trzydzieści tysięcy!
– Niech was diabeł weźmie – daję ją wam za trzydzieści!.

54 Pogląd ten odrzuca Jan Komorovský, akcentując funkcję poetycką tego typu formuł, 
mających być jedynie odbiciem sytuacji, w której panny na wydaniu były poddane oglądowi. 
komorovSký, 1976: 84.
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Czasami przybywający swaci szukają gęsi dla swojego gąsiora (Wak 
Pn 439), krowy dla wołu (Iwan 36), kaczki dla kaczora (Гура 2012: 156) albo 
proponują zaprzęgnięcie młodej jałóweczki gospodarzy do pary z ich bycz-
kiem (Can Rd 152, Buk Gram 245):

Вий имате млада юничка, а пък ний младо волче. Хайде да ги 
впрегнем заедно в ралото да орат нивата. 

Nik ŁczK 374

Wy macie młodą jałóweczkę, a my młodego byczka. Dalejże, wprzęgnij-
my ich razem do radła, niech orzą pole.

Ten typ formuł świadczy o modyfikacjach, jakie objęły „ojcowskie prawo”. 
Za przyszłą pannę młodą nie trzeba już płacić w gotówce lub naturze (swaci 
niczego nie proponują za jałówkę, gęś, krowę itd., a gospodarze niczego w za-
mian nie żądają). Samo zaś przedstawienie, mających wstąpić w związek mał-
żeński, chłopaka i dziewczyny za pomocą symboli zoomorficznych55 (ptactwa 
domowego i domowych ssaków), przy jednoczesnym przeciwstawieniu ich 
sobie ze względu na płeć, oznacza położenie nacisku na aspekt biologiczny 
małżeństwa (иваНова, 1980: 41, 42) – w tradycji bułgarskiej zawiera się je, 
żeby wydać na świat potomstwo, a tym samym zagwarantować zmianę poko-
leniową i nieśmiertelność rodu (васева, 2006: 31).

Często reprezentanci kawalera starającego się o rękę panny przychodzą do 
domu gospodarzy po zagubione przedmioty56 lub zwierzęta. Szukają chusty57, 
którą przez przypadek dziewczyna zabrała spod studni poprzedniego wie-
czoru (Gen Ddż 274), utraconego przez chłopaka buta (AIF 151–II Chs 148), 
jednej ze swoich owiec58 zagubionej w stadzie gospodarza (Gen Ddż 274), 

55 Według niektórych badaczy, takie symboliczne przedstawienie panny i kawalera miało 
pełnić funkcję apotropeiczną – chronić przed złem, które mogłoby ich dosięgnąć w przyszło-
ści. коЛесНиЦкая, 1966: 132.

56 Joanna Tokarska, Jerzy Sławomir Wasilewski i Magdalena Zmysłowska interpretują 
tego typu formuły, z motywem zguby, jako dowód na traktowanie swatów jako obcych, którzy 
przychodzą z „tamtego” świata. Gubienie to bowiem zachowanie ze sfery nieświadomości, 
lokujące się na styku dwóch światów. TokarSka, waSilewSki, zmySłowSka, 1982: 86.

57 Zgodnie z obyczajem, na weselu swaci obdarowywani są chustami, dzięki czemu do-
mownicy natychmiast domyślają się celu wizyty gości. Gen Ddż 274.

58 Por. motyw pieśniowy ‘chłopak wybiera ze stada owcę – dziewczynę’:

Огряло ми ясно слънце, |: дойла, дойла, дойла :|
у гората, под дървото.

– Че кой оди из стадото?
– Иван оди из стадото, 

да си отлъчи вакла овца. 
Не си отлъчи вакла овца,
най си отлъчи бяла Пена. Was Kap 219–220
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zaginionej jałówki – powiedziano im, że tu ją znajdą, co w języku symboli 
ma to oznaczać, że młodzi się kochają (EB 174, Draż PdK 219):

– Бай Илийо, ние юница сме си загубили, па ни казая, оти тува 
у васъ се е запрела и си я тражиме!

– Може и да е верно: намерила е домъ, запрела cе и, ако е къс-
метъ да си я познаете, че биде ваша. 

SbNU 37 Kd 236

– Baj Ilijo, zgubiliśmy jałówkę, powiedziano nam, że tu się zatrzy-
mała, szukamy jej! 

– Może to i prawda: znalazła dom, zatrzymała się, a jeśli dopisze 
wam szczęście i ją rozpoznacie, będzie wasza.

Formuły te świadczą o traktowaniu przyszłej synowej jak własności rodu 
chłopaka. Tym samym związek małżeński charakteryzowany jest w nich 
z punktu widzenia stosunków patriarchalnych panujących na bułgarskiej wsi 
(иваНова, 1980: 41).

Bliski tej charakterystyce małżeństwa wydaje się kolejny typ formuł, do 
jakich uciekają się swaci w rozmowie z rodzicami dziewczyny. Występują 
w nich w roli bogatych rolników, którzy poszukują siły roboczej:

Ние идваме да се спазарим да ни дадете жетварки. 
Das Sdż 273

Przychodzimy, żeby się potargować o żniwiarki.

Pokazują one miejsce i rolę kobiety – synowej, w patriarchalnym modelu 
rodziny. Nieprzypadkowo w pieśniach syn, który prowadzi do domu dziew-
czynę, już z daleka woła do matki, że ma dla niej wyrękę – przy białych 
kotłach, ciężkich krosnach i głębokiej dzieży:

[…]
– На ти, мане, отмена,

отмен да та отмени:
от белите бакрачи,
от тежките ватали,
от дълбоки нощови! –
[…]

BNT 5 Jb, nr 243

Iwan szuka w stadzie owcy, by ją odłączyć. Nie odłączył owcy, lecz białą 
Penę.
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Kolejną rolą, w jakiej mogą wystąpić swaci, jest rola myśliwych szukają-
cych zdobyczy, np. sokolicy dla swego sokoła59 (SbNU 11 502), albo grożą-
cych schwytaniem czegoś z domowego ptactwa (EB 174):

 – Имали сте соколица и нашия сокол връти около нея; дошле 
сме, ако можеме, да е фанеме!

– Ако имате принка и ако можете, фанете я; ния я не криеме. 
Она, като зела да фърчи на широко, вече не е наша. 

иваНова, 1980: 36

– Mieliście sokolicę – nasz sokół krąży wokół niej. Przyszliśmy – 
jeśli można – żeby ją złapać.

– Jeśli macie sidła, i jeśli tylko możecie, złapcie ją, my jej nie kryjemy. 
Ona, skoro wyfrunęła, żeby latać w przestworzach, już nie jest nasza.

W tym wypadku następuje przeniesienie postaci i czynności ze sfery spo-
łecznej do sfery przyrodniczej. Zdobycie dziewczyny (przyszłej synowej) zostaje 
przyrównane do polowania60, będącego podstawowym zajęciem w społecznoś‑ 

59 R. Iwanowa zauważa, że w towarzyszących realizacji obrzędu weselnego pieśniach 
sokół to jeden z najczęstszych symboli pana młodego (wraz z kuropatwą jako symbolem 
panny młodej):

Радувай се, юнакова майко,
син ти идет като сиви сокол,
сноа носит като яребица!. 

иваНова, 1984: 228

Raduj się, matko junaka,
syn twój, szary sokół idzie,
prowadzi synową kuropatwę!.

Por. też liczne teksty folkloru niezwiązane z obrzędem, w których kawaler występuje pod 
postacią sokoła: 

Сиф се сокол виiеше, Лазаре, 
Iоди двори на двори;
Да цалива девоiкьу, Лазаре,
[…]

SbNU 16–17 Czip 45, nr 6

Sokół krąży od podwórza do podwórza – chce pocałować dziewczynę. 
60 Zdaniem A.W. Gury, semantyka wesela jako zdobycia, schwytania, łowów realizuje 

się między innymi w sposobie zawierania małżeństwa na drodze porwania (Гура, 2012: 642). 
W Bułgarii porwanie to stary proceder, do którego chłopak ucieka się najczęściej wtedy, gdy 
jego awanse odrzuciła panna, która wpadła mu w oko (Mank1 Wr 126, SbNU 49 Bz1 705, 
Arn 33 – Trac, Ancz Sak 269). Rzadziej powodem jest, według Michaiła Arnaudowa, fantazja 
chłopaka, który chce uchodzić we wsi za śmiałka, niestroniącego od awanturniczych przygód 
(Arn 33 – Trac), lub niemożność pokrycia kosztów wesela przez jedną ze stron (Arn 33 – Trac, 
Draż PdK 219, Ancz Sak 270). Zdarza się też, że rodzice rozgłaszają po wsi, jakoby ich córka 
została uprowadzona siłą, i zapowiadają, że złożą skargę u władz, a w rzeczywistości wyra-
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ciach o ustroju rodowym, w których zdobywanie dóbr sprowadzało się do znaj-
dowania w przyrodzie lub zagrabiania – odbierania temu, kto ich strzegł. Mimo 
iż sama formuła nie jest szczególnie rozpowszechniona w Bułgarii, to jednak 
motyw łowów, z których chłopak wraca ze zdobyczą – dziewczyną, jest często 
spotykanym w folklorze61, natomiast sam kod myśliwski obecny jest w weselu 
na poziomie akcji obrzędowej, np. wzięcie panny młodej z jej rodzinnego domu 
przedstawiane jako polowanie, porwanie lub grabież (иваНова, 1980: 40):

Откраднахме си девойкя
Oт бащини ù дворове,
Oт майчини ù скутеве.
[…]. 

SbNU 44 Sf 381, nr 678

Ukradliśmy dziewczynę
Z ojcowskiego podwórza,
oderwaliśmy od matczynego łona.
[…] 

Wśród alegorycznych formuł, jakie wypowiadają swaci, są i takie, w których 
proponuje się gospodarzowi połączenie ogrodzenia swojego podwórza z ogro-
dzeniem gospodarzy (Wak Pn 439), muru z murem, owcy z owcą (Iwan 41). 

zili zgodę na to, by została „porwana” (SbNU 37 Kd 232). Porwanie może być zaplanowane 
przez chłopaka i dziewczynę, gdy wiadomo, że jej rodzice upatrzyli sobie innego kandydata 
na zięcia, a ona sama nie ma odwagi lub możliwości, by się sprzeciwić (Arn 33 – Trac). Jest 
zatem porywana i jako „ofiara” tylko pozornie demonstruje brak zgody na to, co się stało, 
a czasami nie robi nawet tego (Ancz Sak 269). Jeśli rodzice chłopaka zgadzają się, żeby syn 
porwał swoją wybrankę, ten prowadzi ją do swojego domu albo domu krewnych (Nik Łcz 93). 
Porwania dopuszcza się drużyna złożona z 5–6 młodych ludzi (SbNU 49 Bz1 705) – zwykle 
przyjaciół lub krewnych (Ancz Sak 269). Dogodnym momentem na porwanie jest jakieś świę-
to. Chłopak i jego pomocnicy czyhają na swoją „ofiarę”, gdy ta wraca z odpustu (SbNU 49 
Bz1 705), chora (SbNU 49 Bz1 705, Ancz Sak 269), wieczornicy albo z pracy w polu (Ancz 
Sak 269). Chwytają dziewczynę za pas i ciągną do domu chłopaka (jeśli stawia opór, silnie 
zginają jej mały palec, co jest na tyle bolesne, że „ofiara”, chcąc nie chcąc, idzie za swoimi 
„oprawcami”). Gdy chłopak podejrzewa, że dziewczyna może uciec lub zostać odbita przez 
krewnych, gwałci ją w drodze (SbNU 49 Bz1 705). Po porwaniu z reguły wesele odbywa się 
bez udziału rodziców dziewczyny. Mank1 Wr 126.

61 Por. częsty w folklorze motyw pogoni za jeleniem. W efekcie pogoni chłopak zdobywa 
dziewczynę – zwierzę zamienia się w pannę (мороз, 1981: 39):

Овчар гони елена 
Преко гора зелена,
Не искара елена, 
Но искара девоќ у,
[…] 

SbNU 21 Tr 4, nr 6

Owczarz goni jelenia. Nie złowił jelenia, lecz złowił dziewczynę.
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Z jednej strony mówią one o chęci zawarcia związku małżeńskiego oparte-
go na materialnym równouprawnieniu, z drugiej zaś o ilościowym podwoje-
niu – połączeniu możliwym dzięki ustanowieniu nowych więzi rodzinnych 
(иваНова, 1980: 41).

Zachowanie rodziców panny podczas wizyty swatów zależy od lokalnej 
tradycji. Te różnice mogą występować nawet w obrębie rejonu. W jednym 
miejscu uważa się, że dziewczyna powinna być „chciana”, a co za tym idzie, 
na jednej wizycie swatów nie może się skończyć, podczas gdy w innym – 
pierwszą odmowę uznaje się za ostateczną (Nik ŁczK 375). Mimo panujących 
różnic powszechne jest jednak przekonanie, że nie wypada zgodzić się na 
propozycję swatów już za pierwszym razem (Roj Gb 65, Moł Gb 63, Can Rd 
152)62, by nie pomyślano, że dziewczyna jest прѢкарала ‘podstarzała’ (SbNU 
11 503) i dlatego oddadzą ją łatwo pierwszemu, który się nawinie63. Gdy ro-
dzice dziewczyny od razu zgadzają się wydać córkę za mąż, wówczas swaci 
najczęściej wycofują swoją ofertę (тая мoма нe е за нас [ta panna nie jest 
dla nas]) albo po weselu, podczas kłótni wypomina się dziewczynie, że nie 
wymagała wielu starań (веднага те дадоха [od razu cię oddali]) (Geor PirK 
392). Z reguły więc wysłannicy strony chłopaka chodzą do domu dziewczyny 
kilka razy64. Takie powroty swatów świadczą o prestiżu panny (EB 174, Nik 
ŁczK 375), choć zdarza się, że raz odesłani nie wracają po raz drugi w to 
samo miejsce (AIF 148 Sm 3).

Jeśli już przy pierwszej wizycie w domu dziewczyny jest jasne, że nic 
ze swatania nie będzie, swaci nie rozgłaszają, że gdzieś chodzili. Przeciwnie 
czynią rodzice panny – odprawienia swatów nie kryją przed innymi65. Pomaga 
to rodzinom potencjalnych konkurentów do ręki dziewczyny w zorientowaniu 
się, jakie są oczekiwania jej rodziny wobec przyszłego zięcia, a co ważniejsze 
– skłania do szybszego działania (strona dziewczyny daje do zrozumienia, że 
córka jest pożądana i ktoś w końcu może ją dostać). Odmowa rodziny jednej 
kandydatki na żonę nie przeszkadza wszakże w wysłaniu swatów do innej 
(Gen Kap 178).

Swaci zawsze są przyjmowani, nawet jeśli rodzice dziewczyny zdecydo-
wali, że odmówią ręki córki. Kierują się oni zasadą, że o pannę każdy może 
pytać i każdemu można uprzejmie odmówić:

62 Poświadczone zostały miejsca, w których swaci osiągają swój cel już przy pierwszej 
wizycie.

63 Gen Ddż 274, Iliew Zab 134, Man Chs 185, Ancz Chs 65, Das Sdż 274.
64 2 –3  r a z y  – Ełcz Mch 110, Gen Kap 179, Gen Ddż 274, AIF 149 Kd 33, Geor PirK 

392, Can Rd 153, Ancz Chs 65, Was KnK 212; 7  r a z y  – Can Rd 152; 9  r a z y  – Ełcz Mch 
110, Nik Łcz 95, Nik ŁczK 375; 10  r a z y  – Can Rd 153.

65 Jeśli jednak odsyłanie swatów wiąże się jedynie z prestiżem, a nie z niechęcią do 
spokrewnienia z rodziną reprezentowaną przez swatów, nie rozgłasza się ich odprawienia. 
Gen Kap 179.
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За мома и циганинъ да попита, ти се не сpъди: нея секи може да 
поиска и на  секого съ благо може да се откаже. 

SbNU 37 Kd 235–236

Nie złość się, jeśli i Cygan zapyta o pannę – każdy może ją zechcieć 
i każdemu uprzejmie można odmówić.

Jakkolwiek zły i kiepski byłby kandydat do ręki ich córki, rodzice dziew-
czyny nigdy wprost nie mówią, że nie chcą go na zięcia (SbNU 42 Dp 79, 
SbNU 10 Pd 50, Das Sdż 273).

Sposobów udzielenia odpowiedzi na pytanie swatów jest w tradycji buł-
garskiej wiele66. Jeśli przedstawiając cel swojej wizyty, uciekają się oni do 
alegorycznej formuły, w tym samym duchu odpowiadają rodzice dziewczyny. 
I tak, gospodarz odmawia prośbie swatów, twierdząc, że krzew róży jest jesz-
cze młody i nie przyjmie się w innym ogrodzie:

– Не може, Иованчо. Да ме прощавате, ама язе сакам да си 
 е у моята градина. Па и да ви кажа ле? Не ни е за даванье: още  
е млат, нема да се фане у вас.

SbNU 42 Dp 79

– Nie można, Iwanczo. Wybaczcie, ale chcę go mieć w swoim ogro-
dzie. Zresztą jest jeszcze młody, nie przyjmie się u was.

Jałóweczka lub koźlątko, które chcą od niego kupić, jeszcze nie jest na 
sprzedaż (Das Sdż 273):

Имам, ама ни йe за продаване!. 
AIF 319 Sz 9

Mam, ale nie jest na sprzedaż!.

Gdy swaci proszą wprost o dziewczynę dla chłopaka, którego reprezentu-
ją, a rodzice nie są skłonni oddać córki, wówczas najczęściej twierdzą, że jest 
jeszcze za młoda, jeszcze nie przyszedł jej czas67. Powodem odmowy może 
też być brak wiana68. Gospodarze doradzają więc, by szukać gdzie indziej:

мумата ни е оште малка, не е за женене, чеиз не сме приготвили.
SbNU 5 Rł 37

nasza panna jest jeszcze mała, nie przyszedł jeszcze jej czas, nawet wia-
na nie przygotowaliśmy.

66 W niektórych miejscach o powodzeniu swojej misji wnioskują z braku określonych 
przyimków w mowie, jaką wygłasza przedstawiciel strony panny. Can Rd 152.

67 Moł Gb 63, Arn 34 – Trac, Can Rd 152, AIF 148 Sm 3.
68 Nik ŁczK 375, Geor PirK 392, Arn 34 – Trac, Can Rd 152.
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Gdy rodzice nie są zainteresowani złożoną propozycją, mówią, że w tym 
roku nie mogą wyprawić wesela:

Всичко е хубаво и от това място по -добро няма да намерим, но 
какво да сторим, когато тая година не сме готови за сватба […].

Mar Rd 23

Wszystko wspaniale, a i lepszego miejsca nie znajdziemy, ale cóż pora-
dzimy, skoro w tym roku nie jesteśmy gotowi na wesele […]. 

Jeśli jednak są skłonni przystać na proponowane małżeństwo, często mó-
wią, że muszą się najpierw zastanowić (Moł Gb 63, Geor PirK 392, Iliew  
Zab 134), i zapraszają do ponownych odwiedzin:

Всичко е добре. И момъкът, и домашните му са много добри хора, 
но тая вечер не можем да отсечем, ще ни прощавате, но ако 
искате, елате друг път.

Mar Rd 23

Wszystko wspaniale. I chłopak, i jego bliscy to bardzo dobrzy ludzie, ale 
dziś wieczorem nie możemy zdecydować, wybaczcie nam i jeśli chcecie, 
przyjdźcie jeszcze raz.

треба да се питаме, да се почудим, пак ке додете
Geor PirK 392

musimy się popytać, zastanowić, przyjdźcie znowu.

Chodzi o to, by przynajmniej raz odprawić swatów, ale dając im do zro-
zumienia, że zgoda jest tylko kwestią czasu – najbliższej wizyty lub kilku 
kolejnych wizyt.

Jeśli swaci przyszli do domu rodziców dziewczyny w charakterze kup-
ców chcących nabyć jakieś zwierzę, to gospodarz uprzedza, że tanio go nie 
sprzeda:

Имаме, байно ле, имаме юничка за продаване, ала я скъпо про- 
даваме.

Das Sdż 273 

Mamy jałóweczkę na sprzedaż, ale drogo ją sprzedamy.

Czasami jest skłonny oddać młodą jałówkę od razu, ale za dobrą cenę. 
Dialog między gospodarzem i swatami zawiera najczęściej elementy targu:

– Абре приятел’е, добре сте ми дошле! Лели знаете: има ли 
стока, че има и за продаван’е. Оно, сега башъ не ни е за продаван’е 
юничката, йоще е млада – не сме ву се и ние нарадувале; но, ако 
излезне погодия у сметката, че я дадеме. Вие колку че дадете?
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– Ние мислиме до петстотинъ лева да са стига. А ти какво че 
речешъ на това? 

– Малку cа, ногу са малку! Каде, каде сте далеко! Дайте си три 
иляди, джанъмъ, па му не мислете! Че земете стока, та светъ че 
ви завиди!. 

SbNU 37 Kd 237

– Ech, przyjaciele, witamy! Wiecie, że jest towar, jest i na sprzedaż. 
Tylko że teraz jałóweczki nie sprzedamy, jeszcze jest młoda – jeszcze-
śmy się nią nie nacieszyli, ale jeśli się dogadamy co do ceny, to ją wam 
damy. Ile dajecie?

– Myślimy, że 500 lewów wystarczy. A ty, co na to powiesz?
– Mało, bardzo mało! Daleko jesteście! Dajcie, kochani, trzy tysią-

ce, wiele się nie namyślajcie! Weźmiecie towar, którego cały świat wam 
będzie zazdrościć!.

Zdarza się, że rodzice wzbraniają się przed oddaniem córki, dając do zro-
zumienia swatom, że przyszli za wcześnie, bo dziewczyna jest za młoda, i że 
jeśli ją wezmą, nie będzie miał kto pomagać w domu, ale tego typu zastrze-
żenia nie zawsze są traktowane jak odmowa (SbNU 45 Kd 193). Częściej, 
udzielając odpowiedzi na złożoną mu propozycję, ojciec dziewczyny twierdzi, 
że nie jest przeciwny kandydatowi na zięcia, ale nie może decydować sam, 
musi najpierw poznać zdanie córki, chcąc tym samym pokazać, że liczy się 
z jej opinią:

– Благодарим, баi Дино, да с¿ живи и здрави и кои пратиле 
и кои донеле. Ниiа сме млогу радосни, за дето ни с¿ потачиле, ама 
незнаiме оште, какво мисли мумата, та за тва ж¿ пучакат малко 
неiа да питаме и тугава ж¿ им отговориме. Колкуто за мьастуто, 
ниiа гу аресуваме, ами да видим, мумата какво ж¿ каже.

SbNU 10 Pd 50

– Dziękujemy, baj Dino, niech żyją długo w zdrowiu i ci, którzy 
wysłali, i ci, którzy przyszli. Bardzo się cieszymy, że nasze dziecko ze-
chcieli, ale nie wiemy, co myśli panna. Poczekajcie trochę, zapytamy ją 
i wtedy wam odpowiemy. A co do samego miejsca, to nam się podoba, 
ale zobaczymy, co panna powie. 

Najczęściej liczą się ze zdaniem córki ci rodzice, którzy mają pewność, 
że potrafi ona właściwie ocenić pretendującego do jej ręki. Jeśli wiedzą, że 
odmawia z głupoty, a oni są przekonani, że kandydat jest nie do pogardzenia, 
dają zgodę na wesele, nie zważając na jej sprzeciw69 (SbNU 5 Pp 51).

69 Niekiedy dziewczyna jest w stanie, grożąc ucieczką, wymusić zgodę rodziców na kan-
dydata, który im niespecjalnie odpowiada. Gdy tylko zauważy, że ojciec zastanawia się, co 
odpowiedzieć swatom, daje znak matce, żeby wyszła z nią do izby, i zapowiada, że jest gotowa 
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Bywa też, że dają wyraźnie do zrozumienia, iż nie zamierzają zmuszać 
córki do małżeństwa z chłopakiem, którego nie darzy uczuciem70:

– Убаво сте направиле, ако сте дошле и добре сте ми дошле! 
Ние не сме противни, но да видиме, какво млади че кажатъ. Ние съ 
нихъ, младитѢ, нема века да векуваме, но ако се нещо не аресуятъ, 
ние сосъ зоръ не можеме и не бива да ги караме да се зиматъ.

SbNU 37 Kd 236

– Witamy! Dobrze zrobiliście, przychodząc! Nie jesteśmy przeciwni, 
ale zobaczmy, co młodzi powiedzą. Wiecznie z nimi żyć nie będziemy, 
ale jeśli się nie mają ku sobie, nie możemy i nie powinniśmy zmuszać 
ich do ożenku.

Zwykle jednak pytają dziewczynę o zdanie od razu po złożeniu propozycji 
przez swatów71. Rodzice wołają na bok córkę (SbNU 5 Rł 37) lub gospodarz 
wchodzi do pomieszczenia, gdzie dziewczyna czeka razem z matką (SbNU 5 
Sf 57), i pyta, czy chce chłopaka, w którego imieniu przyszli prosić o jej rękę. 

Niekiedy konieczność zapytania dziewczyny o zdanie jest jedynie pretek-
stem do odesłania swatów i zyskania na czasie72, który wykorzystuje się na 

na wszystko, byle tylko być z ukochanym: Мамо, речи на тата, ако он не е сoгласен, я к’е 
бегам (SbNU 45 Kd 193) [Mamo, powiedz ojcu, że jeśli on się nie zgadza, to ja ucieknę]. Nie-
rzadko decyduje się na taki krok, nic nikomu nie mówiąc (SbNU 5 Rł 37, Ancz Chs 65). W za-
chodniej Bułgarii chłopak wraz z drużyną przyjaciół prowadzi dziewczynę, która uciekając, 
zabiera z sobą torbę z darami weselnymi do domu, gdzie już czekają jego krewni (przyjęło się, 
by dziewczyna udawała sprzeciw, gdy ją zabiera chłopak i jego przyjaciele – por. przysłowie: 
Я нека си плачемъ, а вие си ме влачете [Ja sobie płaczę, a wy mnie wleczcie]). Tymczasem 
dowiedziawszy się o ucieczce córki, rodzice i domownicy ruszają w pogoń. W drodze może 
nawet dojść do starcia między obiema stronami. Jeśli strona dziewczyny wychodzi ze starcia 
zwycięsko, zabiera ją z powrotem do domu. Sama zainteresowana nie rozpacza – wie, że może 
ponownie uciec. Gdy jednak dziewczyna dociera bez przeszkód do domu chłopaka, wysyła 
on do jej rodziców osoby, które proszą w jego imieniu o przebaczenie. W takich wypadkach 
praktyką jest też dawanie wykupu za dziewczynę – określonej sumy lub darów dla jej rodziny 
(kożucha dla rodziców, butów dla braci, chust dla sióstr). Wszystko kończy wzniesienie toastu 
za pomyślność młodych: Хайде нека е благословено, Господъ здраве и животъ да имъ 
дава, а у к¿щи берекетъ и челедъ! На здравица! (Arn 105 – ZB) [Niech będą błogosławieni, 
Bóg niech im da zdrowie i długi żywot, a w domu – urodzaj i dzieci! Na zdrowie!].

70 Por. miejsca, w których pytają o zdanie córkę, nie chcąc, by w przyszłości obwiniała 
ich o zły wybór: Може мьастуту д¿ излезе лошу. Нек¿ си мисли тьа, та сетне д¿ ни 
не к¿лне. (SbNU 10 Pd 51) [Miejsce może okazać się złe. Niech sama myśli i nie przeklina 
nas potem].

71 AIF 306 Mch 65, Roj Gb 65, AIF 150 Pk 4, AIF 149 Kd 33, AIF 73–I Bł 75, AIF 
225–II Chs 287.

72 Ten czas jest też okazją do przyjęcia swatów wysłanych przez innych pretendentów do 
ręki dziewczyny, w nadziei że trafi się ktoś zamożniejszy i – zdaniem rodziców – odpowied-
niejszy. Iliew Zab 134.
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zasięgnięcie opinii o chłopaku oraz dokładne sprawdzenie jego rodziny. Do-
piero po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu pytają samą zainteresowa-
ną, co sądzi o kandydacie na męża. Jeśli dziewczyna się wahała, to swaci i za 
drugim razem mogą zostać odprawieni bez kategorycznej odpowiedzi. Jeśli 
chłopakowi bardzo zależy na dziewczynie, to jego wysłannicy coraz częściej 
odwiedzają jej dom (przychodzą nawet dwa, trzy razy dziennie, domagając 
się jasnej odpowiedzi – tak lub nie). Dziewczyna waha się najczęściej wtedy, 
gdy ma wielu kandydatów do ręki i liczy, że przyjdą o nią prosić. Jeśli ma 
tylko jednego starającego się, nie zastanawia się zbyt długo. Gdy przychodzi 
czas na zadanie pytania, wołają córkę, żeby powiedziała, czy podoba jej się 
miejsce, do którego mieliby ją oddać:

Ету вас, ету и мумата! Ниiа сме а родиле и утгледале, ама ни мо-
жим на тва да i cа меcим. Акy аресува мьастуто, д¿ каже; аку ни 
аресува, па да каже.

SbNU 10 Pd 51

Oto i panna. Urodziliśmy ją i wychowali, ale w te sprawy nie możemy 
się mieszać. Jeśli podoba się jej miejsce, niech powie, jeśli nie, też niech 
powie.

Jeśli rodzice wiedzą, że córka jest zdecydowana przyjąć chłopaka, dekla-
rują przed swatami, że im miejsce odpowiada, ale chcą, by i ona powiedziała, 
co ma na sercu. Czasami milczenie dziewczyny jest oznaką jej zgody (AIF 
73–II Bł 167).

Nie zawsze jednak zdanie córki bierze się pod uwagę, zwłaszcza w XIX 
wieku i na początku wieku XX. W większości przypadków pytanie dziewczy-
ny, która jest nieobecna podczas rozmów swatów z rodzicami, o zgodę na za-
mążpójście z konkretnym kandydatem jest czystą formalnością. Rodzice dają 
przyzwolenie na małżeństwo, po czym wołają córkę i informują ją o tym, co 
zostało postanowione73. Z reguły pytana, czy zgadza się wyjść za chłopaka, 
z którym przyszli ją swatać, odpowiada, używając utartych sformułowań, bę-
dących świadectwem pełnego podporządkowania rodzicom, co zapewne wią-
że się z powszechnym jeszcze w tym czasie przekonaniem, że sprzeciwienie 
się ich woli, a zwłaszcza woli ojca, jest ciężkim grzechem:

ако тати и мама са съгласни, и аз съм съгласна
Das Sdż 274

jeśli tata i mama się zgadzają, to i ja się zgadzam

Аз не знам. Кaвото каже татко, това ще е.
Man Chs 185

Ja nie wiem. Co powiedzą tata i mama, to będzie.

73 Gen Ddż 274, SbNU 37 Kd 236, Geor PirK 392, Draż PdK 219, Can Rd 153, Das Sdż 274.



98 Obrzędowość przedweselna

Niekiedy milcząco przyjmuje ich zgodę (Gen Kp 179). Gdy rodzice ak-
ceptują kandydata do ręki córki, a ona go nie chce, wówczas zmusza się 
ją do zmiany zdania (AIF II–77 Kdż 6). Sytuacja ta utrzymuje się do lat 
dwudziestych, trzydziestych minionego wieku, kiedy to opinia dziewczyny 
zaczyna się realnie liczyć. Na pytanie rodziców, czy chce wyjść za chłopaka, 
z którym przyszli ją swatać, odpowiada, że ich wizyta jest konsekwencją jej 
wcześniejszej zgody (ако не съм съглснa, нямaло да съм ги поканила (Geor 
PirK 392) [gdybym się nie zgodziła, nie zaprosiłabym ich].

Odpowiedź na propozycję swatów może zostać wyrażona także symbo-
licznie za pomocą elementów kodu akcjonlanego i przedmiotowego obrzędu. 
Najczęściej wnioskuje się o niej na podstawie czynności, których obiektem 
jest przyniesione przez swatów naczynie z winem lub rakiją74. Zwykle sym-
bolem zgody na wydanie dziewczyny za swatanego chłopaka jest jej przypicie 
przez ojca przyszłej panny młodej75. Obu kodom może wówczas towarzyszyć 
kod werbalny. Podają gospodarzowi byklicę (бъклица), a ten pije i mówi:

Е айде, щом толку ви аресува нашио трендафил, даваме ви го.
SbNU 42 Dp 79

Jeśli tak bardzo wam się podoba nasz krzew róży, dajemy go wam.

Czasem wystarczy, że gospodarz przyjmie naczynie76 (Roj Gb 65), choć 
nie zawsze jego zatrzymanie77 musi oznaczać, że misja powierzona swatom 
zakończyła się sukcesem. Jeśli następnego dnia zostanie ono zwrócone, to 
znak, że propozycja zamążpójścia została odrzucona (Nik ŁczK 375, Can Rd 
152). Nierzadko akceptację kawalera na męża i zięcia symbolizują podanie 
swatom rakii (Gen Kp 179) lub poczęstowanie nią wszystkich obecnych (Nik 
Łcz 95, Nik ŁczK 375, Was KnK 212) przez samą dziewczynę. Znaczenie uro-
czystej obietnicy, potwierdzającej osiągnięcie porozumienia, mają wznoszone 
przy tej okazji toasty:

[ojciec chłopaka – główny swatający]
– Е, да е благосовено! Да са живи млади, да се веселятъ, како 

китка у градина, да са високи, како планина, да са широки, како 

74 Nik ŁczK 375, Roj Gb 64, AIF 319 Sz 8, SbNU 42 Dp 79, Can Rd 152, AIF 225–II 
Chs 287, Was KnK 212, AIF 211 Bs 66, AIF 45 Jb 8.

75 Rak Gd 220, SbNU 5 Sf 57, SbNU 49 Bz 705, AIF 149 Kd 33, Geor PirK 393, AIF 
225–II Chs 287, Man Chs 185, 188, Ancz Chs 65, AIF 45 Jb 8.

76 Nieprzyjęcie naczynia, które ojcu dziewczyny podają kolejno przedstawiciele dru-
giej strony, jest jednoznaczne z odmową i fiaskiem swatów. Nik Łcz 94–95, Nik ŁczK 375, 
SbNU 5 Sf 57.

77 Czasami naczynie się zatrzymuje, jeśli udzielenie odpowiedzi wymaga zastanowienia. 
Czasu mogą potrzebować zarówno rodzice, jak i dziewczyna, zwłaszcza gdy chłopak nie jest 
tym wymarzonym i trzeba ją do małżeństwa nakłonić. Arn 34 – Trac.
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пол’е! Да имъ даде Господь, що имъ сръце сака! Да имъ са живи 
бащи и майки, свекъръ и свекpъва, брайкя и сестри!

[ojciec dziewczyny]
– Добре сте ми дошли и още по -добре нашли! Да е благосовено 

и длъговечно! Да имъ дава Господь, на младите, здравйе да раснатъ, 
како тополи, да се ширатъ, како сиво стадо по рамни рудини, да 
бръзатъ, како облаци предъ ветъръ! […].

SbNU 37 Kd 236

– Niech Bóg błogosławi! Niech młodzi żyją długo, niech się radują 
jak ten bukiecik w ogrodzie, niech są wysocy jak góra i szerocy jak pole! 
Niech Bóg da im to, czego serce zapragnie! Długich lat ojcu i matce, 
świekrowi i świekrze, braciom i siostrom! 

– Witajcie! Niech Bóg błogosławi i ześle im długi żywot! Niech da 
młodym zdrowie, żeby rośli jak topole, niech będą niczym stado pasące 
się na górskich polanach, niech się śpieszą jak obłoki uciekające przed 
wiatrem! […].

O przychylności dla kandydata do ręki dziewczyny może także świadczyć 
to, czy swaci zostaną ugoszczeni przez gospodarzy (Nik Łcz 94, Nik ŁczK 
375, AIF 319 Sz 9).

Zdarza się, że tam, gdzie decyzja rodziców panny nigdy nie zapada pod-
czas pierwszej wizyty swatów, ci ostatni o powodzeniu swojej misji dowiadu-
ją się z ułożenia butów – jeśli ich buty zostały skierowane w stronę wejścia, 
to znak, że nie są mile widziani i nie ma sensu, by znowu przychodzili (Iliew 
Zab 134, Can Rd 152). Znaczenie może mieć też bukiecik, który przynoszą 
swaci i który zatyka się w belce sufitu lub podaje bezpośrednio dziewczynie 
– jeśli pozostaje w belce jeszcze następnego dnia lub zostaje wzięty przez 
dziewczynę, to znak, że propozycja swatów została przyjęta (Nik Łcz 94, Nik 
ŁczK 375). W niektórych miejscach, gdy podczas swatania obecni są młodzi, 
symbolem przyzwolenia na ich połączenie jest wymiana bukiecików – ojciec 
chłopaka zatyka za uchem dziewczyny bukiecik z bazylii, a ojciec dziew-
czyny za uchem chłopaka (Buk Gram 246). Gdzieniegdzie, na znak zgody, 
wszystkim swatom panna wręcza po bukieciku (SbNU 5 Sf 57), czerwoną 
zapaskę lub zawinięte w chustę peszkiry (пешкири/пешкир), skarpety i far-
tuchy (Mank1 Wr 130). Akceptację propozycji może też oznaczać przesłanie 
peszkiru chłopakowi, za którego mają wydać dziewczynę (Nik Łcz 94).

Gdy już wiadomo, że dojdzie do ożenku, w izbie pojawia się dziewczyna, 
żeby pocałować w rękę swatów (Gen Kap 179, SbNU 42 Dp 79), wszyst-
kich zgromadzonych (SbNU 37 Kd 236, Arn 34 – Trac, Can Rd 153) albo 
tylko rodziców oraz przyszłego świekra (SbNU 42 Dp 79). Ten gest, powta-
rzany potem wielokrotnie na różnych etapach obrzędowości weselnej, służy 
potwierdzeniu zyskania nowego statusu społecznego (маДЖаров, 2004: 73) 



100 Obrzędowość przedweselna

– dziewczyna jest już obiecana, wkrótce zostanie zaręczona, stanie się człon-
kiem nowej rodziny.

Wtedy też najczęściej dochodzi do obdarowywania. Swaci wręczają 
dziewczynie dar od chłopaka (AIF 73–II Bł 227). Zwykle jest nim bukiecik 
(AIF II–72 Kdż 7) przewiązany czerwoną nitką ze złotą lub srebrną monetą 
(kilkoma monetami)78, a czasami pieniądze (SbNU 45 Kd 193, AIF 149 Kd 33, 
SbNU 42 Dp 79). Wyjątkowo swaci przekazują jej pierścień (Was KnK 212, 
AIF 211 Bs 66) lub naszyjnik (Gen SfK 206). Tymczasem darem dziewczy-
ny dla chłopaka mogą być: chusta79, skarpety (AIF 306 Mch 65, SbNU 45 
Kd 193, AIF 149 Kd 33), koszula80, bukiecik (SbNU 42 Dp 80, Arn 34 – Trac, 
AIF II–72 Kdż 7).

Niekiedy po osiągnięciu porozumienia gospodarze ugaszczają81 swatów, 
choć nie brak i takich miejsc, w których niczego się dla nich nie przygoto-
wuje i dopiero następnego dnia wyprawia się tzw. łamanie turty (турта): 
kilku krewnych chłopaka zwraca dziewczynie dany przez nią poprzedniego 
dnia znak – rękojmię osiągniętego porozumienia między stronami, a matka 
chłopaka rozłamuje przy stole przyniesioną z sobą turtę, po czym rozpoczyna 
się gościna (Ełcz Mch 109). W niektórych miejscach świętuje się na koszt 
rodziny chłopaka, która jeszcze tego samego wieczoru, na wiadomość o po-
myślnym przebiegu swatów, przynosi do domu dziewczyny jedzenie i picie 
(Ancz Chs 66).

Po przyjęciu propozycji swatów zapadają najważniejsze ustalenia dotyczące 
najbliższej przyszłości82 – wyznaczana jest data kolejnych spotkań (najczęściej 
zaręczyn)83. Wagę wzajemnych uzgodnień przygotowujących grunt pod zarę-
czyny, do których dochodzi, potwierdza grupa terminów obrzędowych funk-
cjonujących jako nazwy swatających (годежари, годежаре, годежници, 
сгодятаци, сгодичари), derywowana od czasownika годя w znaczeniu ‘przy-
gotowywać, uporządkowywać’ (БЕР, т. 1: 260–261)84.

78 Gen SfK 206, SbNU 42 Dp 79, AIF II–77 Kdż 6, Was KnK 212, Buk Gram 246.
79 SbNU 45 Kd 193, Arn 34 – Trac, Ancz Chs 66, AIF 45 Jb 8.
80 AIF 306 Mch 65, AIF 149 Kd 33, Arn 34 – Trac, AIF 211 Bs 66.
81 Gen Ddż 274, AIF 150 Pk 4, SbNU 49 Bz1 706, AIF 149 Kd 33, SbNU 42 Dp 80, AIF 

148 Sm 3, AIF 225–II Chs 287, Man Chs 188, Buk Gram 246. Niekiedy mogą być tylko czymś 
częstowani (Nik ŁczK 375, Rak Gd 220, SbNU 45 Kd 193) albo zostać zaproszeni na kolację 
(SbNU 37 Kd 236, SbNU 45 Kd 193).

82 Bywa że, jeśli swaci przychodzą kilka razy do domu dziewczyny (mając pewność, że 
zgoda jest tylko kwestią czasu – za każdym razem jej rodzice proszą o cierpliwość, o kilka 
dni, żeby mogli się zastanowić), to podczas kolejnych wizyt dochodzi do uzgodnienia szcze-
gółów, zwłaszcza natury ekonomicznej. SbNU 11 503.

83 SbNU 5 Sf 58, AIF 150 Pk 4, SbNU 45 Kd 193, SbNU 42 Dp 79, AIF 73–II Bł 167, 
Can Rd 153, AIF 148 Sm 3, Buk Gram 246, AIF 211 Bs 66.

84 Por. psł. *godъ ‘coś dogodnego dla kogoś, odpowiadającego komuś, przyjemnego dla 
kogoś’. boryś, 2008: 169.
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Kluczową rolę odgrywają uzgodnienia wzajemnych darów: tego, co ma 
kupić chłopak rodzicom, braciom, siostrom dziewczyny, jakie ślubne rzeczy 
ma jej dać – i odwrotnie: jakie dary dziewczyna powinna przygotować dla 
świekra, świekry, domowników i krewnych chłopaka (SbNU 42 Dp 79, Ancz 
Chs 65). Nierzadko dochodzi przy tej okazji do targów:

– Ние имаме много голяма рода. Ще можете ли да я дарите?
– Ние имаме дарове, но ще можем да дарим вашата рода, ако 

дадете 1 000 алтъни бабаака.
Ancz Chs 65

– Mamy duży ród. Możecie wszystkich obdarować?
– Mamy dary, ale możemy was obdarować, jeśli dacie 1 000 złotych 

monet ojcowskiego prawa.

Jeśli z powodu skąpstwa jednej ze stron nie można dojść do porozumienia 
podczas uzgadniania warunków, wcześniejsza umowa jest zrywana, a swaci 
demonstracyjnie odchodzą. To często bywa przyczyną gorzkich wymówek ze 
strony dziewczyny, zwłaszcza gdy później nie jest ona szczęśliwa w małżeń-
stwie z innym (SbNU 42 Dp 80). Powodem cofnięcia słowa danego swatom 
mogą być także nieoczekiwane żądania dotyczące jej posagu. Zdarza się, że 
ojciec chłopaka widzi w ożenku syna okazję do zrobienia dobrego intere-
su. Nie zwracając uwagi na to, że jest stroną proszącą, najczęściej już po 
zgodzie rodziców dziewczyny mówi, że ożeni syna, jeśli dostanie określony 
posag w gotówce, dobytku lub nieruchomościach. Czasami niektórzy ojcowie 
specjalnie nie towarzyszą żonie podczas swatów, żeby następnego dnia móc 
pójść samemu do rodziców dziewczyny i podnieść tę kwestię. W tej sytuacji 
przechytrzeni rodzice dziewczyny godzą się nawet na jak największy posag, 
byleby nie zhańbić córki, o której mówiłoby się, że była obiecana, ale nie 
została przyjęta. Bywa jednak, że ojciec dziewczyny nie przystaje na żądania 
drugiej strony i unieważnia wcześniejsze uzgodnienia (SbNU 49 Bz1 706).





Zaręczyny

Nierzadko u Bułgarów zaręczyny przebiegają w turach, rozpadając się na 
dwie samodzielne ceremonie. Terminologicznie są one przeciwstawiane jako: 
zaręczyny małe – малъкглавеж,малешекглавеж, малкауглава,малък
годеж, i zaręczyny duże – голям главеж, голема главия, голяма года, 
голям годеж, голяма ракия, голямнишан; zaręczyny pierwsze – първи
главеж, i zaręczyny drugie – втори годеж; zaręczyny tajne – скришен
главеж i zaręczyny jawne – явенгодеж; zaręczyny srebrne – среброгодеж, 
i zaręczyny złote – златогодеж.

W razie osiągnięcia porozumienia między obu stronami podczas swa-
tów małe zaręczyny (można je określić wstępnymi) mogą się odbyć w domu 
dziewczyny jeszcze tego samego dnia1 albo nazajutrz (Geor PirK 293). Częś‑ 
ciej jednak wyprawia się je jakiś czas potem – na ogół w ściśle określone 
przez lokalną tradycję dni tygodnia2. Jeśli organizowane są w tym samym 
dniu, co swaty, lub gdy obejmują czynności, które tradycyjnie są do nich 
przypisane, odbywają się wieczorem3.

Na małe zaręczyny zwykle przybywają już rodzice chłopaka (Gen Ddż 274, 
AIF 104 Chs 61). Mogą im towarzyszyć krewni (Gen SfK 206), czasami ko-
niecznie starsi i bardziej doświadczeni oraz najbliżsi (Nik ŁczK 375). Rza-
dziej jest na nich obecny tylko ojciec narzeczonego w otoczeniu krewnych 
(Das Sdż 274) i sąsiadów (SbNU 5 Rł 37). Sam zainteresowany nie bierze4 
w nich udziału (Nik ŁczK 375, SbNU 5 Rł 38, AIF 104 Chs 61), ograniczając 
się do przesłania dziewczynie daru (Geor PirK 293, Das Sdż 274, AIF 158 
Bs 5), ale jeszcze tego samego wieczoru, jeśli tylko zostanie powiadomiony 

1 Gen Ddż 274, Geor PirK 293, Draż PdK 219, Das Sdż 274.
2 Pon ie d z ia łek  – SbNU 5 Rł 37, AIF 158 Bs 5; w t orek  – Gen SfK 206, Ancz  

Sak 273; ś rod a  – Ancz Sak 273, AIF 158 Bs 5; cz wa r t ek  – Gen SfK 206, SbNU 5 Rł 37; 
sobot a  – Draż PdK 219, Ancz Sak 273; n ie d z ie l a  – Gen SfK 206, SbNU 5 Rł 37, Ancz 
Sak 273.

3 Gen Ddż 274, SbNU 5 Rł 37, Geor PirK 293, Draż PdK 219, Ancz Sak 273.
4 Wyjątek stanowią miejsca, gdzie bezpośrednio po małych zaręczynach dziewczyna jest 

z nich zabierana do domu narzeczonego. Gen SfK 207.



104 Obrzędowość przedweselna

o zaręczeniu go, udaje się do domu narzeczonej (Das Sdż 274), żeby zostać 
z nią sam na sam (SbNU 5 Rł 38).

Niekiedy tradycyjną wymianę darów, będącą jednym z komponentów ob-
rzędowości małych zaręczyn, poprzedzają czynności podejmowane w czasie 
swatów. I tak, już przy wejściu do domu dziewczyny goście informują o celu 
swojej wizyty, a czasami prowokują gospodarzy do tego, by ci sami zaczęli 
ich wypytywać, po co przyszli (Ancz Sak 274):

– Лафовето се не свр¿шуваа, е ми, iа не питаiте оти сме ду-
шли? Некьe седим цала нош тука?

– Е, оти сте дошли?.
SbNU 5 Rł 37

– Rozmowy nie mają końca, nie spytacie nas, po co przychodzimy? 
Całą noc mamy tu siedzieć?

– E, po co przyszliście?.

W wielu miejscach przedstawiciele obu stron podejmują rozmowę przypo-
minającą tę, którą prowadzą swaci (Nik ŁczK 376, Das Sdż 274), rozgrzebują 
ogień w palenisku (Gen SfK 207, Ancz Sak 273–274). Zdarza się, że pytają 
dziewczynę, czy zgadza się wyjść za chłopaka, którego reprezentują (Gen 
Ddż 274), po czym przypijają zgodę5.

Przedstawiciele narzeczonego przynoszą dar dla narzeczonej6. W zależnoś‑ 
ci od rejonu jest nim naszyjnik ze złotych7 (Geor PirK 293, Draż PdK 219) 
lub srebrnych monet (Draż PdK 219) albo bukiecik8. Gdzieniegdzie może 
ona dostać (także): pierścionek (Nik ŁczK 375, SbNU 5 Rł 37, Geor PirK 
293), bransoletę (Nik ŁczK 375) i inne ozdoby (Nik ŁczK 375, Draż PdK 
219), chustkę na głowę (Geor PirK 293, Ancz Sak 274), mesał (месал) (Ancz 
Sak 274), haftowany pas, cukierki, rodzynki (Draż PdK 219), pszenicę, 
(Draż PdK 219, Ancz Sak 274, AIF 158 Bs 5), żyto, ryż (AIF 158 Bs 5). 
Z kolei zwyczajowymi darami dla narzeczonego mogą być: bukiecik (Geor 
PirK 293) z monetami (SbNU 5 Rł 38), chusta i skarpety (Geor PirK 293), 
sukmana, fartuch i rękawy (Ancz Sak 276), a niekiedy część wiana dziew-
czyny (Gen Ddż 274).

Stałym elementem aktu obrzędowego małych zaręczyn jest obdarowywa-
nie krewnych chłopaka (Ancz Sak 275). Dziewczyna każdemu z nich kładzie 
na prawym ramieniu biały obrus, całując uprzednio gościa w rękę i czoło  

5 Nik ŁczK 376, Gen SfK 206–207, Draż PdK 219, Ancz Sak 275.
6 Wyjątkowo dostaje go dopiero następnego dnia. Ancz Sak 276.
7 Czasami dostaje złote monety nanizane na czerwoną nitkę (Nik ŁczK 375, Ancz Sak 

273) albo luzem (Draż PdK 219, Das Sdż 274).
8 Nik ŁczK 375, Gen Ddż 274, Gen SfK 206, SbNU 5 Rł 37, Geor PirK 293, Ancz Sak 

274, AIF 158 Bs 5, Das Sdż 274. 
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(Das Sdż 274), obdarowuje peszkirami (пешкири/пешкир), które ci zawiązują 
wokół kałpaków (калпаки/калпак) (Gen Ddż 274) – to znak, że panna jest już 
w połowie zaręczona. Niekiedy następnego dnia krewni narzeczonego dostają 
bukieciki (SbNU 5 Rł 38) albo po mesalu (Draż PdK 220). Widomym zna-
kiem osiągniętego porozumienia mogą być też gałązki bazylii, które dziew-
czyna przekazuje krewnym narzeczonego (Ancz Sak 276).

Dla gości przygotowuje się poczęstunek. Wtedy też zapadają ustalenia 
dotyczące dużych zaręczyn (AIF 104 Chs 61): dochodzi do określenia dnia, 
w którym miałyby się odbyć duże zaręczyny (Nik ŁczK 376, Ancz Sak 2769), 
a nawet wesele (Nik ŁczK 376), czy rodzaju darów, jakie ma przygotować na-
rzeczona (Nik ŁczK 376, Gen SfK 207). W niektórych miejscach, gdy ojciec 
dziewczyny wyrazi zgodę na jej wydanie za mąż, przystępuje do targów ze 
swatami o sumę, jaką przekaże mu ojciec chłopaka, oraz ubrania i ozdoby, 
jakie przygotuje dla jego córki (Ancz Sak 276).

Duże zaręczyny (ostateczne) organizowane są w różnych odstępach czasu 
od swatów10, małych zaręczyn (jeśli takie występują11) lub wesela12. Gdzie-
niegdzie termin uzależnia się od faz księżyca. Wymagane jest, by zaręczyny 
przypadały na pełnię księżyca (Nik ŁczK 376) – за да „върви напълно” на 
младото семейство (Das Sdż 274) [żeby w pełni wiodło się młodej rodzi-
nie], albo na czas nowiu (Nik ŁczK 376, Geor PirK 393). Zwykle na duże 
zaręczyny wybiera się sobotę13, niedzielę14, rzadziej inny dzień tygodnia15, 
jakieś święto (Geor PirK 393, Draż PdK 220) albo jego wigilię (Gen Ddż 274, 
AIF II–77 Kdż 7, Das Sdż 274).

Duże zaręczyny stanowią demonstrację ekonomicznych możliwości 
obu rodzin. Przygotowania do nich trwają w obu domach, choć to rodzi-

 9 Jeśli data dużych zaręczyn nie zostanie uzgodniona ze swatami podczas małych zarę-
czyn, to uzgodnienia w tej kwestii zapadają między rodzicami chłopaka i dziewczyny następ-
nego ranka lub wieczoru, a niekiedy po kilku dniach lub jeszcze później.

10 Wkrótce p o  swa t a ch  – Was KnK 212, AIF 45 Jb 9; p o  dwóch, t r z e ch  d n ia ch  – 
AIF 225–II Chs 288; p o  t r ze ch, cz t e r e ch  d n ia ch, p o  t ygod n iu  – AIF II–77 Kdż 7; p o 
t ygod n iu, k i l k u  t ygod n ia ch  – SbNU 45 Kd 193, AIF 148 Sm 4; p o  m ie s ią cu  – AIF 
II–77 Kdż 7.

11 Na s t ę pnego  d n ia  p o  m a ł ych  z a r ę cz y n a ch  – AIF 104 Chs 61; k i l k a  d n i  p óź -
n ie j  – AIF 104 Chs 61, Das Sdż 274; p o  t ygod n iu  – Geor PirK 393. Sporadycznie okres 
dzielący małe zaręczyny od dużych zaręczyn jest dłuższy – trwa k i l k a  m ie s ię cy, rok, 
a  n awe t  d ł u ż e j. AIF 158 Bs 6.

12 Na  t yd z ie ń, dwa t ygod n ie  przed weselem. Gen Kap 179.
13 Nik ŁczK 376, SbNU 45 Kd 194, SbNU 42 Dp 80, AIF 73–II Bł 167, Draż PdK 220, 

Ancz Sak 277, AIF 45 Jb 9, Das Sdż 274.
14 AIF 307 Mch 76, Nik ŁczK 376, AIF 321 Gb 74, Gen Kap 179, Geor PirK 393, Was 

KnK 212, Ancz Sak 277, AIF 45 Jb 9.
15 Środ a  – AIF 45 Jb 9; cz wa r t ek  – Nik ŁczK 376, AIF 73–II Bł 88; k a ż dy  d z ie ń 

z  w y ją t k ie m w ig i l i i  w t o rk u  i  sobot y  – Das Sdż 274; d z ie ń  pa r z ys t y  – Nik ŁczK 
376.
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na chłopaka zapewnia wszystko, co potrzebne do przygotowania poczęs‑ 
tunku16.

W odróżnieniu od swatów i małych zaręczyn o dużych zaręczynach 
jest głośno. Kiedy nadchodzi czas, by wyruszyć do domu dziewczyny, to-
warzyszący orszakowi muzycy zaczynają walić w bębny, gra gajda (гайда) 
(SbNU 37 Kd 236), zbiegają się ludzie (SbNU 5 Sf 58). W drodze piją, śpie-
wają, krzyczą, strzelają z broni (SbNU 37 Kd 236, SbNU 45 Kd 194), orszak 
zatrzymuje się przed karczmą, by zaprosić zebranych do wzniesienia toastu 
(SbNU 5 Sf 58). Z reguły też zaprasza się na nie więcej krewnych niż na 
swaty czy małe zaręczyny17. Sam narzeczony może nie być obecny na swoich 
zaręczynach18 albo przyjść później (AIF 225–II Chs 289, Was KnK 212, Das 
Sdż 275). Nie bez przyczyny duże zaręczyny określa się niekiedy mianem 
wesela u panny – сватбаумомата (Nik ŁczK 376), i to nie tylko ze wzglę-
du na liczbę gości lub ich rangę, o czym może świadczyć zaproszenie na nie 
duchownego (SbNU 10 Pd 53) lub ważniejszych postaci obrzędowych (AIF 
307 Mch 76, Nik ŁczK 376). Chodzi tu także o włączenie do kompleksu ob-
rzędowego dużych zaręczyn elementów charakterystycznych dla późniejszych 
etapów obrzędowości weselnej, wyrażających:
–  ideę zawarcia związku małżeńskiego: narzeczony chwyta narzeczoną za 

rękę, przyciąga ją do siebie (Ancz Sak 278) i następuje na jej stopę (Nik 
ŁczK 376) lub narzeczeni współzawodniczą w nadeptywaniu się (Ancz 
Sak 278);

–  życzenie brzemienności i pomyślnego rozwiązania: czasami, witając gości, 
dziewczyna ściąga z ojca narzeczonego cedzidło i nie zawiązując pasków, 
zakłada je sobie na plecy (Nik ŁczK 376), które w planie semantycznym 
zastępują łono (НикоЛова, 1991: 38) – właściwe magii Alkmeny (+) czyn-
ności mają być gwarancją łatwego porodu (STomma, 1981: 28–29); następ-
nego dnia po zaręczynach narzeczona prowadzona jest do wody, gdzie do 
pełnego naczynia wrzuca się złotą monetę (AIF 45 Jb 9), symbolizującą 
przyszłe dziecko.
Nierzadko zabawa w domu narzeczonej, jaka towarzyszy dużym zaręczy-

nom, trwa do północy (AIF 150 Pk 6, AIF 225–II Chs 290, Ancz Sak 279), 

16 AIF 187 Gb 79, SbNU 5 Sf 58, Gen SfK 207, Gen Kap 179, SbNU 45 Kd 194, SbNU 
42 Dp 80, AIF 73–II Bł 75, 167, SbNU 5 Rł 38, Geor PirK 393, AIF II–77 Kdż 7, AIF 225–II 
Chs 288, Das Sdż 275. 

17 Zasada ta obowiązuje albo obie  s t rony  (AIF 319 Sz 10, Gen Kap 179, Gen Ddż 274, 
Gen SfK 207, AIF 150 Pk 4, Draż PdK 220, AIF II–77 Kdż 7, Ancz Sak 277, Was KnK 212, 
AIF 158 Bs 6, AIF 45 Jb 9), albo tylko s t ronę  ch łopa k a  (AIF 307 Mch 76, Nik ŁczK 376, 
SbNU 45 Kd 195, SbNU 5 Rł 38, SbNU 45 Rł 380, Geor PirK 393, SbNU 10 Pd 52, AIF 148 
Sm 4, AIF 211 Bs 66). 

18 Gen Kap 179, SbNU 45 Kd 195, AIF 73–II Bł 167, SbNU 45 Rł 380, AIF II–77 Kdż 8, 
AIF 211 Bs 66.
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a nawet dłużej (AIF 73–II Bł 75), by następnie przenieść się do karczmy (Gen 
Kap 179) albo do domu narzeczonego (SbNU 42 Dp 80, SNU 10 Pd 54).

Duże zaręczyny to jednak przede wszystkim porozumienie o małżeństwie, 
które nabiera mocy prawnej (be 175). Jak ważną odgrywa ono rolę, świadczy 
bogactwo nazw zaręczyn, przywołujących semantykę osiągniętego przez obie 
strony porozumienia: сговор19, сговарянье; сдумване20, удумки; годеж, 
года,годявка,годявла,годяванье,годеникуванье,гудешка,сгодеж,сго‑
дяване,сгодеванье21; тъкмеж,такмеж,такмоване,такмене,такму‑
ване22; отсек23.

Przedmiotem porozumienia między obu rodami jest głównie24 kwestia da-
rów weselnych, które każda ze stron ma obowiązek przygotować25:

Два са се свата сабрале,
И двата пият и ядат –
Единия пие и пее,
Другия пие и плаче.
Свата на свата говоре:
„Свате ле, свате, свекре ле,
Мачно се чедо чувало.
Лесно се дава другуму!
Да додеш, свате, да додеш,
Да додеш и да докараш,

19 Por. znaczenie prymarne leksemu сговор 1. ‘dobre uczucia i relacje, zrozumienie mię-
dzy ludźmi; zgoda, harmonia’. БТР, 2002: 871.

20 Por. сдумвамсе ‘umawiać się, porozumiewać się’. БТР, 2002: 872.
21 Por. scs. goditi ‘godzić się, przychylić się’. boryś, 2008: 170.
22 Zob. formację тъкмежw słowniku Najdena Gerowa poświadczoną w znaczeniu ‘po-

rozumienie, umowa’ (Геров, T. 5: 387). Analizując terminologię bułgarskiego obrzędu wesel-
nego, Elena S. Uzeniowa wskazuje jeszcze jedno znaczenie rdzenia тъкм‑ ‘przygotowywać 
się do drogi’. Tym samym nazwy zaręczyn oparte na tym właśnie rdzeniu, pozwoliłyby trak-
tować je jako przygotowanie do drogi, którą dziewczyna „przejdzie” w toku wesela, będącego 
typowym rite de passage. узеНёва, 2010: 168.

23 Termin świadczący o ostatecznym charakterze porozumienia stron. Por. podstawę sło-
wotwórczą отсичам‘decydować, ustalać, określać’: отсекли сватбата да стане след две 
недели (Геров, T. 3: 425) [ustalili, że wesele będzie za dwa tygodnie].

24 Zwykle podczas zaręczyn omawiane są także szczegóły dotyczące planowanego we-
sela. W pierwszej kolejności ustalana jest jego d a t a  (Nik ŁczK 377, Gen Ddż 274, SbNU 5 
Sf 60, AIF 73–II Bł 75, SbNU 5 Rł 38, Draż PdK 220, AIF 148 Sm 4, AIF 225–II Chs 290, 
Was KnK 213, AIF 158 Bs 6, Das Sdż 276). Jeśli jednak uzgodnienia dotyczące terminu 
wesela nie zapadają teraz, to do takich rozmów dochodzi w ok re s ie  n a r ze cze ń s t wa  (AIF 
319 Sz 14, Gen Ddż 275, AIF 149 Kd 34, SbNU 45 Rł 380, Geor PirK 394, SbNU 10 Pd 55, 
Draż PdK 220, Ancz Sak 280). Wyjątkowo data wesela ustalana jest już podczas swa t ów. 
SbNU 49 Bz1 707.

25 AIF 307 Mch 72, Gen Kap 179, AIF 150 Pk 6, SbNU 45 Kd 194, Geor PirK 393, Draż 
PdK 220, AIF 148 Sm 4, Das Sdż 275.
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Да ми докараш трoй кола:
Не едните щем да качим,
Ще качим мома Тодора;
На фтората щем да качим
Тодори бела премена;
На третите щем да качим
Най -маненкото сандъче,
Сандъче жлъти жлътици!
Да ми докараш, свате ле,
На девет сина по коня,
На девет снахи по колан!”.

SbNU 44 Sf 382, nr 681

Spotkali się ojciec chłopaka i ojciec dziewczyny. Piją i jedzą. Jeden pije 
i śpiewa, drugi pije i płacze. Ojciec dziewczyny żali się ojcu chłopaka 
– niełatwo dziecko wychować, za to łatwo oddać innemu! Chce, żeby 
ten przyprowadził mu trzy wozy: jeden, na który wsadzą Todorę, drugi, 
do którego złożą jej ubranie, i trzeci, do którego załadują małą skrzynię 
wypełnioną złotymi monetami. I jeszcze niech przyprowadzą po koniu 
dla jego dziewięciu synów, i niech przyniosą po pasie dla jego dziewię-
ciu synowych. 

Podczas dużych zaręczyn nierzadko prowadzi się targi o dar, jaki ma 
przygotować narzeczona. Niekiedy matka chłopaka wymienia tych, których 
należy obdarować, a następnie ojciec targuje się o sumę, jaką ma za ten dar 
zapłacić. Chodzi o zapłatę symboliczną. Ojciec chłopaka obiecuje setki le-
wów, a w rzeczywistości daje tylko sto. Pieniądze od razu kładzie na stół, 
a ojciec dziewczyny zbiera je i przekazuje córce (Nik ŁczK 377).

Nie bez znaczenia są też rozmowy wokół sumy (prid/прид), jaką ojciec 
chłopaka musi zapłacić ojcu dziewczyny26 (stąd i jedno z określeń tej kwoty 
бащинo право ‘prawo ojca’)27. Zgodnie z zasadą do ut des dzięki przekaza-
nym rodowi dziewczyny dobrom materialnym ród chłopaka otrzymuje dostęp 
nie tylko do urodzaju, do możliwości bycia z brzemienną, do „usług” kobiety 
pracującej, ale i do praw nad dziećmi, które ona urodzi (иваНович, 1998: 69. 
Za: хрисТов, 1999: 59).

26 Jak podkreśla Arnold van Gennep, małżeństwo ma zawsze sens ekonomiczny. Jeśli 
rodzina straci siłę roboczą w postaci chłopaka lub dziewczyny, oczekuje za to jakiejś rekom-
pensaty. genneP, 2006: 129–130.

27 Gen Kap 179, Geor PirK 393, AIF II–77 Kdż 9, Was KnK 213. Do zobowiązań finan-
sowych zaliczany jest także tzw. agyrłyk (агърлък), dawany rodzicom dziewczyny (РРОДД, 
1998: 12). Według informatorów ludowych, są to pieniądze dla jej matki, żeby wynagrodzić 
smutek po stracie córki i zapłacić za mleko, które dziewczyna ssała w niemowlęctwie. SbNU 
10 Pd 56.
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Czasami płaceniu pridu towarzyszy „targowanie się” (AIF 307 Mch 72, 
SbNU 5 Sf 58–59)28, co koresponduje z traktowaniem małżeństwa w kate-
goriach kupna – sprzedaży. Krewni dziewczyny chwalą ją, że jest praco-
wita, zdrowa, ładna, podkreślają, że ma wiele darów, i nalegają na większą 
sumę. Z kolei krewni chłopaka, nie podając w wątpliwość zalet dziewczyny, 
podkreślają dobre cechy swojego krewniaka, autorytet i zamożność rodziny,  
do której wchodzi panna, dobre życie, jakie ją czeka itd. Ojciec chłopaka  
dopóty kładzie na pitę (пита) pieniądze, dopóki ojciec dziewczyny nie powie, 
że wystarczy (Стига, свате [Wystarczy, swacie]). Także dla tego fragmen-
tu obrzędowości weselnej znane są formuły klisze: ojciec chłopaka kładzie 
pieniądze na zewnętrznym brzegu pity, a krewni dziewczyny wołają: Давай, 
свате, наплатисвай!29 [Dawaj, swacie, wypłacaj się!]. Jeśli kładzie banknoty 
o mniejszym nominale, domagają się, by nie przestawał: Тури, свате, още 
свате, тънок ти е наплато! [Kładź, swacie, jeszcze kładź, dzwono jest 
cienkie!]. Tymczasem krewni chłopaka wstawiają się za jego ojcem: Стига, 
стига – наплато стана по -голем от колата! [Wystarczy, wystarczy – 
dzwono jest już większe od wozu!] – aluzja do tego, że płacił więcej, niż jest 
warta dziewczyna z taką wyprawą30. W takich wypadkach ojciec dziewczyny 
podkreśla zalety córki, dając do zrozumienia, że pieniądze nie są za wyprawę/
wiano, lecz za samą dziewczynę, która jest bardzo pracowita, posłuszna itd.: 
Давай, свате! Я ти давам мома да ти жъне, да те слуша… [Dawaj, swa-
cie! Ja ci daję dziewczynę, żeby ci żęła, żeby cię słuchała…]. Zebrana suma 
przekazywana jest ojcu dziewczyny (Gen SfK 207–208).

28 Zarówno kwota, jak i wykorzystanie pieniędzy pochodzących z pridu zmieniają się 
wraz z upływem lat. Dla każdej warstwy społecznej w każdym okresie wyznaczana jest mi-
nimalna i maksymalna kwota, jaką strona chłopaka musi zapłacić ojcu dziewczyny. Gene-
ralnie prid nie zagraża małżeństwu, choć czasami upór rodziców w tej kwestii może prowa-
dzić do zerwania wcześniejszych umów. Dawanie go praktykowane jest jeszcze na początku 
lat czterdziestych XX wieku. Dłużej zachowuje się zwyczaj targowania o wysokość sumy, 
której w rzeczywistości już się nie przekazuje (ma ono charakter zabawy – płaci się lewy, 
które liczone są w tysiącach). Pieniądze te na początku XX wieku stanowią własność ojca 
dziewczyny, który rozporządza nimi według własnego uznania. W końcu lat dwudziestych 
część uiszczonej sumy jest przeznaczana na zakup czegoś dla młodych (zwykle miedzianych 
naczyń). Z czasem prid zastępuje specjalny prezent, a pieniądze przeznacza się dla młodych. 
W końcu XIX wieku ojciec chłopaka daje ojcu dziewczyny od jednej do czterech złotych 
monet. Gen SfK 208.

29 Por. наплат ‘jedna z 6 części, z których składa się drewniana obręcz koła’, наплатисвам 
‘kłaść kolejne części na obręcz koła’ (БЕР, T. 4: 494) z rdzeniem плат‑ (psł. *plātъ ‘mate‑ 
riał, tkanina’), który występuje także w czasowniku плащам/платя ‘płacić’ od psł. *plātiti 
[w przeszłości kawałki materiału służyły jako środek płatniczy] (БЕР, T. 5: 327). Niestety, 
w przekładzie na język polski (ze względu na ekwiwalent rzeczownika наплат ‘dzwono’) ta 
wywodzona z ludowej etymologii dwuznaczność czasownika наплатисвам ulega zatarciu.

30 Nieprzypadkowo pieniądze kładzie się na pitę, która swoim kształtem (okrągła, płaska) 
przypomina koło wozu.
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Osiągnięcie ostatecznego porozumienia zostaje przypieczętowane wy-
mianą darów między narzeczonymi31, które odgrywają rolę małżeńskiego 
zastawu, rękojmi danego słowa32 (SbNU 10 Pd 53). Stąd też liczne nazwy 
zaręczyn, których podstawą onomazjologiczną jest wręczany dar, będący zna-
kiem rozpoznawczym nowego statusu narzeczonych. Są wśród nich terminy 
syntetyczne (ogólna nazwa daru zostaje przeniesiona na nazwę kompleksu 
obrzędowego, w którym występuje on jako element kodu przedmiotowego): 
белег ‘charakterystyczny znak, cecha, właściwość, którymi ktoś lub coś się 
wyróżnia, po których można go rozpoznać’ (БТР, 2002: 56),нишанpers. -tur. 
‘znak’ (РРОДД, 1998: 295). Inne to terminy analityczne (połączenie nazwy 
daru i czasownika nazywającego czynność wymiany lub derywowanego od 
niego rzeczownika odczasownikowego): давамнишан‘daję niszan’, менене
нишан ‘wymiana niszanem’. 

Jednym z najczęstszych darów zaręczynowych dla dziewczyny, podobnie 
jak podczas małych zaręczyn, jest bukiecik33:

Кирчу на Ганка думаше:
– Гани мо, любе хубаво,

тоз вечер ше ти пруводя
бъкличка, пълна със вино
и пъстра китка сминува,
сминува, сминбусилкова.
[…] 

SbNU 63 Aj 244, nr 399

Kirczu zapowiada ukochanej Gance, że wieczorem przyjdzie do niej 
z byklicą wina i bukiecikiem z szaroty.

W wielu miejscach zawiązuje się na nim monetę lub kilka monet – za-
zwyczaj złotych34, rzadziej srebrnych (Nik ŁczK 376). Ponadto może dostać: 
pierścionek35, naszyjnik/naszyjniki36, monetę/kilka monet, które w okresie na-

31 W przypadku kradzieży dziewczyny (крадене на девойка) organizowane jest specjal-
ne przedweselne spotkanie obu rodzin prowadzące do pojednania. Rodzina chłopaka płaci 
wówczas znaczące odszkodowanie materialne, żeby skłonić rodziców dziewczyny do dania 
jej darów, bez których wesele nie może się odbyć. SbNU 49 Bz1 707.

32 Por. poświadczoną w niektórych miejscach (Nik ŁczK 375) nazwę daru залог ‘zastaw, 
gwarancja, rękojmia’ (SławSki, t. 1: 250).

33 Nik ŁczK 377, AIF 319 Sz 10, Gen Ddż 274, Geor PirK 393, SbNU 10 Pd 53, Das Sdż 
274. 

34 Nik ŁczK 377, AIF 319 Sz 10, AIF 150 Pk 4, AIF 73–II Bł 75, 167, SbNU 5 Rł 38, 
Geor PirK 393, SbNU 10 Pd 53, AIF II–77 Kdż 8, Ancz Sak 279.

35 Nik ŁczK 376, SbNU 42 Dp 80, AIF 73–II Bł 88, SbNU 10 Pd 53, AIF 148 Sm 4, AIF 
II–77 Kdż 8, Das Sdż 274.

36 Gen Kap 179, Gen Ddż 274, SbNU 5 Sf 58, SbNU 42 Dp 80, AIF 73–II Bł 167, 188, 
Geor PirK 393, AIF 148 Sm 4, Was KnK 212, Ancz Sak 277.
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rzeczeństwa będzie nosić jako ozdobę37, kolczyki (SbNU 42 Dp 80, AIF 73–II 
Bł 88, SbNU 5 Rł 38), bransoletę/bransolety38:

Петкано, дете баюво,
койно те сношка главяа,
главяа, порстен меная,
кина ти неду дадоа?

– Дадоа, байе, дадоа.
На ръки гриви сребърни,
на порсте бурми порстене,
на вакло чело алтъне,
на бяла шия гердане. 

BNT 5 As, nr 323

Petkanę zaręczyli wczoraj w nocy. Dali jej na ręce srebrne bransolety, na 
palce pierścienie, na czoło złote monety, a na szyję naszyjniki.

Czasami darem zaręczynowym dla dziewczyny mogą być także: lusterko 
(SbNU 5 Rł 38, Ancz Sak 277), chusta39, buty (AIF 73–II Bł 88, 167, 219, AIF 
148 Sm 4), skarpety (AIF 319 Sz 11, AIF 150 Pk 4), fartuch (Ancz Sak 277), 
pas40 i ozdobne klamry do niego (SbNU 42 Dp 80):

Долетал е сиви сокол на пирга,
извикал е свем граждани на име:

– Дали стоит тая мома у татко? 
[…]
Донесол сум сребрен пояс за нея, 
[…] 

BNT 5 Deb, nr 317

Sokół oznajmia, że przyniósł srebrny pas dla panny.

Wśród darów przeznaczonych dla narzeczonego dominują elementy stroju41. 
Nierzadko dostaje też bukiecik42 ze złotą monetą (Ancz Sak 278–279, Was 

37 Draż PdK 220, SbNU 10 Pd 53, AIF 225–II Chs 289, Ancz Sak 278, AIF 45 Jb 9, Das 
Sdż 274.

38 SbNU 5 Sf 58, SbNU 42 Dp 80, Ancz Sak 277, Was KnK 212.
39 AIF 319 Sz 11, AIF 150 Pk 4, AIF 73–II Bł 45, 88, 167, 219, SbNU 48 Rł 380, Geor 

PirK 393, AIF 148 Sm 4, AIF 45 Jb 9.
40 AIF 73–II Bł 167, AIF 225–II Chs 289, Was KnK 212, Ancz Sak 277.
41 Kosz u la  – AIF 319 Sz 10, SbNU 45 Kd 194, SbNU 42 Dp 80, Ancz Sak 278–278, Was 

KnK 213, AIF 225–II Chs 290, Das Sdż 275; sk a r p e t y  – AIF 319 Sz 10, AIF 150 Pk 6, SbNU 
42 Dp 80, Geor PirK 393, AIF 225–II Chs 290, Ancz Sak 278–279; chu s t a  – Geor PirK 393, 
SbNU 45 Kd 194, SbNU 42 Dp 80, AIF 225–II Chs 290, Ancz Sak 278–279, Das Sdż 275; k a -
m i zel k a  i  k a f t a n  – SbNU 42 Dp 80; pa s  – SbNU 45 Kd 194; sz a l  – AIF 225–II Chs 290.

42 Nik ŁczK 377, AIF 319 Sz 10, SbNU 42 Dp 80, AIF 73–II Bł 167, Geor PirK 393, 
SbNU 10 Pd 53.
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KnK 213) lub pierścionek, którym młodzi się wymieniają (Gen Ddż 274, AIF 
II–77 Kdż 8). Inne dary to: poduszka (SbNU 45 Kd 194, Was KnK 213), pesz-
kir/peszkiry (Gen Ddż 274, AIF 150 Pk 6, SbNU 45 Kd 194), kolorowa derka 
na siodło konia, na którym przyjedzie po pannę młodą w dniu wesela (SbNU 
45 Kd 194), obrus (Ancz Sak 279), chusteczka, którą do wesela będzie nosić 
w kieszeni (AIF 148 Sm 5).

Wymianie darów zaręczynowych towarzyszy także obdarowywanie przy-
byłych gości (AIF 148 Sm 5, AIF 45 Jb 9). I w tym wypadku zwyczajo-
wym darem jest bukiecik43. Dodatkowo dostają jeszcze jakiś element stroju. 
O rodzaju daru decyduje płeć obdarowywanego44, rzadziej – stopień pokre-
wieństwa z narzeczonym i zajmowana pozycja społeczna (SbNU 42 Dp 80). 
Niekiedy specjalne dary przygotowuje się dla rodziców chłopaka – najczęściej 
koszule dla obojga (AIF 319 Sz 10, AIF 150 Pk 6, SbNU 45 Kd 194).

Dary narzeczonej dla narzeczonego i jego krewnych to nieprzypadkowo 
ubrania. Ubiór, jako jeden z podstawowych darów, w planie semantycznym 
wyznacza znakowe parametry człowieka, a w planie społecznym staje się ma-
terialnym symbolem społecznych więzi. Ze względu na funkcję i symbolikę 
obdarowywanie ubiorem w obrzędach rodzinnych interpretuje się jako czyn-
ność skierowaną na ustanowienie i umocnienie relacji rodowych. W weselu 
jest ono ponadto traktowane jako demonstracja możliwości prokreacyjnych 
panny młodej – to ona tworzy, a następnie obdarowuje ludzkim ekwiwalentem 
kulturowym, jaki stanowi ubranie. Swoimi darami panna młoda „pokrywa” 
i „ubiera” w metaforycznym planie rodowe „ciało” pana młodego (ГеорГиев, 
2003: 56). Dlatego też po zaręczynach są one wystawiane na widok publiczny: 
jeszcze tego samego dnia w domu narzeczonego rozciąga się sznur, na którym 
rozwieszane są dary, żeby zobaczyła je cała machała (махала) (SbNU 45 
Kd 195), albo nazajutrz dwie zyłwy (зълви/зълва) obwieszone darami ruszają 
w wieś, rozpowiadając, co komu dała narzeczona (Ancz Sak 279).

Potwierdzeniem osiągniętego między stronami porozumienia prowadzą-
cego do spokrewnienia obu rodzin jest także spożycie wspólnego posiłku45 
i wypitka. Część nazw zaręczyn zostało utworzonych właśnie od rdzenia пи‑/
пой‑46 (terminy syntetyczne: запивък,запив,запиване,запиванье, пиенье, 

43 Nik ŁczK 377, SbNU 42 Dp 80, AIF 73–II Bł 75, Geor PirK 393, SbNU 10 Pd 53.
44 Męż cz y ź n i: chu s t y  – Nik ŁczK 377, AIF 225–II Chs 289; sk a r p e t y  – Geor PirK 

393; kosz u le  – AIF 225–II Chs 289; pe s zk i r y  – Was KnK 213; kobie t y: f a r t uch  – Nik 
ŁczK 377, AIF 225–II Chs 289, Was KnK 213; chu s t k a  – Geor PirK 393, AIF 225–II Chs 
289; pe s zk i r  – AIF 319 Sz 11.

45 Nik ŁczK 376, Gen Kap 179, Gen Ddż 274, SbNU 5 Sf 59, SbNU 45 Kd 194, SbNU 
42 Dp 80, SbNU 5 Rł 38, Draż PdK 220, AIF 225–II Chs 290, Was KnK 213, AIF 158 Bs 6, 
AIF 45 Jb 9, Das Sdż 275.

46 Por. terminy, jakimi czasami określa się zaręczoną dziewczynę – пиенамома, запита
мома, запивница. Zestawienia z rzeczownikiem i określającym je imiesłowem biernym 
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препив, съпив – w znaczeniu ‘przypicie’, oraz analityczne – пиене годеж
‘opijanie zaręczyn’), a część to nazwy metonimiczne nawiązujące do tego, co 
lub z czego się pije, przypijając poczynione ustalenia (голяма ракия ‘duża 
rakija’, пиененамалкаракия ‘picie małej rakii’; бъклица ‘byklica’). Nie-
kiedy po zapadnięciu ustaleń dotyczących wesela ma miejsce łamanie ob-
rzędowego pieczywa. Ojcowie młodych chwytają obiema rękami pogaczę 
(погача) podnoszą ją wysoko i łamią na dwie części. Każdy stara się oderwać 
jak największy kawałek, mówiąc: до сега братко, от сега сватко (SbNU 
45 Kd 194) [dotąd brat, odtąd swat]. Występujący tu jako rekwizyt obrzędowy 
chleb to ogniwo łączące, ważny komponent w procesie tworzenia i utrwalania 
więzi społecznych między dwoma chcącymi się spokrewnić rodami (яНева, 
1984: 41). Jest on ponadto symbolem dostatku, płodności, tak ważnych dla 
przyszłych małżonków, końcowym efektem pracy na roli, która będzie pod-
stawą utrzymania nowo zakładanej rodziny (kubiakowie, 1981: 69).

Kategoria „czasu” w obrzędowości weselnej zasadza się na rozumieniu 
wewnętrznej tożsamości zjawisk społecznych i przyrodniczych, co tłumaczy, 
dlaczego właśnie późną jesienią i zimą wyprawia się najwięcej wesel. Dzięki 
pokrywaniu się ram czasowych okresu, w którym przyroda nabiera sił, by 
na nowo się odrodzić, z ramami czasowymi sezonu na wesela, zjawiska za-
chodzące w płaszczyźnie kosmicznej i społecznej (poczęcie i brzemienność) 
przebiegają równolegle, a pierwsze narodziny zwierząt domowych, na przeło-
mie zimy i wiosny, poprzedzają narodziny pierwszego dziecka w małżeństwie 
z rocznym stażem, które powinny przypaść na przełom lata i jesieni (васева, 
2006: 31).

W Bułgarii narzeczeństwo zwykle jest krótkie – w myśl powiedzenia 
Дългата наденица котките я преяждат (Nik ŁczK 377) [Długą kiełbasę 
kotki gryzą]. Trwa kilka dni (Nik ŁczK 377), tydzień47 lub od dwóch do 
czterech tygodni48, choć bywa, że młodzi pobierają się dopiero po upływie 
dłuższego czasu49. W niektórych miejscach czas jego trwania ma uwarunko-
wanie w czynnikach społeczno ‑ekonomicznych. Na ogół narzeczona czeka, aż 
narzeczony wróci z wojska, i dopiero wówczas wyprawiane jest wesele (Das 
Sdż 276). Narzeczeństwo trwa dłużej także wtedy, gdy narzeczeni, zwłaszcza 
dziewczyna, nie osiągnęli wymaganego wieku (SbNU 10 Pd 55, Das Sdż 276). 

wskazują jednocześnie nowy status dziewczyny – jej pasywność i bierność, charakterystyczne 
dla fazy liminalnej rite de passage. узеНёва, 2010: 73–74.

47 AIF 150 Pk7, AIF 73–II Bł 167, SbNU 5 Rł 38, AIF 148 Sm 5, Das Sdż 276.
48 D wa – Gen Kap 179, Gen Ddż 274, SbNU 10 Pd 55, Draż PdK 220, AIF 225–II Chs 

290; cz t e r y  – AIF 148 Sm 5, Das Sdż 276.
49 Pо  k i l k u  m ie s ią ca ch  – Nik ŁczK 377, AIF 319 Sz 12, AIF 73–II Bł 88, SbNU 48 

Rł 380, AIF 148 Sm 5; p o  rok u  – Nik ŁczK 377, Gen Ddż 274, AIF 73–II Bł 88, SbNU 5 Rł 
38, Draż PdK 220, AIF 148 Sm 5, Was KnK 213; p o  dwóch, t r z e ch  l a t a ch  – AIF 73–II 
Bł 167, Draż PdK 220, Das Sdż 276.
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Bywa, że biedne rodziny wydłużają okres dzielący zaręczyny od wesela, by 
zgromadzić środki niezbędne do przygotowania darów oraz gościny weselnej 
(Das Sdż 276).

Po zaręczynach w życiu dziewczyny i chłopaka rozpoczyna się nowy 
okres. Oboje zajmują w hierarchii społecznej pozycję graniczną – wyłącze-
ni ze stanu poprzedniego, a jeszcze niezamknięci w stanie nowym (STom‑
ma, 1981: 33) – już nie panna i nie kawaler, lecz jeszcze niezamężna kobieta 
i nieżonaty mężczyzna. O wyłączeniu z dotychczasowej grupy społeczno‑
 ‑wiekowej panien i kawalerów dobitnie świadczy nadanie im nowych nazw. 
Po zaręczynach dziewczyna to: годеница,сгоденица,главница,оглавница, 
главеница, a chłopak: годеник,сгоденик,главеник,главник,оглавникo50. 
Fakt, że ich własne imiona zastąpiły terminy obrzędowe, pokazuje, że są już 
kimś innym (БайБуриН, 1993: 74). 

Swoją odrębność narzeczeni demonstrują także za pośrednictwem stroju. 
Rytualizacja wyglądu zewnętrznego narzeczonych przejawia się w zyskaniu 
cech, które odróżniają ich od panien i kawalerów (иваНова, 1984: 144). Zwyk‑ 
le w ubiorze obojga pojawiają się dary, którymi wymienili się podczas za-
ręczyn (Draż PdK 220, Das Sdż 275). Poza bukiecikiem51 przypiętym nie 
po lewej stronie głowy, jak u kawalerów, lecz po prawej, jak u żonatych 
(михайЛова, 1976: 18), narzeczony nosi pierścionek (AIF II–77 Kdż 8), haf‑ 
towane skarpety (Geor PirK 393) i podarowaną mu na zaręczynach chustę 
(Ancz Sak 280, Das Sdż 275). Z kolei narzeczona zakłada: naszyjnik52, pier-
ścionek (Geor PirK 393, AIF II–77 Kdż 8), bransolety, kolczyki (Ancz Sak 
280), pas (Mich Ddż 235), ozdobne klamry do niego (Geor PirK 393, Mich 
PdK 141), fartuch, skarpety (Ancz Sak 280), buty (Mich Ddż 235, Geor PirK 
393, Mich PdK 142). W niektórych miejscach nazajutrz po zaręczynach za-
kłada białą chustkę jako symbol rytualnej śmierci (libera, 1987: 129) – stanu, 
który ją charakteryzuje na drugi dzień. Miesiąc, dwa miesiące przed weselem 
zmienia ją na ciemną na znak opłakiwania stanu panieńskiego (Geor PirK 393).

Wśród ozdób, jakie nosi zaręczona dziewczyna, szczególną wartość zna-
kową przypisuje się bransoletom i pierścionkowi. Zarówno ich owalny kształt, 
materiał, z którego zostały wykonane (za pośrednictwem złota realizuje się 
nie tylko kontakt z „tamtym” światem, lecz także z domem narzeczonego, 
skąd dar pochodzi), jak i sama czynność nanizywania na palec i rękę sta-

50 E.S. Uzeniowa zauważa, że w terminach, jakimi określana jest dziewczyna na róż-
nych etapach rozwoju akcji obrzędowej, znajduje odbicie scenariusz wesela: jako ukochana 
(либовница) – do czasu swatów, narzeczona (годеница) – po zaręczynach, panna młoda 
(младоженка) – w dniu ślubu, i młoda mężatka (пряснабулка) – przez jakiś czas po nim. 
Szerzej na ten temat – узеНёва, 2010: 62–81.

51 Mich Ddż 235, AIF 150 Pk 6, SbNU 45 Kd 195, Geor PirK 393, Ancz Sak 280, AIF 
II–77 Kdż 8, Was KnK 213, Das Sdż 275.

52 Geor PirK 393, Gen Ddż 274, 235, Ancz Sak 280, Was KnK 213.
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nowią zespół cech czyniących z tych ozdób wyróżniający znak zaręczonej 
panny – „zapłodnionej”53 w symbolicznym planie (НикоЛова, 2005: 101).  
Te zaręczynowe atrybuty są świadectwem zyskania nowej pozycji w rodzinie, 
określając jednocześnie charakter nowych relacji między młodymi z jednej 
strony (zostają wyłączeni z kręgu potencjalnych kandydatów na żony i mę-
żów) a młodymi i resztą wiejskiej społeczności – z drugiej (михайЛова, 
1976: 18–19).

Nową pozycję narzeczonych podkreślają także obowiązujące ich formy 
zachowania. Według ludowych wyobrażeń, ich zachowanie powinno dowo-
dzić dojrzałości i nabierania życiowej mądrości, czego przejawem ma być 
zwiększenie obowiązków nie tylko wobec własnej rodziny, lecz także tej, do 
której wkrótce wejdą. Narzeczona stopniowo zapoznawana jest z obowiąz-
kami, jakie czekają ją w nowym domu (иваНова, 1984: 145). Gdzieniegdzie 
jej pierwsza wizyta u przyszłej świekry, trzeciego dnia po zaręczynach, ma 
charakter obrzędowy. Rankiem, przed wschodem słońca, narzeczona z pitą 
i butelką rakii przybywa do domu narzeczonego. Całuje rękę jego matki, 
bierze od niej kotły i idzie po wodę. Po powrocie oddaje naczynia przyszłej 
świekrze, a ta wrzuca do nich srebrną monetę. Potem narzeczona częstu-
je rakiją ojca narzeczonego i jego braci, za co dostaje pieniądze (Das Sdż 
275–276). Latem pomaga na polu narzeczonego (Gen Ddż 275, Das Sdż 276). 
Wymaga się też od niej, by okazywała szacunek i pokorę wobec osób o wyż-
szym statusie: podczas publicznej prezentacji zaręczona dziewczyna całuje 
w rękę krewnych narzeczonego (Ancz Sak 279).

Narzeczeni nie przebywają już w towarzystwie panien i kawalerów:
–  na pierwsze choro, w którym panna ma wystąpić w roli narzeczonej, dopro-

wadza ją przyszła świekra (Ancz Sak 280) albo narzeczony w towarzystwie 
siostry lub kuzynki (Das Sdż 275);

–  podczas chora narzeczona tańczy z innymi zaręczonymi dziewczętami54 
i stoi przy narzeczonym (Ancz Sak 280).
Jeśli jednak – w wypadku długiego narzeczeństwa – uczestniczą w życiu 

swoich rówieśników, muszą przestrzegać zasad ograniczających ich swobodę:

53 Por. wykorzystywanie pierścieni i innych przedmiotów z otworami jako środka zapo-
biegającego bezpłodności. сДЭс, T. 1: 167.

54 W niektórych miejscach tańczy z pannami (AIF 73–II Bł 167, Ancz Sak 280), co należy 
łączyć z jej liminalnym położeniem – zawieszeniem między jednym i drugim stanem. Jego 
charakterystyczną cechą są nie do końca zerwane więzi z poprzednią grupą społeczną i wciąż 
jeszcze nie w pełni ustanowione więzi z tą, do której po zawarciu związku małżeńskiego, 
dziewczyna zostanie włączona. Liminalny status narzeczonej wyznaczają także obowiązujące 
ją zakazy, mające chronić przed ewentualnymi skutkami czarnej magii – w myśl zasady, że 
китката не бива да замръква навънка (Das Sdż 275) [bukiecika nie powinien zastać zmrok 
na dworze], o zachodzie słońca dziewczyna musi wrócić do domu, a na krótko przed weselem 
nigdzie nie chodzi i z nikim się nie spotyka (Nik ŁczK 377).
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–  dziewczyna nie może wówczas sama chodzić na wieczornice55 i chora – 
wokół niej zawsze są krewne narzeczonego, z którymi się przyjaźniła (Gen 
Ddż 74);

–  narzeczeni wszędzie wychodzą razem (AIF 319 Sz 12, AIF 73–II Bł 76, 
Draż PdK 220). 
Analogiczne ograniczenia, zwłaszcza w odniesieniu do narzeczonej, obo-

wiązują we wschodniosłowiańskim modelu obrzędu weselnego, gdzie do ślubu 
prawie w ogóle nie wychodzi ona z domu, a jej przestrzeń życiowa zostaje sil-
nie ograniczona, co wynika z wierzeń w szczególną podatność przyszłej pan-
ny młodej na uroki. W tym czasie zostaje pozbawiona cech żywego człowieka 
– zdolności samodzielnego poruszania się, robienia czegokolwiek, widzenia, 
a także mówienia. Nie przysługuje jej zwykła mowa, lecz język lamentu, 
czasami gestów (БайБуриН, 1993: 65). W Bułgarii na ślady przedmałżeńskiej 
izolacji narzeczonej natrafiamy w tekstach folkloru: gdy pan młody wraz 
z orszakiem udaje się po pannę młodą, matka nakazuje mu, by przyprowadził 
synową, której wiatr nie owiewał i słońce nie ogrzewało:

Заръкла е, поръкла е
момковата майчица:

– Снаха да и доведат, 
све през гора да минат,
ветър да я не духа,
слънце да я не грее,
[…] 

BNT 5 Peszt, nr 368

Zachowanie zaręczonych różni się od zachowania panien i kawalerów 
(charakteryzuje je częściowe odrzucenie tego, co wiąże się z dawnym poło-
żeniem), ale jednocześnie nie jest jeszcze zachowaniem właściwym ludziom 
dojrzałym; to zatem zachowanie typowe dla stanu przejściowego (иваНова, 
1984: 145; иваНова, 1994: 37). Podobnie jak granica, która należy do obu 
przylegających do niej terytoriów, nie należąc jednocześnie do żadnego z nich, 
tak i narzeczeni nie są ani panną/kawalerem, ani zamężną kobietą/żonatym 
mężczyzną, a jednocześnie są i jednym i drugim (STomma, 1981: 36).

55 Czasami narzeczeni nie mogą swobodnie się spotykać, toteż jedyną okazją do tego są 
wieczornice i odwiedziny narzeczonego w domu narzeczonej. AIF II–77 Kdż 8–9.



Zapraszanie na wesele

Zapraszanie na wesele przypada na okres jego przygotowań. Rzadko za-
praszający odwiedzają domy wszystkich gości jednego dnia – wówczas zawsze 
w ostatnim tygodniu przed uroczystościami1. Na ogół zapraszanie na wesele 
przebiega w turach – rozciągnięte na kilka dni, w mniejszym (obejmującym 
ostatni tydzień2) lub większym przedziale czasowym3.

Najczęstszą porą dnia, w której chodzi się z zaproszeniem na wesele, są 
poranek lub wieczór4. Sporadycznie zaprasza się w południe (Ełcz Mch 115–
116) albo przez cały dzień (Gen Ddż 278, SbNU 42 Dp 83).

Wśród specjalnie zaproszonych są przede wszystkim krewni5. Krąg wesel-
ników jest jednak znacznie większy. Uroczysty charakter obrzędu weselnego 
wiąże się z jego masowością, co tłumaczy zapraszanie na nie także ludzi ze 
wsi (Nik Łcz 96, Nik ŁczK 378), nierzadko całej machały (махала) (Ełcz 
Mch 116), a nawet wsi6: да знае мало и гулемо отъ селото, кога Малинъ 
сина си жен’и (SbNU 37 Kd 240) [niech wie mały i duży we wsi, kiedy 
Malin syna żeni]. Ponadto w warunkach wsi patriarchalnej wesele nigdy nie  

1 Pon ie d z ia łek  – SbNU 5 Pp 48; ś rod a  – Nik ŁczK 96, Can Rd 26; cz wa r t ek  – 
Iwan 76, AIF 307 Mch 70, Roj Gb 66, AIF 319 Sz 16, AIF 150 Pk 8, AIF 73–II Bł 19; p i ą -
t ek  – Moł Gb 64, SbNU 45 Kd 195, Draż PdK 224; sobot a  – Mank1 Wr 134, Iliew Zab 
138, Draż PdK 224, AIF 148 Sm 7, AIF 211 Bs 105; d z ie ń  we sela  – Nik Łcz 96, SbNU 5 
Rł 40, AIF II–77 Kdż 10. 

2 Nik ŁczK 378, Weł Sf 66, SbNU 42 Dp 83, AIF 149 Kd 35, Can Rd 168, Ancz Sak 
281–282, Was KnK 216, AIF 158 Bs 11. 

3 Gen Ddż 278, SbNU 37 Kd 240, Ancz Chs 69, Ancz Sak 281.
4 Por a nek  – Ełcz Mch 115–116, Mank1 Wr 134, Nik Łcz 96, Moł Gb 66, AIF 319 Sz 16, 

Weł Sf 66, Iliew Zab 138, AIF II–77 Kdż 10, Das Sdż 277; w ie czór  – Nik ŁczK 378, Roj 
Gb 66, AIF 73–II Bł 195, Ancz Sak 281–282.

5 AIF 306 Mch 78, AIF 307 Mch 70, Ełcz Mch 116, Nik Łcz 96, Nik ŁczK 378, Gen Ddż 
278, Weł Sf 66, SbNU 5 Pp 48, SbNU 37 Kd 239–240, SbNU 45 Kd 195, SbNU 42 Dp 83, 
Geor PirK 396, Can Rd 168, Draż PdK 224, AIF 158 Bs 11, AIF 211 Bs 105, Ancz Sak 282, 
Das Sdż 277.

6 Mank1 Wr 134, AIF 319 Sz 16, Rak Gd 220, Weł Sf 66, AIF 150 Pk 8, AIF 149 Kd 35, 
Geor PirK 396, Ancz Sak 282, AIF 158 Bs 11, Das Sdż 277.
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jest prywatną sprawą tych, którzy wstępują w związek małżeński, oraz ich ro-
dzin. Od rezultatu pokładzin będzie przecież zależeć pomyślność całej wiej-
skiej społeczności (stąd tak rozbudowany system kar dla panny młodej, która 
nie jest dziewicą, i jej rodziny, oraz działań apotropeicznych podejmowanych 
w celu odsunięcia konsekwencji wynikającej z faktu, że panna młoda nie była 
„czysta”). 

Na wesele, typowy rite de passage, zakładający kontakt ze sferą „obcego”, 
przodkami opiekunami, którzy muszą wyrazić zgodę na dokonanie się „przejś‑ 
cia”7, można zapraszać także zmarłych (Draż PdK 225), świętych a nawet 
niektóre „święte” drzewa, np. dereń, żeby młodzi byli zdrowi (Gen 71, Can 
Rd 169).

W wielu miejscach obowiązuje porządek, w jakim zaprasza się gości we-
selnych. Najczęściej jako pierwsze zapraszane są osoby funkcyjne, wśród któ-
rych niekwestionowana palma pierwszeństwa należy do kuma (кум)8. O kolej-
ności zapraszania może decydować również stopień pokrewieństwa – najpierw 
idzie się do bliższych i dalszych krewnych, a potem do wszystkich znajomych 
i przyjaciół – (SbNU 37 Kd 239), lub miejsce zamieszkania – dzień wcześniej, 
a niejednokrotnie ze sporym wyprzedzeniem, zaprasza się gości z innych wsi 
(Weł Sf 66, SbNU 49 Bz1 708, SbNU 37 Kd 240). Nierzadko decydujące jest 
kryterium starszeństwa – zaprasza się najpierw najstarszych przedstawicieli 
rodu (AIF 306 Mch 78). 

Czasami zapraszanie na wesele zaczyna się od muzyków (AIF 149 Kd 35): 
Без гайда сватба – същи помен [Wesele bez gajdy – istna stypa]; Сватба 
без цигулка – вдовишка бива (ЦаНкова, 1987: 266) [Wesele bez skrzypiec 
bywa tylko u wdowy]. Gdzieniegdzie – dla zapewnienia młodym trwałego 
i szczęśliwego związku – zapraszający odwiedzają dom, w którym małżon-
kowie pozostają w pierwszym związku, mają zdrowe dzieci i nikt z bliskich 
w ostatnim czasie nie zmarł (Can Rd 168), a nawet kolejno trzy „całe” (nie-
będące w żałobie) domy (Geor PirK 396).

Zdarza się, że odrębne zaproszenie kieruje się do tych, którzy są w posia-
daniu wozów i koni, żeby towarzyszyli orszakowi weselnemu do domu panny 
młodej i z powrotem, przydając mu prestiżu i splendoru (Mank1 Wr 134):

Млад са йе Радул заженил, 
той си из село ходяше, 
за киражии питаше, 

7 Wesele jest czasem, w którym spotykają się przedstawiciele wszystkich pokoleń – żywi 
(przez konkretną rolę odgrywaną w obrzędzie) i zmarli (przez kult żywych dla zmarłych 
przodków) przedstawiciele rodziny. иваНова, 1982: 5.

8 Iwan 77, Ełcz Mch 116, SbNU 5 Pp 48, SbNU 42 Dp 83, SbNU 5 Rł 40, Geor PirK 395, 
Was KnK 217, Das Sdż 277. 
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кой има лиси биволи, 
кои има кола ковани 
и купринени чолови 
със позлатени къпистри. 

SbNU 63 Pm 256, nr 422

Raduł się żeni – chodzi po wsi i rozpytuje, kto ma bawoły, kto wozy kute 
i jedwabne derki, pozłacane uździenice. 

Na wesele z reguły obie rodziny zapraszają osobno (Roj Gb 66, Buk 
Gram 248) – najczęściej tylko swoich gości9, co wynika z faktu, że po swatach 
i zaręczynach uczestnicy obrzędu weselnego kierują aktywność w stronę osób 
z własnego kręgu, umacniając tym samym łączące ich więzi i demonstrując 
swoją odrębność oraz przeciwstawienie stronie drugiej (maj, 1986: 19). Jeśli 
zaprasza tylko jedna strona, to jest nią dominująca strona obrzędu, od której 
wychodzi inicjatywa małżeństwa i u której organizowana jest uczta weselna 
– strona pana młodego10. Bywa jednak, że całą wieś zapraszają wspólnie obie 
rodziny (Iwan 77, Geor PirK 396).

Ze strony panny młodej stosunkowo rzadko zaprasza ktoś z rodziny11, od-
wrotnie niż u pana młodego12. Jeśli zapraszają osoby funkcyjne, po obu stro-
nach zadanie to powierza się przede wszystkim zyłwom (зълви/зълва) i dewe-
rom (девери/девер)13. Z zaproszeniem na wesele strona pana młodego może 
wysłać także jego przyjaciela (AIF 306 Mch 78, Mank1 Wr 134)/przyjaciół 
(Iwan 76, Weł Sf 66, SbNU 37 Kd 239), a strona panny młodej – jej przyja-
ciółkę (Can Rd 168)/przyjaciółki (Weł Sf 66). W charakterze zapraszających 

 9 Iwan 75, 77, AIF 306 Mch 78, Ełcz Mch 116, Nik Łcz 96, Nik ŁczK 378, AIF 319 Sz 16, 
Gen Ddż 278, Weł Sf 66, SbNU 5 Pp 48, SbNU 49 Bz1 708, SbNU 37 Kd 239–240, Geor 
PirK 396, Draż PdK 224, Can Rd 168, AIF II–77 Kdż 10, Ancz Sak 282, AIF 158 Bs 11. Obie 
strony mogą zaprosić te same osoby, ale i tak w czasie wesela każdy zaproszony idzie tam, 
gdzie są jego najbliżsi krewni. Ancz Sak 282.

10 Nik ŁczK 378, Roj Gb 66, AIF 150 Pk 8, SbNU 42 Dp 83, SbNU 45 Kd 195, AIF 149 
Kd 35, AIF 73–II Bł 167, 195, SbNU 5 Rł 40, Iliew Zab 138, AIF 148 Sm 7, Ancz Sak 282, 
Was KnK 216, AIF 211 Bs 105.

11 Je j  m a t k a  – Ełcz Mch 116, Roj Gb 66, SbNU 5 Pp 48, Draż PdK 224; s io s t r a  – Draż 
PdK 224; b r a t  – Iwan 76; b l i s cy  – Buk Gram 248. 

12 Jego  m at k a  – Iwan 76, Ełcz Mch 16, SbNU 5 Pp 48, AIF 73–I Bł 77, Geor PirK 395, 
Arn 46 – Trac, Can Rd 168, Draż PdK 224, Ancz Sak 281–282, Was KnK 217, Das Sdż 277; 
o jc ie c  – Iwan 75–76, Ełcz Mch 116, Geor PirK 395, Can Rd 168; oboje  – Iwan 78, AIF 306 
Mch 79, AIF 307 Mch 70, Ełcz Mch 16, Mank1 Wr 134, Roj Gb 66, Ancz Chs 69, Ancz Sak 281; 
br a t owa – Ełcz Mch 116, Geor PirK 395, Arn 46 – Trac, Can Rd 168; s ios t r a  – Ancz Sak 281, Das 
Sdż 277; b r a t  – Ancz Sak 281; k rew n i  – Nik ŁczK 378, Moł Gb 66, Buk Gram 248, Ancz Sak 281. 

13 S t ron a  pa n a  m łodego: z y ł wa/z y ł w y  – Iwan 77, Geor PirK 396, AIF 148 Sm 7, 
Was KnK 216–217, Ancz Sak 282; de we r/de we r z y  i i ch  p omoc n icy  – Iwan 76–77, Gen 
Ddż 278–279, AIF 150 Pk 8, AIF 73–II Bł 195, SbNU 5 Rł 40, Draż PdK 224, Can Rd 168, 
AIF 148 Sm 7, Ancz Sak 282, Was KnK 216, Buk Gram 24; s t ron a  pa n ny  m łode j: z y ł wa /
z y ł w y  – Iwan 76, 78; de we r  – Buk Gram 248.
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u każdej ze stron mogą ponadto wystąpić: chłopcy i dziewczęta (8–14 ‑letni, 
rzadziej starsi 17–18 ‑letni)14, kawalerowie i panny15, kobiety i mężczyźni16, 
młode mężatki17. Tylko w imieniu pana młodego, gdzieniegdzie, z zaprosze-
niem na wesele wysyła się dzieci, małe dziewczynki (Can Rd 168) i sąsiadów 
(Nik ŁczK 378). Sam pan młody także może zapraszać na własne wesele18, 
choć zazwyczaj jedynie specjalnego gościa, jakim jest kum (Iwan 76, AIF 
73–II Bł 195, Roj Gb 66).

Chłopcy/kawalerowie lub dziewczęta/panny, którzy chodzą zapraszać na 
wesele, zwykle zakładają strój odświętny (Ełcz Mch 116, Das Sdż 277) albo 
nowe ubranie (AIF 306 Mch 78). Dziewczęta mogą na tę okazję ubrać rzeczy 
panny młodej: strój, który ta zakłada na wesele19, rzadziej na zaręczyny (Ancz 
Sak 282) lub jej nowsze ubrania, które później zwracają (Nik ŁczK 378), 
czym chcą sobie zapewnić rychłe zamążpójście.

Znakiem rozpoznawczym zapraszających kalesarów (калесари/калесар), 
świadczącym o powierzonej im roli, mogą być: bukiecik20, kwiaty, zielony 
wieniec na ramieniu (Roj Gb 66), bodziszek (SbNU 5 Rł 40), naszyjniki 
z rodzynków zawieszone na kałpaku (калпак) (Das Sdż 277), chusta (Geor 
PirK 396) – zarzucona na piersi/zawiązana na szyi/zawieszona na prawej ręce 
(Ancz Sak 282) – lub chusty, po jednej na każdym ramieniu (Moł Gb 64), 
peszkir (пешкир) na prawym ramieniu (Nik ŁczK 378)/peszkiry (пешкири) po 
jednym na każdym ramieniu (Moł Gb 67), rękawy przewieszone przez prawe 
ramię (Nik ŁczK 378), skarpety, kolorowe pasy (Geor PirK 396). 

Kalesarki (калесарки/калесарка) poznaje się po: bukieciku (Ełcz Mch 116) 
z lewej strony czoła (AIF 211 Bs 105), peszkirze przewieszonym na pasie po 
prawej stronie (Ełcz Mch 116), chuście, z której pomocą chłopak prowadzi 

14 S t ron a  pa n a  m łodego: ch łopie c/ch łop cy  – Iwan 77, Nik Łcz 96, Nik ŁczK 378, 
Roj Gb 66, Gen Ddż 278, SbNU 45 Kd 195, Can Rd 168, AIF II–77 Kdż 10, Ancz Sak 282, 
Was KnK 216, AIF 158 Bs 11, Das Sdż 277; d z iewcz y n a/d z iewcz ę t a  – Iwan 75, Nik 
Łcz 96, Roj Gb 66, Geor PirK 396, Was KnK 216, Ancz Sak 282; s t ron a  pa n ny  m łode j: 
d z iewcz y n a/d z iewcz ę t a  – Iwan 75, Mank1 Wr 134, Roj Gb 66, Nik Łcz 96, Nik ŁczK 378, 
SbNU 37 Kd 240, Geor PirK 396, Was KnK 216, Ancz Sak 282; ch łopie c /ch łop cy  – Iwan 
77, Nik Łcz 96, Roj Gb 66, Gen Ddż 278, AIF II–77 Kdż 10, Ancz Sak 282, AIF 158 Bs 11, 
Das Sdż 277.

15 S t ron a  pa n a  m łodego: pa n n a/pa n ny  – Iwan 77, AIF 306 Mch 78, Ełcz Mch 115, 
Gen Ddż 278, AIF 211 Bs 105, Das Sdż 277; k awa le row ie  – Ancz Sak 282; s t ron a  pa n ny 
m łode j: pa n n a/pa n ny  – Iwan 77, AIF 306 Mch 78, Ełcz Mch 115–116, Gen Ddż 278, Ancz 
Sak 282, Das Sdż 277; k awa le r  – AIF 306 Mch 78. 

16 Obie  s t rony: męż cz y ź n i  – Iwan 75; kobie t a  – Iwan 77, AIF 319 Sz 16, Das  
Sdż 277.

17 S t ron a  pa n a  m łodego  – Iwan 75, Can Rd 168; s t ron a  pa n ny  m łode j  – Iwan 75.
18 Iwan 75, AIF 150 Pk 8, SbNU 49 Bz1 708, SbNU 37 Kd 240, AIF 149 Kd 35, SbNU 

42 Dp 83, Geor PirK 395, Ancz Sak 281, Was KnK 217, Das Sdż 277. 
19 Iwan 77–78, Geor PirK 396, Was KnK 216, Das Sdż 277.
20 Iwan 77, SbNU 45 Kd 195, Can Rd 168, Das Sdż 277.
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choro (Ancz Sak 282, Das Sdż 277), niszanie (нишан) od panny młodej (Geor 
PirK 396). 

Zapraszający na wesele, udając się na obchód wsi, zabierają z sobą rakiję21 
lub wino22, a niekiedy – oba trunki (SbNU 42 Dp 83, Geor PirK 396). Poza 
alkoholem niosą: obrzędowe pieczywo23, cukier (Roj Gb 66) albo rodzynki 
(SbNU 5 Pp 48), jabłka (SbNU 37 Kd 240, Can Rd 168). Czasami to, z czym 
przychodzą, zależy od stopnia pokrewieństwa zapraszanego i tego, w które-
go imieniu zapraszają: w niektórych miejscach do bliskich krewnych chodzi 
się z jabłkiem i rakiją albo jabłkiem i kołaczem (колаче), do dalszych – tyl-
ko z rakiją lub tylko z jabłkiem, a dla weselników niespokrewnionych jest 
wino (Geor PirK 396). Gdzieniegdzie weselnikom rozdaje się bukieciki, które 
dziewczyna przygotowała na zaręczyny (AIF 73–II Bł 167).

Zaprasza się już w progu domu (AIF 211 Bs 105, Das Sdż 277), mówiąc 
kiedy, kto, kogo żeni:

Кан’име ви да дойдете у неделя на сватба у Иованчоте Стойковъ. 
Онъ жен’и гулемио синъ, и сватбата к’е е со сватове, та некой 
и отъ васъ да дойде!. 

SbNU 37 Kd 240

Zapraszamy was, żebyście przyszli w niedzielę na wesele u Iwancza 
Stojkowa. Żeni starszego syna, wesele będzie ze swatami, niech i ktoś 
od was przyjdzie!.

– Помози Бог!
– Дал Бог добро, заповeдайте, седнете! 
– Нeмаме време за седенье. Каниме ве […] на сватба […]. 

SbNU 45 Kd 195

– Szczęść Boże! 
– Niech Bóg błogosławi, zapraszamy, siadajcie! 
– Nie mamy czasu, żeby usiąść. Zapraszamy was […] na wesele […].

21 Iwan 77, Ełcz Mch 116, Mank1 Wr 134, Nik ŁczK 378, Roj Gb 66, SbNU 5 Pp 48, AIF 
150 Pk 8, SbNU 49 Bz1 708, SbNU 37 Kd 240, AIF 149 Kd 35, AIF 73–I Bł 77, SbNU 5 Rł 
40, Geor PirK 396, Can Rd 168, Ancz Sak 281–282, AIF 158 Bs 11, Das Sdż 277.

22 Iwan 75, 77–78, Ełcz Mch 116, Mank1 Wr 134, Nik Łcz 96, Nik ŁczK 378, Roj Gb 
66, Moł Gb 64, AIF 319 Sz 16, AIF 150 Pk 8, SbNU 37 Kd 240, SbNU 45 Kd 195, Geor 
PirK 396, Can Rd 168, AIF 148 Sm 7, AIF II–77 Kdż 10, Ancz Sak 281, Was KnK 216, AIF 
211 Bs 105, Das Sdż 277.

23 Iwan 75, Weł Sf 66, SbNU 45 Kd 195, SbNU 42 Dp 83, Geor PirK 396, Can Rd 168, 
Das Sdż 277.
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Często zaproszeniu towarzyszy podanie naczynia z alkoholem (Nik ŁczK 
378, SbNU 5 Rł 40): 

Пийте вино и да дойдете на сватбата!. 
AIF II–77 Kdż 11

Pijcie wino i przyjdźcie na wesele!. 

Много здраве от тате, да ни додете утре на сватба!.
Gen Ddż 278 

Ojciec życzy wiele zdrowia, przyjdźcie jutro na wesele!. 

Много ти здраве от чичо Иван. Тебе та калесваме на сватба!. 
Ancz Sak 282 

Stryj Iwan życzy wiele zdrowia. Zapraszamy cię na wesele!. 

Uprzednio, czego wymaga sytuacja obrzędowa, zapraszający, okazując 
szacunek (маДЖаров, 2004: 71), całuje zapraszanego24 lub najstarszego do-
mownika (Ełcz Mch 116) w rękę. Potem częstuje wszystkich obecnych (Ełcz 
Mch 11625, Ancz Sak 282) albo wybraną, zwykle najstarszą wiekiem, osobę 
(Das Sdż 277). Nawet jeśli podczas wizyty kalesarów/kalesarek w domu jest 
tylko jedna osoba, uważa się, że zaproszenie zostało skierowane do całej ro-
dziny (Ancz Sak 282). 

Napicie się podanego trunku jest równoznaczne z przyjęciem zaprosze-
nia (AIF 149 Kd 35, Das Sdż 277), co może zostać dodatkowo potwierdzo-
ne słowami. Przyjmując zaproszenie, odwiedzani mogą błogosławić państwu 
młodym, życząc im zdrowia (Нека им е честито! Здрави да са! [Niech im 
się szczęści! Niech są zdrowi!]), samym zapraszającym – jeśli w roli tej wy-
stępują panny, to przede wszystkim rychłego zamążpójścia (Айде наздраве. 
Тая година ти калесваш, догодина на тебе да калесват! (Ancz Sak 282) 
[Na zdrowie! W tym roku ty zapraszasz, oby w przyszłym roku zapraszano 
na twoje wesele!]), lub jednym i drugim – zdrowia (Да са живи и здрави! 
И кой проходил и кой донесъл! Наздраве! (AIF 211 Bs 105) [Niech żyją 
w zdrowiu! I kto wysłał, i kto przyszedł! Na zdrowie!]).

Czasami zapraszani na wesele zamiast naczynia z trunkiem dosta-
ją kołak (колак) (Das Sdż 277): На ви тоя колак, той е за сватбата  
на…26 [Macie tu kołak weselny, ten jest na wesele…]. 

24 AIF 307 Mch 70, Gen Ddż 278, SbNU 49 Bz1 708, AIF 149 Kd 35, SbNU 42 Dp 83.
25 Czasami odlewa się dla tych, których w danym momencie nie ma w domu.
26 Imię ojca panny młodej, jeśli zapraszają w imieniu jej rodziny, imię ojca pana młodego, 

jeśli zapraszają w imieniu jego rodziny.
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Wszędzie wyjątkowy charakter ma zapraszanie kuma. Zwykle zapraszają-
cy przychodzą do jego domu z rakiją/winem i chlebem obrzędowym27:

Та питаш ли ни, куме Дамене, 
Зашто сме душле, куме Дамене, 
С медена пита, с ж¿лта б¿клица: 
С червену вину абер д¿ сторим, 
Абер д¿ сторим – кум д¿ кумуваш. 

SbNU 10 Pd 56 

A jeśli pytasz nas, kumie Damene, 
Po co przyszliśmy, kumie Damene,
Z miodową pitą i żółtą byklicą: 
Z czerwonym winem wieść niesiemy, 
Wieść niesiemy – kumem będziesz. 

Gdzieniegdzie przynoszą (gotowaną/pieczoną) kurę28. To jeden z aktów 
karmienia i pojenia kuma, które będą się jeszcze wielokrotnie powtarzać w cią-
gu całego obrzędu weselnego. Obowiązkiem bowiem rodzin nowożeńców jest 
dbanie o to, by kumowi nie zabrakło jedzenia i picia (маркова, 2006: 257). 
Zaprosiny u kuma najczęściej kończą się gościną29, a zapraszający są obdaro-
wywani. Zważywszy, że z zaproszeniem do kuma idzie sam pan młody albo 
jego rodzice, nie dziwi rodzaj daru. Może nim być: wełniana poduszka lub 
cedzidło wypełnione ziarnami zbóż (Das Sdż 277), żywy baran, żywa owca, 
żywe jagnię odłączone po roku od matki, cielę (SbNU 42 Dp 83), udko z ło-
patką kury, garść fasoli i bukiecik bazylii (AIF 307 Mch 70). Ze względu na 
znaczenie symboliczne, jakie nadaje się tym darom w kulturze ludowej, mogą 
być odczytywane jako życzenie urodzaju w rodzinie i przyrodzie.

27 Iwan 77, AIF 306 Mch 79, Mank1 Wr 134, Moł Gb 67, Arn 46–47 – Trac, Can Rd 168, 
Rd, Ancz Sak 281.

28 Iwan 75, 78, AIF 306 Mch 79, Mank1 Wr 134, Moł Gb 67, Ancz Sak 281.
29 AIF 307 Mch 70, Nik ŁczK 378, AIF 149 Kd 35, SbNU 42 Dp 83, Ancz Sak 281. 
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Przygotowanie chlebów weselnych

Przygotowanie chlebów weselnych1 to kompleks obrzędowy2, który może 
być mniej lub bardziej rozbudowany. Zwykle3 realizuje się go zarówno w domu 
dziewczyny, przyszłej panny młodej, jak i jej narzeczonego4:

Трепнали са до три сита 
трусиняни, куприняни, 
у Пенкини равни двори. 
Пенкината стара майка 
по двор ходи, сълзи рони, 
чи шай земнат момичето. 
Трепнали са до три сита 
трусиняни, куприняни 
у Петрови равни двори. 
Петровата стара майка 
по двор ходи и са радва, 
чи шай доди млада булка 
да ù меси топли пити. 

SbNU 63 Kt 248, nr 406 

1 Przygotowuje się: p i t y  (пити/пита) – Gen Ddż 276, Geor PirK 398, Draż PdK 221, 
Was KnK 214; k o ła k i  (колаци/колак) – Weł Sf 66, Gen SfK 209, Geor PirK 398, Das 
Sak 117, Was KnK 214; k ra waje  (краваи/кравай) – Gen Ddż 276, Weł Sf 66, AIF 73–II 
Bł 11, AIF 172 StZ 30, Das Sak 117, Was KnK 214; me de n ik i  (меденици/меденик) – AIF 
187 Gb 31, Gen Kap 180, AIF 73–II Bł 11, Draż PdK 221, AIF 172 StZ 30, Ancz Sak 284, 
AIF 92 Sl 8, Was KnK 214, AIF 211 Bs 67.

2 Nie wszędzie przygotowanie chlebów weselnych ma charakter rytualny. W niektórych 
rejonach zanika stosunkowo wcześnie i tylko w pojedynczych miejscowościach zachowały się 
jego ślady (Gen SfK 209). W przeszłości jednak powszechnie wierzono, że jeśli ten kompleks 
obrzędowy nie zostanie zrealizowany podczas wesela, to jednego z nowożeńców spotka w ży-
ciu coś złego. иваНова, 1997: 25.

3 Rzadziej działania rytualne podejmowane są tylko w jednym z domów. SbNU 5 Pp 49, 
SbNU 45 Kd 196, Man Chs 193, AIF 211 Bs 67.

4 Ełcz Mch 114, AIF 187 Gb 31, AIF 319 Sz 16, Gen Kap 180, Rak Gd 222, Weł Sf 66, 
Geor PirK 397, AIF 73–II Bł 11, AIF 225–II Chs 291, AIF 92 Sl 8, Was KnK 215, AIF 158 
Bs 8, Das Sdż 281.



128 Wesele właściwe

Przesiewają mąkę w trzech sitach, a po podwórzu Penki chodzi jej stara 
matka i płacze, bo zabiorą jej córkę. Przesiewają mąkę w trzech sitach, 
a po podwórzu Petra chodzi jego stara matka i raduje się, bo przyjdzie 
panna młoda, która będzie jej zarabiać ciasto na ciepłe pity.

Czynności podejmowane są równolegle – albo najpierw u niej, a potem 
u niego (Gen Ddż 276) bądź odwrotnie (SbNU 42 Dp 81, Draż PdK 221, Ancz 
Sak 284):

Засяваме, запяваме,  |: Калино ле моя, :|
тази вечер на ергеня, 
утре вечер на момата,
[…]

BNPP2 308 

Będą przesiewać i śpiewać. Tego wieczoru u kawalera, jutro wieczorem 
u panny.

Kompleks ten stanowi swoistą ilustrację statusu społecznego chłopaka 
i dziewczyny w przeddzień zawarcia związku małżeńskiego. O stanie zawie-
szenia, w jakim się znajdują – wyłączeni z jednej grupy społecznej i ocze-
kujący na przyjęcie do drugiej – świadczy obecność osób biorących udział 
w obrzędzie, co szczególnie wyraźnie widać w odniesieniu do dziewczyny. 
Gdy spojrzymy na charakterystykę wiekowo ‑społeczną osób, którym powie-
rza się wykonanie wybranych czynności rytualnych, jakie są podejmowane 
w jej domu, widzimy, że mogą to być albo kobiety już zamężne5, albo rówieś‑ 
niczki przyszłej panny młodej6:

Мий си бели ръки, зълво! 
Коси ли си плела, зълво, 
или ружа брала, зълво? 

5 P r ze s iewa n ie  m ą k i  – Ełcz Mch 114, Was KnK 214; z a r abia n ie  c ia s t a: m łode 
kobie t y  – AIF 187 Gb 79; męż a t k a  – SbNU 42 Dp 81; s t a r sz a, dośw ia dczon a  ko -
bie t a  – Draż PdK 221; pomajc z ima  (помайчима) – Gen Ddż 276, Gen Kap 180; za ło ż k a 
(заложка) – Gen Kap 180; pe te ła rk a  (петеларка) – Was KnK 214.

6 M iele n ie  z ia r e n: d z iewcz y n a, pa n ny  – Nik ŁczK 379; z y ł w y  (зълви/зълва) – 
AIF 319 Sz 16; p r ze s iewa n ie  m ą k i: d z iewcz y n a/d z iewcz y ny – AIF 319 Sz 16, Gen 
Kap 180, Gen Ddż 276, Weł Sf 66, AIF 92 Sl 8; pa n ny  – AIF 225–II Chs 291, Ancz Sak 
284, Das Sdż 282; z y ł wa /z y ł w y  – Gen Ddż 276, Rak Gd 222, Geor PirK 397, Draż PdK 221, 
Das Sak 117, AIF 92 Sl 8, Was KnK 214; z a r abia n ie  c ia s t a: d z iewcz y n a/d z iewcz y ny  – 
Rak Gd 222, SbNU 5 Pp 49, Geor PirK 397, AIF 172 StZ 30; pa n n a/pa n ny  – Rak Gd 222, 
SbNU 45 Kd 196, SbNU 42 Dp 81, Was KnK 214, Das Sdż 282; z y ł wa/z y ł w y  – Gen Kap 
180, Gen Ddż 276, AIF 73–II Bł 11, Was KnK 214, AIF 158 Bs 8. 
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– Не съм ружа брала, 
не съм коси плeла; 
тясто съм месила, 
тясто за замяска. 

BNPP2 316

Wzywają zyłwę do umycia rąk i pytają, co robiła. Czyżby zaplatała wło-
sy, a może zbierała prawoślaz? Ani jedno, ani drugie – zarabiała ciasto 
na zameskach.

Te ostatnie uosabiają stan panieństwa, z którym ta właśnie się rozstaje7, 
podczas gdy pierwsze reprezentują grupę, do której przyjęcia przyszła panna 
młoda pretenduje. 

Zaręczeni dziewczyna i chłopak, żegnając się ze stanem panieńskim i ka-
walerskim, pozostawiają wolne miejsce dla swoich rówieśników. To sprawia, 
że panny i kawalerowie z obu rodzin (Draż PdK 221), a nierzadko z całej ma-
chały (махала) bądź wsi (Gen Ddż 276, Was KnK 214) uczestniczą – czynnie 
lub biernie – w przygotowaniu weselnych chlebów, by w sposób magiczny 
zagwarantować sobie rychłą zmianę statusu społecznego:
–  gdy po zarobieniu ciasta młode kobiety obsypują którąś z panien mąką 

pozostałą w sicie, życzą jej, żeby i ona została narzeczoną8: 

Тая вече е за главeне. Тая година да са оглави!. 
Ancz Sak 284

Ta już jest gotowa do zaręczyn! W tym roku niech się zaręczy!; 

–  tam, gdzie przesiewająca mąkę zyłwa, ma już starających się o jej względy, 
jeden z medeników jest licytowany – chłopcy określają sumę i rzucają pie-
niądze do sita, a ten, który przelicytuje pozostałych, dostaje od dziewczyny 
bukiecik; panuje nawet przekonanie, że jeśli chłopak zje z dziewczyną mede-
nika, to bez przeszkód będzie mógł się z nią ożenić (Gen Ddż 276–277).
Tak więc wypiek chlebów to kompleks obrzędowy dający początek9 właś‑ 

ciwemu weselu, a wchodzące w jego skład działania rytualne wyrażają sze-

7 Gdzieniegdzie kompleks obrzędowy kończy zabawa w gronie dziewcząt biorących 
udział w obrzędzie (Gen Kap 180–181). Podobne zabawy w grupie rówieśników, traktowa-
ne jako pożegnanie ze stanem kawalerskim, odbywają się też w domu chłopaka (Gen Kap 
180–181, Gen Ddż 277). Por. miejsca, w których kawalerowie uczestniczący w mieleniu ziaren 
współzawodniczą z sobą – każdy dostaje taką samą ilość pszenicy i ten, kto skończy pierwszy, 
otrzymuje nagrodę. Nik ŁczK 379.

8 Por. zakładanie przez zasewkę/zasewki (засевка/засевки) s t roju  pa n ny  m łode j  (Gen 
Kap 180, Gen Ddż 276, Das Sak 117) albo je j  welonu  (Gen Ddż 276, Ancz Sak 284).

9 Działania rytualne związane z tym etapem obrzędu weselnego są podejmowane w ty-
godniu poprzedzającym dzień weselny (ś rod a  – Weł Sf 66, SbNU 5 Pp 49, Man Chs 193,
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roko rozumianą ideę małżeństwa10. Dochodzi ona do głosu już podczas przy-
gotowywania mąki na ciasto, która pochodzi z obu domów, a później – także 
podczas jej rytualnego przesiewania11, symbolizującego akt małżeński12, do 
którego dojdzie między przyszłymi nowożeńcami w noc poślubną. I tak oto 
mąka, będąca semantycznym ekwiwalentem nasienia, wpada do sita, pełnią-
cego jednocześnie funkcję vulvy i łona, „zapładniając” je13. Tu na krótko 
zatrzymuje się (okres brzemienności14), by następnie je opuścić (narodziny). 

Ancz Sak 284; cz wa r t ek  – Gen Ddż 276, Weł Sf 66, AIF 73–II Bł 195, Man Chs 193, Ancz 
Sak 284, Was KnK 214, Das Sdż 281; p ią t ek  – AIF 319 Sz 16, Gen Ddż 276, SbNU 5 Pp 49, 
Geor PirK 397, Draż PdK 221, AIF 225–II Chs 291, Ancz Sak 284, Was KnK 214; sobo -
t a  – Gen Kap 180, Gen Ddż 276, Rak Gd 222, SbNU 45 Kd 196, Geor PirK 397, Draż PdK 
221, Was KnK 214). Rzadko przygotowanie chlebów odbywa się w samą n ie d z ie lę  (AIF 
73–II Bł 11, AIF 211 Bs 67). Często jest ono rozciągnięte w czasie – poszczególne czynności 
wykonywane są w ciągu dwóch  d n i. Nik ŁczK 379, AIF 187 Gb 79, Rak Gd 222, SbNU 42 
Dp 81, Geor PirK 397, AIF 172 StZ 30, Das Sak 117, Ancz Sak 284, AIF 92 Sl 8.

10 Zob. nazwy niektórych chlebów – idea połączenia zostaje w nich wyrażona za pomocą 
symboliki plecenia/splatania (Гура, 2012: 709): плетеница ← плета ‘pleść, splatać’ (Sław‑
Ski, t. 1: 694).

11 Por. towarzyszące przesiewaniu teksty folkloru z motywem poszukiwania w mące pier-
ścienia, który ma zostać przesłany dziewczynie jako symbol małżeństwa (иваНова, 1974: 
116):

[…]
– Я излезте,

я изнесте
дор три сита
да пресеем
на друм праха,
да намерим
мoмков пръстян,
момян гривна.
[…] SbNU 59 KnK 110, nr 224

Wzywają do wyjścia i wyniesienia trzech sit, by w nich przesiać mąkę i znaleźć 
pierścień chłopaka, bransoletę panny. 

12 Gdzieniegdzie przesiewający siedzą w końskim siodle (Nik ŁczK 381) – semantycz-
nym ekwiwalencie łona, co jest aluzją do aktu seksualnego (НикоЛова, 1991: 38).

13 Na symbolikę aktu małżeńskiego wskazują ponadto: 1) obecność z y ł w y/z y ł w (Gen 
Ddż 276, Rak Gd 222, Geor PirK 397, Draż PdK 221, Das Sak 117, AIF 92 Sl 8, Was KnK 21) 
i de we ra  (девер) (Gen Ddż 276, Geor PirK 397), odgrywających ważną rolę podczas po-
kładzin, a w całym weselu będących dublerami nowożeńców (иваНова, 1997: 25); 2) fakt, 
że przesiewający siedzą w koń sk i m s iod le  (Nik ŁczK 381) 3) przedmioty o fallicznych 
kształtach wykorzystywane do mieszania mąki lub noszone przez zasewki: z a t ycz k i  do 
ja r z m a (Draż PdK 221, Rak Gd 222), wa łek  do  c ia s t a  (AIF 225–II Chs 292), t op orek 
c ie s ie l sk i, św ide r, p i ł a  (Rak Gd 222).

14 Niekiedy stan ten może przywoływać strój przesiewającej mąkę zamesarki (замесарка), 
którą przepasują specjalnym fartuchem (Ancz Sak 284, AIF 92 Sl 8). Por. zakładanie fartucha 
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W ten sposób sito z przyjmującego (postawionego otworem do góry), zamie-
nia się w oddające i traktowane jest jak kobieta rodząca syna15 (НикоЛова, 
1993: 61). Stąd też, poświadczone w niektórych rejonach Bułgarii, powierza-
nie przesiewania mąki właśnie dzieciom – małemu chłopcu, z czym wiąże się 
życzenie, by przyszła panna młoda urodziła dziecko płci męskiej, albo pierw-
szemu i ostatniemu dziecku w rodzinie, by wiele razy zachodziła w ciążę 
(Was KnK 214). Życzenie to może sugerować także przesiewanie mąki przez 
kilka, ułożonych jedno na drugim, sit: dwa (Draż PdK 221), trzy16, a czasami 
nawet dziewięć (Nik ŁczK 280):

Зъсели съ ду три сита, 
ду три сита купринени, 
купринени и ленени,
[…] 

SbNU 47 Kd 483, nr 14

Przesiali do trzech sit,
do trzech sit jedwabnych, 
jedwabnych i lnianych,
[…] 

Засяли са девят сита, 
девят сита коприняни,
[…] 

SbNU 59 KnK 108, nr 217

Przesiali do dziewięciu sit 
dziewięciu sit jedwabnych,
[…] 

Znacząca może być też intencja przypisywana niektórym czynnościom, jak 
np. obsypywaniu mąką przyszłych nowożeńców (AIF 187 Gb 31, 99, SbNU 
42 Dp 82), żeby ich dzieci były białe, czyli ładne17, albo suszonymi owocami 
i cukierkami, które przed przesiewaniem wrzuca się do mąki. Gdzieniegdzie 
obsypują nimi najpiękniejszą kobietę, czemu towarzyszy wyrażone eksplicyt-
nie życzenie: 

przez młodą mężatkę, co dubluje noszenie ciężaru jako znaku brzemienności. Czas noszenia 
fartucha może się wówczas pokrywać z okresem, w którym miałaby ona urodzić dziecko. 
НикоЛова, 2005: 99.

15 Por. charakterystyczne dla obrzędu weselnego wróżby o płci jeszcze nienarodzonego 
dziecka z tego, jak upadnie sito – jeśli dnem do góry, urodzi się chłopiec. НикоЛова, 1993: 
61.

16 Gen Ddż 276, Gen SfK 209, Draż PdK 221, Das Sak 117, Ancz Sak 284, Das Sdż 282.
17 Por. definicję przymiotnika бял w słowniku Najdena Gerowa, który odnotowuje go 

w znaczeniu ‘ładny’. Геров, т. 1: 98.
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А да им са такива красиви децата! Мъжки, жeнски да имат!. 
AIF 225–II Chs 292

Niech mają takie piękne dzieci! Chłopców, dziewczynki!.

Na kolejnym etapie przygotowań mąka wraz z wodą, solą i zaczynem tra-
fia do dzieży (SbNU 5 Pp 49, Geor PirK 397, AIF 225–II Chs 292) lub dwu 
(Draż PdK 221), trzech dzież (Gen Ddż 276, Draż PdK 221, AIF 158 Bs 8), 
jeśli była przesiewana przez więcej niż jedno sito. Tu jest zarabiana na ciasto. 
Sekwencję czynności z użyciem sita (vulvy) i dzieży18 (łona) można zatem 
uznać za projekcję tego, co zdarzy się w ciele kobiety w trakcie aktu małżeń-
skiego i po nim (НикоЛова, 1993: 62). Czekającą przyszłych nowożeńców noc 
poślubną przywołuje tu, podobnie jak podczas przesiewania, obecność, wśród 
wykonawców czynności, osób związanych z pokładzinami19, a także użycie 
do zarabiania ciasta takich przedmiotów, jak wałek (AIF 73–II Bł 195, Man 
Chs 193, Ancz Sak 284) lub zatyczki w jarzmie (Geor PirK 398), czy wreszcie 
wkładanie do ciasta pierścieni zaręczynowych (Weł Sf 66). W tym kontekście 
upieczony już chleb – na ogół z wierzchu smarowany miodem20 lub słodzo-
ną wodą21 (Was KnK 214) – będzie symbolizować owoc aktu małżeńskiego. 
Z kolei jego rozłamanie to metafora narodzin dziecka22, co potwierdzałyby 
zapisy, w których:
–  medenik rozłamuje się nad głową, rzadziej na plecach chłopca (AIF 73–II 

Bł 12, AIF 172 StZ 30, Was KnK 215) lub pana młodego trzymającego na 
kolanach dziewczynkę albo dziewczynkę i chłopczyka (Draż PdK 221);

–  uderza się o siebie dwa jego kawałki, żeby móc wróżyć z okruszyn, ile 
dzieci będą mieć młodzi (Was KnK 215);

–  zyłwa rozdaje dzieciom kawałki medenika rozkruszonego w jej fartuchu (AIF 
92 Sl 8), semantycznym odpowiedniku łona, albo te biegają za świekrą, żeby 
złapać rzucaną przez nią pomazaną miodem pitę (Nik ŁczK 380). 
Powstały z ciasta chleb to także symbol rytualny, który wyraża zmianę, 

jaka staje się udziałem głównych postaci obrzędowych (БайБуриН, 1992: 66). 

18 Por. praktykę przekazywania synowi przez świekrę dzieży w dniu ślubu, co ma zapew-
nić więź między nią i rodzącymi kobietami w domu (jeśli w domu jest więcej synowych), 
a także czynności, którym towarzyszą życzenia, by panna młoda była tak płodna jak dzieża. 
НикоЛова, 1993: 62.

19 Pomajc z imy  – Gen Kap 180, Gen Ddż 276; za ło ż k i  – Gen Kap 180; pe te ła rk i  – 
Was KnK 214; z y ł w y/z y ł w – Gen Kap 180, Gen Ddż 276, AIF 73–II Bł 11, Was KnK 214, 
AIF 158 Bs 8.

20 AIF 187 Gb 31, Gen Kap 180, Gen Ddż 276, Draż PdK 221, Das Sak 117, AIF 92 Sl 8.
21 Por. rolę „słodkiego”, które w weselu nabiera silnie erotycznego podtekstu, zwłaszcza 

w obrzędowości nocy poślubnej. Гура, 2012: 716.
22 Gdy medenik rozłamuje przyszły pan młody, czynność symbolizuje mającą się dokonać 

deflorację panny młodej. Ancz Sak 284.
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Nieprzypadkowo któreś z chlebów weselnych są przeznaczone specjalnie dla 
panny młodej (Draż PdK 221) i pana młodego (Gen SfK 209, Geor PirK 
397–398), a czasami nawet nazywane ich imionami (Gen Ddż 276). W tra-
dycji ludowej proces zakwaszania ciasta chlebowego symbolicznie wiąże się 
zatem z osiągnięciem dojrzałości fizycznej i gotowości do zawarcia związku 
małżeńskiego (Гура, 2012: 652), o czym mowa w pieśniach wykonywanych 
w trakcie przygotowania zaczynu:

Провикнала са е момковата маiка 
До сваа си, до момина маiка: 

– Ас си имам, свао, сина сив сокола, 
Ти си имаш, свао, мома еребица, 
А да са сватиме, а да са сродиме!. 

SbNU 5 Pp 49

Matka chłopaka zachwala matce dziewczyny kuropatwy swojego syna 
sokoła i proponuje, by obie rodziny się spokrewniły. 

Ta gotowość nie zawsze jednak musi oznaczać chęć porzucenia stanu 
panieńskiego i kawalerskiego. Stąd w pieśniach towarzyszących zasewkom 
motyw dziewczyny i chłopaka, proszących Boga o dzień długi jak tydzień,  
noc długą jak rok, by dane im było jeszcze trochę nacieszyć się dotychczaso-
wym beztroskim życiem kawalerskim i panieńskim:

На ергеня засяваме, |: Калино моя, :| 
на момата запяваме! 
Ергеня си по двор оди, 
по двор оди, Бога моли: 

– Дай ми, Боже, ден неделя,
ден неделя, нощ година, 
да се ерген наергенува, 
да се мома намомува! 
Момата си по двор оди, 
по двор оди, Бога моли: 

– Дай ми, Боже, ден неделя, 
ден неделя, нощ година, 
да се мома намомува, 
да се ерген наергенува!. 

BNT 5 Dr, nr 327

W akcie rozłamywania gotowego już chleba symbolicznie przeciwstawia 
się koniec starej rodziny początkowi nowej (иваНова, 1984: 183). Zawarcie 
związku małżeńskiego między dziewczyną i chłopakiem oznacza połączenie 
nie tylko w wymiarze indywidualnym, odnoszącym się do przyszłych no-
wożeńców, lecz także szerszym, społecznym, dotyczącym spokrewniających 
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się rodów. Oba wymiary stanowią charakterystyczny motyw przewijający się 
przez całą obrzędowość zasewek. Za znak połączenia dwóch rodzin można 
uznać wszelkiego rodzaju praktyki mieszania/łączenia składników koniecz-
nych do przygotowania chleba, poczynając od ziaren na mąkę, a na zaczynie 
do zarabiania ciasta23 kończąc: 
–  świekra przeznacza do zmielenia pszenicę, do której uprzednio każda z za-

proszonych panien dodała po garści swojej, przyniesionej z domu (Nik 
ŁczK 379);

–  zaczyn zbiera się z trzech domów (Ancz Sak 284, Das Sdż 282) albo łączy 
z tym, który przysłano z domu narzeczonej/narzeczonego (Gen Ddż 277, 
AIF 158 Bs 8, Das Sdż 282): замесили са двата рода (Was KnK 215) 
[zmieszały się dwa rody]. 
Podobną semantykę niesie, notowane w niektórych rejonach, współdzia-

łanie panien, reprezentujących oba rody, w przesiewaniu mąki (AIF 225–II 
Chs 291, Ancz Sak 284, Das Sdż 282).

Przygotowany chleb odgrywa w obrzędzie rolę ważnego ogniwa w me-
chanizmie regulującym społeczne kontakty (яНева, 1984: 43). W zasewkach 
jest on obiektem zarówno wymiany między domami przyszłych nowożeń-
ców24, jak i rozdzielenia (po uprzednim rozłamaniu) między uczestników ob-
rzędu25. Jest tu środkiem, za pomocą którego wzrasta symboliczne znaczenie 
wspólnego jedzenia jako formy społecznego obcowania, nawiązywania lub 
podtrzymywania międzyludzkich kontaktów. Ważne znaczenie ma przy tym 
fakt, że w kręgu obcujących z sobą osób są także duchy zmarłych przodków 
(яНева, 1984: 43). Nieprzypadkowo rozdanie obrzędowego chleba poprzedza 
choro26 albo obie czynności wykonywane są jednocześnie (AIF 92 Sl 8): po-
środku tańczącego chora stoi zyłwa/dewer/pobasztim (побащим), rozłamując 
medenik, który następnie rozdaje zebranym (Gen Ddż 276, Draż PdK 221). 
„[…] zgodnie z mitycznym przekazem bogowie, obok czysto instrumental-
nych umiejętności i darów materialnych ułatwiających i umożliwiających eg-
zystencję, zechcieli obdarzyć ludzi umiejętnością tańca, za pośrednictwem 
którego mogli się oni zbliżyć do bogów czy wytańczyć sobie u nich po-

23 Por. nazwy całego kompleksu obrzędowego, nawiązujące właśnie do tej fazy przygoto-
wania chlebów. Formacje dewerbalne typu: подмесване,подмисване,замесване,замеска, 
замески, derywowane od czasownika меся występującego w znaczeniu ‘mieszając i ugniata-
jąc, zarabiać ciasto, przygotowywać chleb z mąki i wody’ (БТР, 2002: 448), wprost wskazują 
cel rytualnej czynności, którym jest połączenie różnych substancji w celu uzyskania nowej 
jakości.

24 Gen Kap 180, Gen Ddż 277, Draż PdK 221, AIF 225–II Chs 292–293, Man Chs 193, 
Ancz Sak 284–285, Das Sdż 282.

25 AIF 187 Gb 31, Gen Kap 180, Gen Ddż 276, Rak Gd 222, AIF 73–II Bł 12, Draż PdK 
21, Das Sak 117, Ancz Sak 284, Was KnK 214–215, AIF 92 Sl 8. 

26 Gen Kap 180, Gen Ddż 276, Draż PdK 21, Das Sak 117, Ancz Sak 284, Was KnK 214.
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myślność, zdrowie, urodzaj, szczęście. Dlatego właśnie taniec pełnić miał 
rolę pośrednika” (kowalSka, 1980: 126). Tak więc dzięki choru27, a także 
chlebowi pojawiającemu się w obrzędach jako materia służąca komuniko-
waniu się z innymi, pozaludzkimi światami (kubiakowie, 1981: 55), zostaje 
nawiązany kontakt między tymi, od których zależy zgoda na dokonanie się 
zmiany usankcjonowanej obrzędem weselnym. Za jego bowiem pośrednic-
twem zmienia się status społeczny nie tylko nowożeńców, lecz także wszyst-
kich członków rodu. Dziewczyna i chłopak stają się kobietą i mężczyzną, 
a ich rodzice – odpowiednio świekrą i świekrem, teściową i teściem itd. 
(иваНова, 1984: 165).

Przygotowanie chlebów weselnych to jednak nie tylko projekcja zmian, 
jakie niesie obrzęd weselny w planie społecznym. Najwięcej wesel wyprawia 
się wszak zimą, o porze roku, w której przyroda pozostaje w stanie chwilo-
wego uśpienia. W planie kosmicznym sen stanowi znak chtonicznego, bez-
kształtnego stanu wszechświata, przebudzenie zaś to ostateczne pokonanie 
sił chaosu, narodziny kosmosu (ДоБрев, 1982: 179). Specjalne przygotowanie 
mąki (pszeniczna, przesiewana przez kilka sit, pozbawiona wrzuconych do 
niej wcześniej „nieczystości”: suszonych owoców, cukierków (AIF 225–II 
Chs 292, AIF 92 Sl 8)) i wody („świeża” woda, po którą wychodzi się przed 
wschodem słońca (Das Sak 117), czerpana w milczeniu i nieruszana od mo-
mentu nabrania (Geor PirK 398)), z których powstanie ciasto na chleb (rytu-
alny symbol), ma zatem na celu nie tylko uzyskanie składników najwyższej 
jakości, ale przede wszystkim zilustrowanie procesu, jaki zachodzi w przyro-
dzie, w niezorganizowanym jeszcze wszechświecie. Za pośrednictwem obrzę-
dowych norm z każdą czynnością przybywa cech porządku (иваНова, 1984: 
181; иваНова, 1997: 24).

Tak jak w palnie społecznym pomyślność przyszłych nowożeńców wiąże 
się z ich zdolnością do prokreacji, przedłużenia rodu, tak w planie kosmicz-
nym miarą pomyślności jest płodność ziemi, plony, jakie wyda. Stąd działania 
o charakterze stymulującym, mające gwarantować przyszły urodzaj:
–  niekiedy w trakcie kolejnego przesiewania mąki zbiera się ją do jednej dzie-

ży, żeby urodzaj gromadził się w jednym miejscu, albo od czasu do czasu 
dziewczęta przestają przesiewać, jakby sita odmawiały już przyjmowania 
mąki (Das Sdż 281–282); 

–  gdzieniegdzie podczas zarabiania ciasta zamesarki stoją zwrócone twarzą 
w kierunku słońca (AIF 158 Bs 8) – w wierzeniach ludowych życie i wzrost 
świata roślinnego w dużej mierze zależne są od słońca (moSzyńSki, 1934, 
cz. 2, t. 1: 438);

27 Rytualny taniec może zostać wykonany już podczas p r ze s iewa n ia  m ą k i  (AIF 225–II 
Chs 292, AIF 92 Sl 8) oraz z a r abia n ia  c ia s t a  (AIF 187 Gb 99, AIF 73–II Bł 195, AIF 
158 Bs 8).
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–  wykorzystanie zatyczek do jarzma w trakcie zarabiania ciasta pokazuje, że 
czynności w dzieży odpowiadają oraniu i sianiu (НикоЛова, 1993: 67).
W zasewkach projekcją tej życzeniowej obfitości w obu wymiarach jest 

obrzędowy chleb przygotowywany na zakwasie – środku służącym osiągnię-
ciu wzrostu, o czym świadczą słowa skierowane do nowożeńców: както 
шукнува квасът, така да шукне всичко на младоженците (ГеорГиева, 
1993b: 19–20) [tak, jak rośnie zakwas, niech rośnie wszystko nowożeńcom]. 
Potwierdza to także sposób dekorowania chlebów weselnych. Ich specyficzna 
ornamentyka wyraża życzenie urodzaju oraz płodności – część z nich dekoro-
wana jest figurkami ptaszków28 (SbNU 45 Kd 196) lub posypywana sezamem, 
rodzynkami, prażoną kukurydzą (AIF 73–II Bł 11). Niekiedy z wierzchu na-
kłuwa się je przedmiotami o fallicznym kształcie – widelcem lub szpulą (Was 
KnK 214).

28 Figurki ptaszków być może także mają służyć nawiązaniu kontaktu z „tamtym” świa-
tem, z duszami zmarłych przodków (kubiakowie, 1981: 74) – tych, które należą do chtonicznej 
sfery ziemi i z racji tego „uczestniczą w ciągłym dokonywaniu się dzieła tworzenia życia” 
(Tomiccy, 1975: 141).



Przygotowanie rekwizytów obrzędowych

Wśród przedmiotów1 wykonanych specjalnie na potrzeby obrzędu wesel-
nego szczególną rolę odgrywają dwa – chorągiew weselna i drzewko kuma 
(кумово дръвче). Pojawiają się na różnych etapach rozwoju akcji obrzędowej, 
demonstrując (w zależności od kontekstu) różnorodność rytualnych funkcji 
i symbolicznych znaczeń.

W przypadku chor ą g w i  wesel ne j  na plan pierwszy wysuwa się symbo-
lika połączenia2 – zwłaszcza w akcie małżeńskim. I tak, w niektórych rejonach 
jej rytualne zniszczenie poprzedza pokładziny (Nik ŁczK 398, Geor PirK 399) 
lub następuje wkrótce po nich3 – wcześniej zatyka się ją wysoko jako znak 

1 Oprócz dwóch głównych rekwizytów obrzędowych przygotowuje się także w ia n k i 
(Nik ŁczK 381, Geor PirK 400, Ancz Sak 285, Was KnK 216, Das Sdż 279), w tym te najważ-
niejsze – dla nowożeńców (Gen SfK 209, AIF 85 Bł 11, 33, SbNU 48 Rł 382), oraz bu k ie c i k i 
weselne. Te ostatnie wykonane ze specjalnie dobranych roślin, większe lub mniejsze, noszo-
ne w ściśle określony przez tradycję sposób, mogą stanowić znak: 1) p e ł n ione j  f u n kc j i 
ob r z ę dowej  – największe przeznacza się dla kuma (кум), pana młodego, dewera (девер) 
i świekra (Das Sdż 279–280); 2) g r upy  w iekowo  ‑ sp o łe cz ne j  – panny i kawalerowie, 
w odróżnieniu od zamężnych kobiet i żonatych mężczyzn, noszą je na głowie po lewej stronie 
(AIF 85 Bł 33); 3) s t rony  we sel ne j  – bukieciki z goździków przygotowuje się dla weselni-
ków pana młodego (AIF 85 Bł 12). Z uwagi na to, z  czego  s ą  w ykon a ne  (głównie bluszcz/
bukszpan – Nik ŁczK 381, AIF 87 Bł 48, Geor PirK 400, Ancz Sak 286, Das Sdż 280), ja k ie 
m ają  oz doby  (czerwona nitka – Nik ŁczK 381; martenica (мартеница) – SbNU 48 Rł 382, 
Das Sdż 280; złote monety – Nik ŁczK 381, Geor PirK 400, Das Sdż 280; cynowa folia – Nik 
ŁczK 381, Ancz Sak 286; sznury prażonej kukurydzy – Ancz Sak 285, Das Sdż 279), s t a t u s 
o sób,  k t ó re  je  p r z ygot ow ują  (rówieśnicy przyszłych nowożeńców – Nik ŁczK 381, AIF 
85 Bł 12, 33, AIF 87 Bł 48, Ancz Sak 285, Das Sdż 280), zarówno wianki, jak i bukieciki 
wpisują się w tę samą symbolikę, co chorągiew weselna i drzewko kuma. 

2 Por. rejony kraju, w których przygotowuje się nie jedną, lecz dwie chorągwie weselne, 
z reguły jednocześnie w domach obojga nowożeńców (wówczas symbolizują odpowiednio 
pannę młodą i pana młodego), tworzące później jeden rekwizyt. Nik ŁczK 381, AIF 87 Bł 43, 
Geor PirK 398, Draż PdK 222, Ancz Sak 286.

3 Jeśli jednak nie zostanie wówczas zniszczona, posłańcy zabierają ją z sobą, gdy idą ze 
słodką rakiją (Draż PdK 230). Zob. słodka rakija jako znak pomyślnej defloracji panny młodej 
– szerzej na ten temat zob. rozdziały: Pokładziny i „Słodka rakija”.
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pomyślnej defloracji panny młodej (Gen Ddż 285, 287). W tym kontekście 
szczególnego znaczenia nabiera już sam bryt chorągwi – to, pod jaką postacią 
występuje i jakiego jest koloru. Tworzą go dwie4 chusty5, chusta i pas (Ełcz 
Mch 111) albo dwa peszkiry (пешкири/пешкир) (Gen Ddż 277, Nik ŁczK 381), 
które czasami łączy się z chustą, ewentualnie peszkir w kombinacji z chustą 
(Nik ŁczK 381–382) lub dwoma kawałkami materiału6 (Was Kn 215). 

Radost Iwanowa umieszczanie na chorągwi elementów ubioru nowożeń-
ców interpretuje w związku z wyobrażeniami o duszy, która mieści się we 
wnętrzu ludzkiego ciała, przyczepiona do różnych jego części. Ubiór może 
pełnić funkcję semantycznego ekwiwalentu ludzkiego ciała, jego poszczegól-
nych organów. W tym sensie połączenie dusz ludzkich na drodze przeniesie-
nia ich „pojemników” (ubiorów) na chorągiew weselną jest sposobem na ich 
ocalenie dzięki nieśmiertelności, którą kryje ona w sobie jako symbol drzewa 
kosmicznego. Ponadto konieczność izolowania duszy i jej chronienia poza 
ciałem dyktuje sytuacja obrzędowa – obrzęd weselny realizowany jest pod 
postacią walki niebezpiecznej zarówno dla weselników, jak i nowożeńców 
(иваНова, 1984: 188–189).

Zwraca też uwagę nieprzypadkowy wybór elementów stroju kobiece-
go (chusta7) z jednej strony i męskiego (pas8) – z drugiej. W myśl zasady 
metonimii stanowią ekwiwalenty (bynajmniej nie jedyne9) panny młodej 

4 Rzadko są to t r z y  chu s t y  (Ełcz Mch 112, Geor PirK 398), częściej chusta bywa 
tylko je d n a (AIF 149 Kd 35, AIF 73–II Bł 168, AIF 85 Bł 11, AIF II–77 Kdż 13, AIF 211 
Bs 105).

5 AIF 94 Mch 18, Ełcz Mch 111, Nik ŁczK 382, Gen Ddż 277, Rak Gd 221, Gen SfK 209, 
Draż PdK 222, Man Chs 196, Das Sak 117, Ancz Sak 286, AIF 45 Jb 10, Das Sdż 278.

6 Niekiedy jeden z kawałków jest popstrzony czerwonym, co nasuwa skojarzenia ze śla-
dami krwi na koszuli panny młodej po pokładzinach. Gen Ddż 277, Was KnK 215.

7 Chusta jako nakrycie głowy panny młodej przywołujące na myśl jej włosy i – właściwe 
tradycyjnej kulturze – łączenie ich właściwości (długości, bujności, gęstości) z potencją (zob. 
rozdział Zaloty).

8 Por. erotyczną funkcję męskiego pasa (zob. rozdział Zaloty).
9 Ekwiwalentem semantycznym panny młodej jest też zatknięte na wierzchołku chorągwi 

„złote” (owinięte cynową folią) jabłko – por. stały motyw folklorystyczny, w którym dojrzała 
fizycznie dziewczyna przyrównywana jest do złotego jabłka (Дечева, 1998: 111). Czasami, do 
pewnego stopnia, symbolem obojga młodych może być drzewce chorągwi. R. Iwanowa, cha-
rakteryzując gatunki drzew wybieranych do jego wykonania, zwraca uwagę na fakt, że z nie-
których wyrabia się przedmioty (kawał (кавал), przęślicę, oścień), które na co dzień towa-
rzyszą mężczyźnie i kobiecie, zyskując tym samym status ich atrybutów. Bułgarska badaczka 
przywołuje jeszcze jedną parę semantycznych ekwiwalentów nowożeńców, które są obecne 
w obrazie chorągwi weselnej. Jabłko (pierwiastek żeński) – metonimia jabłoni, i drzewce 
(pierwiastek męski) – metonimia drzewa, z którego pnia zostało wykonane, urzeczywistniają 
ideę tworzenia rodziny. Połączenie obu tych elementów „powtarza” w języku obrzędu mit 
o stworzeniu pierwszych ludzi z dwóch drzew. иваНова, 1984: 185, 187.
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i pana młodego, a połączone z sobą symbolizują ich małżeństwo10 (иваНова, 
1984: 188). Obydwoje zresztą mogą mieć udział w przygotowywaniu chorąg‑ 
wi. Panna młoda, tkając przyszywane do drzewca chusty (Man Chs 196, Das 
Sak 117), a pan młody, sam (Ełcz Mch 111, Ancz Sak 286) lub za pośrednic-
twem swoich dublerów11, ścinając gałąź na drzewce. 

W tym kontekście znaczący jest też kod kolorystyczny – połączenie bia-
łego z czerwonym12:

Iоi мори, феругличице, 
Iоi мори, бела ц¿рвена,
[…] 

SbNU 5 Rł 39

Chorągwi, 
biała, czerwona,
[…] 

Jeśli chorągiew jest tylko jedna13, to bryt stanowi zwykle zestawienie 
dwóch kawałków materiału – białego i czerwonego14. Z kolei tam, gdzie wy-
prawia się wesele z dwiema chorągwiami, ta przygotowana w domu panny 
młodej jest czerwona (Draż PdK 222) lub biała (Geor PirK 398, Das Sdż 278), 
ta zaś, którą robią u pana młodego, odpowiednio – biała (Draż PdK 222) lub 
czerwona (Gen Ddż 277, Geor PirK 398).

W przypadku panny młodej kolor czerwony odsyła do górnej części 
jej ciała – przede wszystkim welonu, natomiast biały do dolnej – fartucha. 
U pana młodego związek kolorów z częściami ciała jest odwrotny – kolor 
biały przywołuje na myśl jego koszulę i peszkir, a kolor czerwony – pas. 
Tym samym charakterystyki barwy chorągwi weselnej nawiązują do części 
ubioru nowożeńców pokrywających ich genitalia. Małżeństwo rozumiane jest 
tu jako siła reprodukcyjna (аЛмаЛех, 1997: 63–64). Dla wyrażanej za po-
średnictwem chorągwi symboliki połączenia nowożeńców w planie fizycz-

10 Por. też poświadczone w niektórych miejscach przekazywanie nowożeńcom tego, co 
pozostaje z rytualnie zniszczonej chorągwi. Ełcz Mch 112, Geor PirK 399.

11 D e we ra  – Ełcz Mch 111, Draż PdK 222, Was KnK 215, Ancz Sak 286; o jca  – Ełcz 
Mch 111, Ancz Sak 286; s t a r szego  b r a t a  – Ancz Sak 286.

12 Rzadko chorągiew jest kolo rowa (Geor PirK 398). Niekiedy wykonuje się ją z ma-
teriału w trzech kolorach: b ia ł y m, cze r wony m i  z ie lony m (Weł Sf 66, Gen SfK 209, 
SbNU 37 Kd 241, SbNU 45 Kd 197), czym przypomina flagę bułgarską. Wyjątkowo stanowi 
ona połączenie chusty b ia łe j  i  kolo rowej. Das Sdż 278.

13 AIF 94 Mch 18, Ełcz Mch 111, Nik ŁczK 381, Rak Gd 221, AIF 149 Kd 35, AIF 73–I Bł 
76, AIF 73–II Bł 168, AIF 85 Bł 8–9, Das Sak 117, Ancz Sak 286, Was KnK 215, AIF 211 
Bs 105, Das Sdż 278.

14 Rak Gd 221, Gen SfK 209, Man Chs 196, Das Sak 117.
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nym istotne jest zwłaszcza wertykalne rozmieszczenie kolorów15: czerwony 
kolor na górze, biały na dole (Nik ŁczK 382, Gen Ddż 277, Ancz Sak 286), 
rzadziej odwrotnie (Ancz Sak 286)16, to wyraz zwycięstwa mężczyzny nad 
kobietą prowadzący do powstania rodziny (иваНова, 1984: 188).

Jako czytelny symbol połączenia można traktować także rytualnie skręco-
ną białą i czerwoną nitkę – martenicę17, która pojawia się w chorągwi weselnej 
w różnych konfiguracjach. Oplata na całej długości lub tylko od wierzchołka 
do dolnego kraju chust jej drzewce (Ancz Sak 286), są nią przywiązane bu-
kiecik bazylii (Man Chs 196, Ancz Sak 286), jabłko/pigwa (Das Sdż 278). 

W patriarchalnym modelu rodziny małżeństwo służy przedłużeniu rodu. 
Relacje między małżonkami mają doprowadzić do poczęcia i narodzin dziec-
ka18, co dla młodego małżeństwa jest szczególnie ważne, sankcjonując przej-
ście do nowej grupy społecznej. I właśnie chorągiew może tu symbolizować 
płodność panny młodej (a także urodzaj w przyrodzie19 oraz pomyślność całej 
wiejskiej społeczności20). Jej drzewce ma zwykle postać pnia młodego drze-
wa21, najczęściej takiego, które rodzi owoce22:

Хайде, девойко, да идем, 
в ситнена гора зелена. 

15 Gdzieniegdzie oba kawałki materiału są zszyte tak, by z jednej strony chorągiew we-
selna była b ia ł a  (z lewej), a z drugiej cze r won a  (z prawej). Draż PdK 222, Man Chs 196.

16 W niektórych miejscach poświadczone zostało inne rozmieszczenie: biała chusta p o -
ś rod k u, a czerwony pas po jej obu  s t ron a ch  albo dwie białe chusty i czerwona p om ię -
d z y  n i m i  (Ełcz Mch 111–112). W tym układzie kolor czerwony pełni funkcję apotropeiczną 
wobec koloru białego symbolizującego urodzaj i płodność. иваНова, 1984: 188.

17 Gen Ddż 277, AIF II–77 Kdż 12, Was KnK 215, Das Sdż 278.
18 Kiedy chorągiew jest niszczona, matka pana młodego kryje to, co z niej zostało, żeby 

nikt nie widział, bo mogłoby to grozić „zawiązaniem” syna. AIF 85 Bł 11.
19 Por. dawanie dobytkowi jabłek z chorągwi. Ełcz Mch 111.
20 Por. rozchwytywanie jabłek z chorągwi przez weselników w trakcie jej rytualnego 

niszczenia. Geor PirK 399.
21 Czasami o wyborze drzewa (g r ab  – Nik ŁczK 381; de re ń  – AIF 73–II Bł 168, Geor 

PirK 398, Das Sak 17, Ancz Sak 286, Was KnK 215, AIF 211 Bs 105, Das Sdż 278) prze-
znaczonego na drzewce decydują takie jego cechy, jak t wa rdość, w y t r z y m a łość, sp r ę -
ż ys t ość  (иваНова, 1984: 185), co – jak się wydaje – można łączyć z życzeniem długie-
go i trwałego pożycia małżeńskiego. Por. też wymóg, by ścinający gałąź na drzewce (Geor 
PirK 398, Man Chs 196), wykonujący chorągiew (AIF 94 Mch 18, Ełcz Mch 111, AIF 85 
Bł 8–9, Geor PirK 398, Man Chs 196) lub niosący ją chorąży (Nik ŁczK 381) m iel i  ż y ją -
cych  rod z iców.

22 De re ń, d z i k a  róż a  – Gen Ddż 277, AIF 85 Bł 8–9, Geor PirK 398, Draż PdK 222, 
Ancz Sak 286; mor wa b ia ł a  – Nik ŁczK 381, Man Chs 196; le szcz y n a  – Ełcz Mch 111, 
Das Sdż 278; jab łoń  – Nik ŁczK 381, AIF II–77 Kdż 13; ś l iwa  – AIF 73–II Bł 168, Geor 
PirK 398, Draż PdK 222, Was KnK 215, Das Sdż 278. Na związek między p łod nośc ią 
d r zewa, z którego zrobiono drzewce, i p łod nośc ią  nowoż e ńców może wskazywać jego 
późniejsze wykorzystanie do wyrobu kołyski dla dziecka nowożeńców. Geor PirK 399.
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Да отсечеме, девойко, 
до два фидана, 
Първият фидан за Асен. 
Вторият – за Ленка. 

Draż PdK 221

Chłopak i dziewczyna idą do lasu uciąć dwa młode drzewka – jedno dla 
Asena, drugie dla Lenki.

Semantykę płodnościową przypisuje się także ozdabiającym chorągiew ele-
mentom roślinnym23, a przede wszystkim wbijanemu w wierzchołek jabłku24/
jabłkom25, które gdzieniegdzie może/mogą zostać zastąpione semantycznymi 
odpowiednikami26. Cynowa folia obligatoryjnie umieszczana jest na chorąg‑ 
wi weselnej (owija się nią bukieciki, a także to, co zostało wbite w wierz-
chołek drzewca)27. Z racji obecności we wszystkich obrzędowych przedmio-
tach związanych z nocą poślubną, jako znak dziewictwa panny młodej28, 

23 Ba z yl i a  – Nik ŁczK 381, AIF 85 Bł 10, AIF II–77 Kdż 13, Man Chs 196, Das Sak 17, 
AIF 211 Bs 105, AIF 45 Jb 10, Das Sdż 278; bu k sz pa n  – AIF 94 Mch 18, Rak Gd 221, AIF 
45 Jb 10; b lu szcz  – AIF 85 Bł 10, AIF 87 Bł 43, Geor PirK 398, Draż PdK 222, AIF II–77 
Kdż 13; k w ia t y  – AIF 94 Mch 18, Weł Sf 66, SbNU 45 Kd 197, AIF 73–I Bł 76, AIF 85 
Bł 8–9, AIF 45 Jb 10; bu k ie c i k i  – Gen Ddż 277, Gen SfK 209, Ancz Sak 286, Was KnK 
215; w ia n k i  – Gen Ddż 277; l i ś c ie  – Man Chs 196.

24 Ełcz Mch 112, Nik ŁczK 381, Gen Ddż 277, Weł Sf 66, Gen SfK 209, AIF 149 Kd 
35, AIF 87 Bł 43, Geor PirK 398, Draż PdK 222, AIF II–77 Kdż 13, Man Chs 196, Das 
Sak 117, Ancz Sak 286, Was KnK 215, AIF 211 Bs 105, AIF 45 Jb 10, Das Sdż 278. Por. 
miejsca, w których po zniszczeniu chorągwi zachowuje się jabłko, żeby leczyć nim bezpłod-
ność. Nik ŁczK 381.

25 Czasami są to trzy jabłka, co dodatkowo wzmacnia symbolikę owocu – kod liczbowy 
(nieparzystość) ma wskazywać na powiększenie się rodziny. AIF 94 Mch 17, Ełcz Mch 111, 
SbNU 37 Kd 241, SbNU 45 Kd 197, AIF 73–I Bł 76, AIF 73–II Bł 168, AIF 85 Bł 8–9, Geor 
PirK 398.

26 G łówk a  cebu l i  – Nik ŁczK 381, Gen Ddż 277, Weł Sf 66, AIF 149 Kd 39, Draż PdK 
222, Was KnK 215, AIF 211 Bs 105; p ig wa – Draż PdK 222, Das Sdż 278; cy t r y n a  – Gen 
Ddż 277; opa lon a  g łowa ba r a n ia  – Ełcz Mch 112; kog u t  – SbNU 49 Bz1 708; k ra waj 
(кравай) – Nik ŁczK 381. 

27 Ełcz Mch 112, Nik ŁczK 381, Gen Ddż 277, Weł Sf 66, Gen SfK 209, Geor PirK 398, 
Draż PdK 222, Das Sak 117, Was KnK 215, AIF 45 Jb 10, Das Sdż 278.

28 Cynowa folia imitująca złoto, podobnie jak lusterko (Rak Gd 221) lub kilka lusterek 
rozmieszczonych w samym środku chorągwi i w jej rogach (SbNU 49 Bz 708), jest tu tak-
że wyrazistym znakiem sfery „obcego”. Za jej pośrednictwem, a zwłaszcza owiniętego nią 
jabłka (por. zwyczaj pozostawiania przy zmarłym torby z jabłkami, które musi wziąć na 
„tamten” świat dla swoich wcześniej zmarłych krewnych), nawiązuje się kontakt między świa-
tem żywych i zmarłych (пеТкова, 2004: 38–39), co w obrzędzie przejścia jest szczególnie 
ważne, bo to mieszkańcy „tamtego” świata mają dać przyzwolenie na kreację nowego stanu – 
w tym wypadku nowej rodziny. Szerzej o złocie jako znaku „tamtego” świata – zob. марaзов,  
1994: 8–9.
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przywołuje ona fizyczne zbliżenie między nowożeńcami29. Z kolei jego re-
zultat – nienarodzone jeszcze dzieci30 – mają symbolizować, oprócz jabłka 
(jego substytutów), także sznury31 z nanizaną prażoną kukurydzą32, białą fa-
solą (Gen SfK 209), rodzynkami (Draż PdK 222, AIF II–77 Kdż 13, Was 
KnK 215), suszonymi owocami, orzechami33 (Draż PdK 222). 

Jednocześnie z myślą o przyszłym porodzie podejmuje się działania mają-
ce sprawić, by przebiegał on bez komplikacji. W tym celu unika się zawiązy-
wania czerwonych nitek na drzewcu – owija się nimi jedynie liście bluszczu 
(Geor PirK 398) lub innych roślin (AIF 87 Bł 43). W ten sam sposób (jako 
życzenie narodzin oczekiwanego/oczekiwanych w związku dziecka/dzieci, 
a zarazem lekkiego porodu) można odczytywać także zatknięcie na wierz-
chołku chorągwi kolorowych skarpet34 (Rak Gd 221).

Dla kawalera i panny zawarcie związku małżeńskiego to warunek wstępny 
przyjęcia do nowej grupy społecznej. Zapowiedzią tego przejścia jest, właś‑ 
ciwe niektórym rejonom, wykonywanie chorągwi weselnej przez dorosłych 
członków wiejskiej społeczności – szczególnie gdy jest to para małżeńska, 
jak w przypadku pobasztima (побащим) i pomajczimy (помайчима) (Nik 
ŁczK 381). Nierzadko towarzyszy im wówczas grupa rówieśników panny 

29 Podobną funkcję pełni przestrzeń (drewutnia), w której wykonuje się (Ancz Sak 286, 
Was KnK 215) i/lub niszczy chorągiew (Ełcz Mch 111–112, Rak Gd 221, Das Sak 118). Zob. 
rąbanie drewna jako dublowanie aktu seksualnego w rozdziale Pierwsze czynności.

30 W jednym z rejonów podczas niszczenia obu chorągwi to, co z nich zostanie, jest 
wrzucane do fartucha (ekwiwalentu kobiecego łona) panny młodej, który trzyma dewer (funk-
cjonalny zastępca pana młodego) (AIF II–77 Kdż 14). Por. też przygotowywanie chorągwi 
weselnej przez 7–8 ‑letniego chłopca, który później zostaje chorążym (Nik ŁczK 381), co 
można rozumieć jako życzenie, by panna młoda urodziła syna.

31 Por. jeden z terminów obrzędowych nazywających przygotowywanie chorągwi wesel-
nej нижене ← нижа ‘nizać, nanizywać, nawlekać’. SławSki, t. 1: 579. 

32 Draż PdK 222, AIF II–77 Kdż 13, Man Chs 196, Das Sak 117, Ancz Sak 286, Was 
KnK 215, Das Sdż 278.

33 R. Iwanowa symbolikę owych sznurów wiąże z obecnym w pieśniach obrazem wijącej 
się winorośli, za pomocą którego wyrażana jest semantyka związku małżeńskiego (иваНова, 
1984: 190). Por. pieśni z tym motywem towarzyszące szyciu i zdobieniu chorągwi weselnej:

Вило са ù лоза винена, 
винена, ракидосана.
Не било лоза винена, 
винена, ракидосана, 
най -било Рада и Христо,
[…] 

SbNU 59 KnK 113, nr 239
Wije się winorośl, ale to nie winorośl, lecz Rada i Christo.

34 Por. rytualne zdejmowanie skarpet młodej mężatce, interpretowane jako narodziny 
dziecka, i towarzyszące mu formuły słowne ukierunkowane na zapewnienie lekkiego porodu 
(rozdział Młodzi małżonkowie w cyklu dorocznym).
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młodej i pana młodego35, co w tym wypadku koreluje z ich przejściowym 
statusem jako jednostek w fazie liminalnej obrzędu. 

Oczekiwane przesunięcie o jeden szczebel w hierarchii społecznej oznacza 
ustąpienie miejsca młodszym, niedawnym przyjaciołom przyszłych nowo-
żeńców, co możemy zaobserwować na przykładzie rejonów, gdzie zniszcze-
nie rekwizytu obrzędowego jest udziałem wszystkich panien i kawalerów36 
albo panien (Das Sdż 279), które go przygotowały (Ełcz Mch 112, AIF II–77 
Kdż 13), rozdzielających między siebie to, co z niego zostanie (AIF 87 Bł 45), 
czy dzielących się jabłkiem (Das Sdż 279). 

Dla panny młodej i dla pana młodego (choć w mniejszym stopniu) cho-
rągiew weselna może być zatem także symbolem dotychczasowego stanu, co 
potwierdza zdobienie jej kwiatami, a zwłaszcza bazylią, która w ludowych 
wyobrażeniach nierozerwalnie wiąże się z panną i jej ogródkiem (иваНова, 
1984: 189). Do takiej interpretacji skłania także status społeczny tych, któ-
rym z reguły powierza się najpierw jej przygotowanie, a później zniszczenie 
(rówieśniczkom panny młodej37, rzadziej – rówieśnikom pana młodego38). 
Znaczące są parametry temporalne obu czynności. I tak, przygotowanie cho-
rągwi zwykle towarzyszy etapom obrzędu o wyraźnej semantyce wyłączenia. 
Robi się ją w czasie zasewek (засевки) (Nik ŁczK 381, Gen Ddż 277, Draż 
PdK 222) albo bezpośrednio po nich (Draż PdK 222), po goleniu pana mło-
dego (SbNU 5 Pp 49), co nierzadko dodatkowo współgra z porą dnia – przed 
wschodem słońca39, wieczorem (Weł Sf 66, AIF 73–II Bł 195, AIF 85 Bł 8–9). 
W obu przypadkach czas, w jakim podejmowane są czynności, charakteryzu-
je brak światła, będący synonimem śmierci i „tamtego” świata (brzozowSka‑
 ‑krajka, 1994: 31). W trójfazowej strukturze obrzędu przejścia stan rytualnej 
śmierci odpowiada fazie wyłączenia, w której jednostka traci swój dotych-
czasowy status społeczny (STaSzczak, red., 1987: 259) i jest to stan, w jakim 
w chwili przygotowywania rekwizytu obrzędowego znajdują się przyszli no-
wożeńcy. Z kolei zniszczenie chorągwi, choć nie ma stałego miejsca w obrzę-
dzie weselnym, zawsze łączy się z tymi etapami, które sygnalizują przejście 
nowożeńców/panny młodej, do nowej grupy społecznej: 

35 Ełcz Mch 111, Gen SfK 209, Geor PirK 398, Was KnK 215.
36 Według informatorów, ten, kto oderwie coś z chorągwi weselnej, wcześniej wstąpi 

w związek małżeński. Rak Gd 221.
37 Pa n ny  – Nik ŁczK 381, Gen SfK 209, AIF 85 Bł 8–9, AIF II–77 Kdż 12; d z iewcz ę t a 

– AIF 94 Mch 18, Ełcz Mch 111, AIF 73–I Bł 76, AIF 87 Bł 43, Geor PirK 398, Man Chs 196, 
Das Sdż 278; z y ł w y  (зълви/зълва) – Gen Ddż 277, Das Sak 118, Ancz Sak 286; za me sa rk i 
(замесарки/замесарка) – Geor PirK 398, Ancz Sak 286.

38 Najbl i ż s i  p r z y ja c ie le  pa n a  m łodego  (w ozdabianiu chorągwi pomagają im 
dziewczęta) – SbNU 49 Bz1 708; de we r  – Ełcz Mch 112.

39 Ełcz Mch 111, Nik ŁczK 381, Gen Ddż 277, AIF 73–II Bł 168, Man Chs 196, Ancz 
Sak 286, Was KnK 215.
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– przed wejściem do cerkwi (Das Sdż 279);
– w samej cerkwi (Geor PirK 399);
– po zdjęciu welonu40;
– podczas odprowadzania panny młodej do wody (Nik ŁczK 398);
– po powrocie stamtąd (Rak Gd 221);
– przy okazji odwiedzin u rodziców młodej mężatki (Draż PdK 232);
– gdy młoda mężatka po raz pierwszy idzie prać nad rzekę (Ancz Sak 306).

Drugi z rekwizytów, d r zewko k uma, wykazuje wiele wspólnych cech 
z chorągwią weselną. Oba atrybuty obrzędowe dublują się pod względem 
strukturalnym, funkcjonalnym i semantycznym (миков, 1991: 33). Drzewko 
kuma, podobnie jak chorągiew, wykonywane jest albo w obu domach, albo 
tylko w jednym z nich41. Zbliżony bywa także status osób, które zwykle je 
przygotowują: rówieśnicy przyszłych nowożeńców – sami42 lub przy udziale 
dorosłych43. Tym samym, podobnie jak chorągiew, rekwizyt ten może być 
symbolem zarówno dotychczasowego stanu młodych, który właśnie opuszcza-
ją44, jak i nowego, do którego zyskania pretendują45.

40 Nik ŁczK 398, Gen Ddż 287, Draż PdK 231, AIF 225–II Chs 320, Das Sak 118, Ancz 
Sak 306, Was KnK 224.

41 Oba  domy – Weł Sf 67, AIF 85 Bł 8, Was KnK 216, Ancz Sak 285; dom pa n a 
m łodego  – Man Chs 197, Was KnK 216; dom pa n ny  m łode j  – AIF 211 Bs 105, Ancz 
Sak 285.

42 Dz iewcz ę t a  [te same, które robiły chorągiew] – AIF 87 Bł 45; z y ł w y  – Gen Ddż 
278, Was KnK 216; z y ł w y, za me sa rk i, d e we r  – Ancz Sak 285.

43 Zy ł w y  i  m łode  kobie t y  – AIF 45 Jb 11; męż cz y ź n i  [okorowują gałąź], z y ł w y 
i  de we r z y  (девери)  [zbierają bluszcz], pa n ny  i  kobie t y  [ozdabiają drzewko] – AIF 85 
Bł 8; z y ł w y, za me sa rk i  i  ich  ojcow ie /de we r  – Ancz Sak 285. 

44 Potwierdzają to motywy pieśni towarzyszących przygotowaniu drzewka kuma, nawią-
zujące do czekającego pannę młodą rozstania z domem rodzinnym i bliskimi:

Мър, сиди, сиди, сестро Драгано, 
тазинка вечар да вичерями 
при съща майка, при същи баща, 
пък утре вечар, сестро Драгано,
чужда чуждинка зад ключовете. 

SbNU 63 Pm 253, nr 417 

Panna młoda po raz ostatni będzie wieczerzać z matką, ojcem i siostrą. Jutro 
będzie już zamknięta w obcym domu.

Por. też: „sprzedawanie” drzewka kumowi podczas poczęstunku u panny młodej lub 
u pana młodego (Was Kn 216); rozdawanie jabłek z drzewka (po jego zniszczeniu) pannom 
i kawalerom, żeby szybciej założyli własne rodziny (Rak Gd 222).

45 Obecność cy nowej  fol i i, w którą zawija się jabłka (Gen Ddż 278, Gen SfK 209, 
Draż PdK 222, Was KnK 216, AIF 85 Bs 8, AIF 45 Jb 11), oraz wbite w nie z ło t e  mone t y 
(Rak Gd 221) czy cze r wone  n i t k i  (Gen SfK 209, AIF 85 Bł 8, AIF 211 Bs 105, AIF 45 
Jb 11) to wyraźne nawiązanie do nocy poślubnej. Sama zaś ga ł ą ź  jako najważniejszy element 
drzewka kuma (stąd jego nazwy вейка, гранка– w znaczeniu prymarnym ‘gałązka’ (bTr, 
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Konsekwencją obarczenia drzewka kuma symboliką małżeńską jest podej-
mowanie, analogicznie jak podczas wykonywania chorągwi weselnej, działań 
ukierunkowanych na zapewnienie młodemu małżeństwu pomyślności. Stąd 
odcinanie gałęzi obligatoryjnie jednym zamachnięciem albo na trzy razy – 
nigdy na dwa, bo to byłoby złą wróżbą i zapowiadałoby ponowne wstąpienie 
w związek małżeński któregoś z nowożeńców (Ancz Sak 285), czy też powie-
rzenie wykonania drzewka chłopakowi, którego rodzice żyją (Weł Sf 66). 

I w tym wypadku temat małżeństwa implikuje semantykę płodności 
(w planie antropologicznym, jak też kosmicznym). Łączy się ona przede 
wszystkim z gałęzią tworzącą drzewko46 i z tym, czym jest przyozdabiana. 
W wielu miejscach ścina się ją z drzewa owocowego47, a po zniszczeniu 
zostawia się pod krzewem róży (AIF 87 Bł 46) lub na drzewie owocowym 
(Geor PirK 400). Gałąź musi mieć rozwidlenia48 – najczęściej trzy, rza-
dziej pięć49 (Rak Gd 221, AIF 85 Bł 8, Ancz Sak 285). Liczba nieparzysta 
funkcjonuje w drzewku kuma w różnych konfiguracjach50, przywołując tym 
samym model rodziny z dzieckiem/dziećmi. Analogicznie jak w wypadku 
chorągwi, semantykę płodności powtarzają tu: wbijane w każde z rozwi-
dleń jabłko51 ( jego semantyczne dublety: pigwa (AIF 85 Bł 8), cytryna, 

2002: 90, 143)) i zdobiąca je mar ten ica  (Ancz Sak 285, Man Chs 197) funkcjonują w nim 
jako symbole małżeństwa. 

46 Gałąź, podobnie jak gdzieniegdzie bukieciki (Gen Ddż 278, Draż PdK 222), występuje 
tu jako metonimia drzewa (шуЛева, 1997: 258), o czym świadczy jeden z terminów tego 
rekwizytu obrzędowego – кумово дърво  ‘kumowe d r zewo’.

47 Rak Gd 221, Gen Sf 209, Geor PirK 399, Man Chs 197. Do najczęściej wykorzystywa-
nych drzew należą: jab łoń  – AIF 85 Bł 8, Draż PdK 222, Ancz Sak 285; ś l iwa  – AIF 85 
Bł 8, Ancz Sak 285; g r u sz a, cze re śn ia, morela, m igd a ł  – Ancz Sak 285; de re ń  – Rak 
Gd 221, Ancz Sak 285, AIF 211 Bs 105; mor wa b ia ł a  – Draż PdK 222 (да не е ялова 
булката [żeby panna młoda nie była jałowa]), Ancz Sak 285. Por. przenoszenie gatunko-
wej nazwy drzewa, z którego pochodzi gałąź, na nazwę przedmiotu obrzędowego – ябука, 
ябълка‘jabłoń’.

48 W wielu miejscach różnica w liczbie rozwidleń wiąże się z miejscem przygotowania 
drzewka – jest znakiem rozpoznawczym (AIF 85 Bł 8, Ancz Sak 285), albo z tym, dla kogo 
jest ono przeznaczone, np. dla kuma, kumy (кума) (Geor PirK 400). Czasami właśnie ta jej 
cecha stanowi podstawę onomazjologiczną terminu obrzędowego, którym nazywany jest re-
kwizyt – четал,чатал‘rosocha’. bTr, 2002: 1060.

49 Tr z y  – Rak Gd 221, AIF 149 Kd 35, AIF 85 Bł 8, AIF 87 Bł 45, Geor PirK 400, Ancz 
Sak 285, Was KnK 216, AIF 45 Jb 11; p ię ć  – Rak Gd 221, AIF 85 Bł 8, Man Chs 197, Ancz 
Sak 285.

50 Gałązka wbijana jest w t r z y  ch leby  położone jeden na drugim (AIF 85 Bł 8, AIF 
87 Bł 45, Draż PdK 222, Man Chs 197, Was KnK 216, AIF 45 Jb 11). Nieparzysta bywa też 
liczba o r n a me nt ów, którymi zdobiony jest chleb. AIF 85 Bł 8.

51 Gen Ddż 278, Rak Gd 221, Gen SfK 209, SbNU 49 Bz1 708, AIF 149 Kd 35, AIF 85 
Bł 8, AIF 87 Bł 45, Geor PirK 399, Draż PdK 222, Ancz Sak 285, AIF 45 Jb 11, Was KnK 
216, AIF 211 Bs 105. Por. wykorzystanie jabłek z drzewka kuma jako symbolu płodności, ale 
i oczekiwanego w związku dziecka w obrzędowości nocy poślubnej: nowożeńcy zjadają je 
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orzech (Gen Ddż 278) lub cebula52), przywiązywane do nich elementy roś‑ 
linne53, a także siano (Was KnK 216), słoma (AIF 211 Bs 105), naszyjniki 
z prażonej kukurydzy54 lub białej fasoli, rodzynków (Gen Ddż 278) i innych 
suszonych owoców (Gen Ddż 278, Was KnK 216), świeże owoce, cukierki 
(SbNU 49 Bz 70), czy wreszcie chleby, w które gałąź jest wbijana. W tym 
kontekście znaczące jest też, właściwe obu rekwizytom, połączenie kolorów, 
które wyraża odrodzenie kosmosu, powstanie i rozwój życia. W drzewku 
kuma biel (sznury prażonej kukurydzy/fasoli) to początek, zieleń (rośliny) 
symbolizuje okres niedojrzały, natomiast złoto55 (cynowa folia) i czerwień56 
(jabłko/jabłka, nitki) są oznakami dojrzałości i związanej z nią możliwo-
ści płodzenia (libera, 1987: 133). Nawiązaniem do urodzaju w planie ko-
smicznym jest także przestrzeń, do której w weselu przypisane jest drzewko 
kuma – umieszczane pośrodku suto zastawionego potrawami stołu wesel-
nego (иваНова, 1984: 193). Stąd występowanie tego rekwizytu pod nazwą 
калтятоватрапеза ‘uczta kałtjaty’ albo po prostu трапеза ‘uczta’. 

Zdaniem R. Iwanowej, oba przedmioty obrzędowe można traktować jako 
symbole drzewa kosmicznego. W odniesieniu do drzewka kuma skłania do 
tego miejsce, jakie zajmuje ono w domu pana młodego – pośrodku stołu we-
selnego, który wskutek czterokątnej formy stanowi obrzędową projekcję ma-
krokosmosu z czterema stronami świata (иваНова, 1984: 195). Ponadto swo-
im wyglądem przypomina ono, znane w europejskich tradycjach ludowych, 
obnoszone w obchodzie po wsi dla przyspieszenia nadejścia wiosny, ozdobne 
drzewko, które symbolizuje periodycznie odradzający się kosmos (eliade, 
2009: 321). Za taką interpretacją przemawia też jedna z nazw drzewka kuma 
– дъб‘dąb’ (podstawą onomazjologiczną jest tu materiał, z jakiego wykonano 
rekwizyt), która semantycznie wiąże je z dębem jako drzewem kosmicznym 

przed pokładzinami (AIF 87 Bł 45–46), żeby ich dzieci były бели и црвени [białe i czerwo-
ne]; są wkładane pod poduszkę łoża małżeńskiego (Rak Gd 222). 

52 Gen Ddż 278, Gen SfK 209, Ancz Sak 285, Was KnK 216, AIF 211 Bs 105.
53 Bu k sz pa n  – Gen Ddż 278, Rak Gd 221, Weł Sf 6, Gen SfK 209, Ancz Sak 285, AIF 

45 Jb 11; b lu szcz  – AIF 85 Bł 8, Geor PirK 399, Ancz Sak 285, AIF 211 Bs 105; ba z yl i a 
– Weł Sf 6, AIF 85 Bł 8, Man Chs 197, Ancz Sak 285; ż y we k w ia t y  – Weł Sf 6, Gen SfK 
209, AIF 85 Bł 8, Ancz Sak 285, AIF 45 Jb 11; w ia n k i  – Draż PdK 222; bu k ie c i k  – Gen 
SfK 209, AIF 149 Kd 35, Geor PirK 399.

54 AIF 149 Kd 35, Ancz Sak 285, AIF 45 Jb 11, Was KnK 216, AIF 211 Bs 105.
55 Ryszard Tokarski w swoim studium poświęconym semantyce barw we współczesnej 

polszczyźnie zwraca uwagę na związane z barwą złotą konotacje bogactwa, które sprawiają, 
że dość regularnie łączy się ona z nazwami kulturowo kojarzonymi z dostatkiem i zamoż-
nością – z grupą leksykalną, do której należy chleb i wyrazy bliskie mu semantycznie typu: 
pole, łan, pszenica, zboże, ziarno, snop itp. TokarSki, 2004: 104. 

56 Por. zwyczaj wynoszenia z domu i umieszczania w widocznym miejscu nowych, naj-
częściej czerwonych, kobiecych ubrań 1 marca, by w ten sposób witać Babę Martę, zwiastu-
jącą nadejście wiosny. Zgodnie z magiczną asocjacją czerwień ma tu sprzyjać urodzajowi 
i płodności. аГапкиНа, 2002: 156.
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(ГеорГиева, 1993a: 44). Tymczasem dla chorągwi weselnej jako symbolicz-
nego wyobrażenia drzewa kosmicznego57 charakterystyczna jest jego werty-
kalna struktura. Dolna część to chorąży (najczęściej dewer58) symbolizujący 
korzenie drzewa – rodowy pośrednik między żywymi i zmarłymi, starymi 
i nowymi członkami rodu. Środkową część stanowi drzewce z atrybutami no-
wożeńców, przedstawiające życiodajną siłę małżeńskiego związku – jedynej 
formy życia i nieśmiertelności w społeczeństwie. Na samej górze zaś – złote 
jabłko59 jako symbol urodzaju i potomstwa, które zapewniają wieczność, nie-
przemijalność zarówno przyrody, jak i ludzkiego rodu (иваНова, 1984: 190; 
аЛмаЛех, 1997: 63).

R. Iwanowa widzi w drzewku kuma także swoiste „drzewo cywilizacji”. 
Uczestniczący w uczcie goście weselni w zależności od zajmowanej pozycji 
w hierarchii rodowej znajdują się bliżej lub dalej od postawionego pośrod-
ku stołu drzewka i siedzącego za nim kuma (może mu toważyszyć starojkja 
(старойкя) – jeśli są sobie równi, każdy siedzi za swoim drzewkiem). Wo-
kół rodowego pośrednika skupieni są najstarsi goście weselni, a im dalej od 
środka stołu, tym więcej młodych ludzi (gdy goście są rozsadzani przy kilku 
stołach, centralnie położony stół z drzewkiem przeznaczony jest dla kuma 
i najstarszych, a pozostałe stoły – dla młodych). Prawa strona stołu należy 
do mężczyzn, a lewa – do kobiet. W ten sposób stół weselny przekształca się 
w swoisty symbol rodu, a znajdujący się w jego centrum rekwizyt obrzędowy 
organizuje i porządkuje relacje w obrębie rodu (иваНова, 1984: 196).

Mówiąc o chorągwi weselnej i drzewku kuma, nie sposób pominąć funkcji 
apotropeicznych, które oba rekwizyty pełnią w obrzędzie weselnym. I tak 
oto: w drodze czy to do domu panny młodej, cerkwi, czy do domu pana mło-
dego, która wiedzie przez obce, nie ‑swoje terytorium, na czele orszaku idzie 
niosący chorągiew weselną chorąży60; do czasu wyruszenia po pannę młodą 
chorągiew ściąga się na noc z miejsca, gdzie została zatknięta (Draż PdK 222, 
Was KnK 215), i przynosi do domu, co ma chronić przed złem (Ełcz Mch 111). 

57 Por. zatykanie chorągwi, zaraz po jej wykonaniu, na s t r ze sze  domu (Ełcz Mch 111, 
Gen Ddż 277, Gen SfK 209, AIF 73–II Bł 168, Geor PirK 399, Draż PdK 222, Man Chs 197, 
Das Sak 118, Was KnK 215, Das Sdż 279) lub na jakimś d r zew ie  (Ełcz Mch 111, AIF II–77 
Kdż 13, Geor PirK 399, Was KnK 215, Man Chs 197, Das Sdż 279). Nieprzypadkowo też 
drzewce chorągwi weselnej powinno być d ł ug ie  (Ełcz Mch 111, SbNU 37 Kd 241, SbNU 45 
Kd 197, Ancz Sak 286 – Пряпорът да е по -висок – да стърчи над младоженците [Cho-
rągiew ma być wysoka – żeby sterczała nad nowożeńcami]). 

58 AIF 94 Mch 18, Ełcz Mch 112, Gen SfK 209, AIF 85 Bł 11, Geor PirK 399, AIF II–77 
Kdż 13, Man Chs 197, Das Sak 118.

59 Iwaniczka Georgiewa interpretuje chorągiew weselną jako ekwiwalent drzewa ko-
smicznego ze względu na jej związki ze światem zmarłych przodków, na co ma wskazywać 
jabłko owinięte cynową folią. ГеорГиева, 1993a: 44.

60 Nik ŁczK 384, Gen Ddż 280, Gen SfK 211, AIF 150 Pk 13, SbNU 37 Kd 242, AIF 
73–I Bł 77, Draż PdK 226, Ancz Sak 291–292.



148 Wesele właściwe

Swoje działanie ochronne zawdzięcza ona w głównej mierze przedmiotom, 
którymi jest ozdabiana. Większość z nich tradycyjnie stosuje się w kultu-
rze ludowej jako środek apotropeiczny: sznury czerwonej papryki (Gen SfK 
209), ząbki czosnku (Draż PdK 222), lusterka61 (SbNU 49 Bz 708). Ochronną 
funkcję pełni sam bryt – jego czerwona część. Czerwonego koloru są również 
sznury, na które gdzieniegdzie nanizuje się paprykę i fasolę (Gen SfK  209), 
liście bluszczu, bukszpanu i bawełny (AIF 87 Bł 43), a także umieszczane na 
chorągwi wstążki (SbNU 49 Bz1 708), nitki62 (w tym pod postacią martenicy). 
Na jej wierzchołku może się znaleźć krzyż63 (SbNU 37 Kd 241, SbNU 45 Kd 
197) lub dzwoneczek (Gen Sf 209, SbNU 49 Bz1 708). Tymczasem w drzew-
ku kuma, poza kolorem czerwonym, występującym tu z reguły pod tą samą 
postacią, co w chorągwi weselnej, rolę apotropeionu odgrywają także zdobią-
ce chleby figurki węży i jaszczurek, które w tradycji bułgarskiej uważa się za 
duchy opiekuńcze domu, rodziny, pól, winnic, roślinności i urodzaju, źródeł 
i wody. Podobną zabezpieczającą funkcję w odniesieniu do człowieka i jego 
mikrokosmosu przypisuje się gałęzi drzewka, jeśli została ucięta z dębu (Ancz 
Sak 285) – drzewa, które, jak się powszechnie uważa, chroni dom i pola przed 
gradobiciem, ulewami, suszą czy innymi żywiołami (иваНова, 1984: 193).

61 Powszechne jest przekonanie, że demony mogą się widzieć tylko w lustrze, które od-
krywa ich prawdziwe złowrogie zamiary i oddala je (шеваЛие, ГеерБраНТ, 1996: 117). Por. 
praktykę, by młoda mężatka, gdy idzie pierwszy raz do wody, dla ochrony przed „złymi” 
spojrzeniami, patrzyła w lusterko. Jeśli je w nim zobaczy, ich wrogie działanie osłabnie. 
Дяков, 2003: 132.

62 Ełcz Mch 111, Rak Gd 221, AIF 85 Bł 10, Geor PirK 398, Draż PdK 222, AIF II–77 
Kdż 13, AIF 211 Bs 105. Semantyka koloru czerwonego ma związek z urodzajem ziemi – 
czerwona nitka, którą owija się tu (co odnosi się także do drzewka kuma) rośliny, może być 
zatem interpretowana jako ochrona urodzaju. иваНова, 1984: 194. 

63 Dla R. Iwanowej obecność na chorągwi weselnej krzyża (ze względu na jego metalicz-
ny połysk) jest konsekwencją przyrównywania jabłka, owiniętego cynową folią i umieszczo-
nego na wierzchołku drzewca, do niebiańskiego ognia – słońca (иваНова, 1984: 187): 

Изгряло е ясно слънце 
у Даньови равни двори; 
то ни било ясно слънце, 
най ми било алян байрак.
[…] bnPP2 319 

Zaświeciło słońce
na podwórzu Danja; 
ale to nie było słońce, 
tylko czerwona chorągiew weselna. 
[…]



Golenie pana młodego, 
zaplatanie włosów pannie młodej

Wigilia wesela to zespół czynności rytualnych (wśród nich szczególne 
miejsce zajmują te z udziałem włosów: golenie pana młodego1 i zaplatanie 
włosów pannie młodej2) kształtujących jeden z pogranicznych momentów ob-
rzędu weselnego – zerwanie z poprzednim statusem, a zarazem przygotowa-
nie do przyjęcia nowego (Гура, 2012: 418). 

W trójfazowej strukturze rites de passage utrata dotychczasowego statusu 
jednostki – cech przynależności do danej grupy wiekowo ‑społecznej – wiąże 
się z fazą wyłączenia. Dla pana młodego widomym znakiem stanu kawaler-
skiego jest jego zarost3 – teraz zostaje go pozbawiony:

Бричи ми се млади младожен’я, 
бричи ми се Стоян […]. 

SbNU 49 Dg 309, nr 532 

Pan młody się goli,
goli się Stojan […]. 

W wypadku panny młodej rolę znaku stanu panieńskiego odgrywa war-
kocz:

Що ти омръзна, девокьо, 
момина тънка плетушка,
[…] 

Weł Sf 67

Dziewczynę pytają, dlaczego obrzydły jej cienkie, panieńskie warkocze.

1 Są miejsca, w których obrzędowe golenie pana młodego nie jest znane. Ełcz Mch 117.
2 Jednak w niektórych miejscach stosunkowo wcześnie traci ono na znaczeniu 

(Gen Ddż 279, Was KnK 217, Draż PdK 225, AIF 225–II Chs 296). Pod koniec XIX wieku 
rzadkość stanowi w całej północno ‑zachodniej Bułgarii (Mank1 Wr 136). Tam, gdzie utraciło 
charakter rytualny, włosy zaplata sama panna młoda.

3 Od momentu, w którym uzyskał prawo do zachowywania się jak „poszukiwacz” żony, 
nosi wąsy. ГеорГиев, ред., 2016: 590.
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Podczas rytu separacji jej włosy są zaplatane w sposób właściwy kobie-
tom4:

Оплетете ме, мили дружки, 
убаво ма оплетете
на седемдесет и седем ветенки
[…] 

Geor PirK 401

Dziewczyna prosi swoje przyjaciółki, żeby jej zaplotły siedemdziesiąt 
siedem warkoczyków.

Obie czynności mają, właściwy wstępnej fazie obrzędów przejścia, cha-
rakter katarktyczny5, podobnie zresztą jak poświadczone gdzieniegdzie mycie 
(się) pana młodego (Gen 70, Arn 114 – ZB) i panny młodej6, które poprzedza 
golenie oraz zaplatanie włosów:

Рано е Неда станала, 
в събота сутринта рано, 
па се е Неда омила,
[…]
седнала да я уплетът
[…] 

BNPP2 330

Neda wstała wcześnie rano w sobotę, żeby się umyć. Potem usiadła, żeby 
zaplеciono jej włosy. 

W niektórych miejscach zachowały się także inne czynności sygnalizu-
jące wyłączenie jednostki z jej dotychczasowego stanu: przy okazji golenia 
panu młodemu podcinają osełedec (Arn 81 – WB), a pannie młodej przed za-
pleceniem włosów7 obcinają krykmi/krytmi (кръкми/крътми) z przodu, przy 
uszach (Was KnK 217).

4 Sposób, w jaki zaplata się włosy panny młodej, różni się w poszczególnych rejonach 
(odpowiada lokalnej tradycji): rzadko jest to je de n  wa rkocz  (Nik ŁczK 382), częściej k i l -
k a  wa rkocz y  (Mank1 Wr 136, Gen Kap 181, Weł Sf 67).

5 Lud nadaje, zwłaszcza myciu się panny młodej, sens oczyszczenia z nieszczęść, bied 
przed przejściem do nowej rodziny, zyskaniem nowego statusu. Гура, 2012: 425.

6 Nikołaj Kaufman w swoim studium poświęconym pieśniom weselnym wspomina, że 
chodzenie do łaźni, które zapewne musiało poprzedzać zaplatanie włosów panny młodej, 
praktykowane jest na terenie Bułgarii w nielicznych miejscach (кауфмаН, 1976: 42). W przy-
padku panny młodej częściej jednak myte są tylko jej włosy. Nik ŁczK 382, AIF 187 Gb 9, 
Rak Gd 223, Gen SfK 210, Geor PirK 401, Ancz Sak 288, Das Sdż 284.

7 Niekiedy lekko przycina się włosy panny młodej kilka godzin później, podczas zakła-
dania welonu. Gen Ddż 279.
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Wyłączenie pana młodego z grupy kawalerów i panny młodej z grupy 
panien nie jest jednoznaczne z włączeniem ich do grupy osób żonatych i za-
mężnych. W obrzędowości wigilii wesela obecne są jednak elementy będące 
tego zapowiedzią (Гура, 2012: 419):
–  do zaplatania włosów panny młodej czasami wybiera się zamężną kobietę8, 

a do golenia pana młodego – żonatego mężczyznę (Draż PdK 225), czyli 
przedstawicieli tej grupy wiekowo ‑społecznej, do której młodzi mają zo-
stać włączeni; 

–  jednostka pozbawiona zewnętrznych atrybutów dotychczasowego stanu 
już w fazie wyłączenia zostaje wyposażona w niektóre zewnętrzne atry-
buty właściwe stanowi nowemu – stąd towarzyszące zaplataniu włosów 
zakładanie pannie młodej nakrycia głowy (Nik SfK 210, SbNU 48 Rł 382, 
Was KnK 217) lub skarpet (AIF 73–II Bł 168) nierozerwalnie związanych 
ze statusem kobiety zamężnej (ГреБеНарова, 1998: 172; ГеорГиев, ред., 
2016: 253). 
Mimo iż ostateczne zamknięcie młodych w nowym stanie dokona się do-

piero po zawarciu związku małżeńskiego i narodzinach pierwszego dziecka 
(wrocławSki, 1984: 52), już teraz, na różnych płaszczyznach obrzędu, nawią-
zuje się do obu tych wydarzeń. O czekającym pana młodego ożenku ma zatem 
przypominać pojawiająca się w trakcie jego golenia chorągiew weselna: cho-
rąży chodzi z nią wokół pana młodego (AIF 150 Pk 11) albo dwie dziewczyny 
i dewer (девер) trzymają ją nad nim (Geor PirK 401).

W wielu miejscach podczas realizacji obu kompleksów obrzędowych po-
dejmuje się działania mające na celu zagwarantowanie przyszłym nowożeń-
com trwałego związku (zapobieżenia ewentualnej przedwczesnej śmierci któ-
regoś z nich): 
–  zaplatanie włosów panny młodej powierza się młodej kobiecie, pozostającej 

w pierwszym związku małżeńskim (Geor PirK 401), takiej, która nie jest 
wdową (Nik ŁczK 383), albo dziewczynie (Draż PdK 222, Can Rd 170)/
pannie9/mężatce (Ancz Sak 288), której oboje rodzice żyją; kryterium ży-
jących rodziców spełniają także ci, którzy mają golić pana młodego (Arn 
113 – ZB, Mank1 Wr 137, Nik Łcz 99);

–  jeśli czynności rytualne poprzedzają dzień wesela, w domach obojga młodych 
nocują ich przyjaciele – wszyscy mający żyjących rodziców (Roj Gb 68).
Znaczenie, jakie w tradycyjnym społeczeństwie patriarchalnym nadaje 

się narodzinom pierwszego dziecka w rodzinie determinuje działania mające 
wpływać na zdolności prokreacyjne przyszłych nowożeńców10:

 8 Nik ŁczK 383, Geor PirK 401, Draż PdK 225, Ancz Sak 288. 
 9 Roj Gb 67, AIF 187 Gb 60, SbNU 48 Rł 382, Geor PirK 401, Ancz Sak 288.
10 Czynności podejmowane podczas tej fazy obrzędu mogą służyć zagwarantowaniu 

płodności nie tylko w planie indywidualnym (por. wcześniejsze mycie włosów panny młodej 
w wodzie, do której uprzednio zostały wrzucone – symbolizujące urodzaj – bodziszek, ziarno 
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–  jeśli pannie młodej zaplatają włosy poza domem, to siedzi pod winoroślą 
(Draż PdK 225) lub drzewem owocowym (Nik ŁczK 382, Draż PdK 225);

–  wierząc, że włosy są synonimem potencjalnej płodności (Дечева, 1998: 
146), w trakcie zaplatania doczepia się do nich cudze, by było ich więcej 
(Das Sdż 284);

–  kiedy pan młody siada do golenia, matka obchodzi go zgodnie z ruchem słoń-
ca, siejąc proso oraz pszenicę, a po wykonaniu trzeciego okrążenia zaczyna 
z góry sypać na niego ziarna; równolegle w domu panny młodej, w trakcie 
zaplatania włosów, wokół niej także sieją proso11 (Draż PdK 226):

Рано е Неда станала,
[…] 
шарен е килим послала, 
златно е просо проснала, 
седнала да я уплетът
[…] 

BNPP2 330 

Neda wstała wcześnie, rozesłała kolorowy kilim, rozsypała złote proso, 
siadła, żeby zapleciono jej włosy.

–  niekiedy po zaplecinach pannę młodą oblewa się wodą (Ancz Sak 288);
–  do rozczesywania jej włosów używa się gałązki/gałązek jabłoni (Weł Sf 67, 

Gen SfK 210) – symbolu płodności i urodzaju (НикоЛова, 1989: 12).
W obu domach oprócz czynności gwarantujących przyszłym nowożeńcom 

zdolność do prokreacji wykonywane są i takie, które zmierzają do zapewnie-
nia im przyjścia na świat potomstwa. Część z nich symbolicznie nawiązuje do 
czekającej młodych nocy poślubnej – podczas zaplecin panna młoda siedzi na 
ubraniu, które założy w noc poślubną (Nik ŁczK 382); gdzieniegdzie rytual-
nemu zaplataniu włosów towarzyszy ich wcześniejsze, także rytualne, rozpla-
tanie (Roj Gb 67, AIF 187 Gb 9, SbNU 48 Rł 382), stanowiące wyobrażenie 
aktu małżeńskiego (НикоЛова, 1997a: 126). Inne czynności symbolizują re-
zultat nocy poślubnej: jeśli wykonywane są w domu pana młodego – narodzi-
ny dziecka, podejmowane w domu panny młodej – także jej brzemienność. 
I tak oto:
–  przed zapleceniem włosów panna młoda myje się w winie, żeby dzieci były 

ładne (Can Rd 170);

(Gen Sfk 210). I tak oto dla zapewnienia przychówku włosy z zarostu pana młodego wrzuca 
się do żłobu lub daje zwierzętom domowym z kawałkiem chleba (Draż PdK 225). Z kolei 
w trosce o przyszłe plony wkłada się je do stodoły z pszenicą (BNPP1 440) albo rzuca na 
czereśnię lub inne drzewo owocowe (Ancz Sak 288).

11 Por. też miejsca, gdzie siedzi wówczas na miarce do mierzenia zboża, wokół której 
rozsypano pszenicę. Can Rd 170.
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–  włosy panny młodej myje się w wodzie z dodatkiem kwiatów (Can Rd 170) 
lub w takiej, do której uprzednio wrzucono srebrną monetę (Das Sdż 284), 
pieniądze (Rak Gd 223), żeby rodziłо się dużo dzieci (Дечева, 1998: 147); 

–  zaplataniu włosów panny młodej towarzyszy kobieta oczekująca narodzin 
dziecka (Draż PdK 225); 

–  ziarna prosa, którymi matka obsypuje córkę, zbiera się i wraz z czerwoną 
nitką wplataną w warkocz wkłada do białej chustki, by panna młoda mog‑ 
ła ją schować do skrzyni z wianem (Draż PdK 226); tam też wkłada się 
zawinięte na dereniowe gałązki, wraz z czerwonymi nitkami, włosy, które 
wypadły podczas czesania (Nik ŁczK 383), jak również wrzeciono12, które-
go użyto do ich rozdzielania (Draż PdK 226) – w ten sposób panna młoda, 
której dublerem w obrzędzie weselnym jest jej wiano, zostaje symbolicznie 
„zapłodniona” (НикоЛова, 1989: 12);

–  kiedy zaplatają włosy pannie młodej, ta siedzi na kłębkach przędzy (Rak 
Gd 223), a gdy już ją uczeszą, wstaje i zbiera je do spódnicy, po czym wy-
puszcza i pozwala, żeby się rozsypały – zwinięta w kłębek przędza w mito-
logicznym myśleniu jest równoznaczna z dzieckiem, a wielość nitek, które ją 
tworzą, przedstawia wszystkie dzieci, których życzy się pannie młodej; rozsy-
panie kłębków to semantyczny odpowiednik narodzin (НикоЛова, 1989: 10);

–  za zaplecenie włosów panna młoda wręcza peszkir (пешкир) (AIF 187 
Gb 9) – tradycyjny dar położnicy (ГеорГиев, 2002: 54);

–  w trakcie golenia mały chłopiec (SbNU 48 Rł 382) lub dwóch chłopców 
trzyma chustę pod brodą pana młodego (Ancz Sak 287), co traktowane 
jest jako życzenie, by urodził/urodzili mu się syn/synowie; podobny sens 
przypisuje się przekazaniu zarostu pana młodego pannie młodej13;

–  w domu pana młodego podczas golenia rozłamuje się i zjada banicę (баница) 
z czerwoną nitką (Nik ŁczK 382) albo w domach obojga młodych nad ich 
głowami rozłamywana jest pogacza (погача) (Geor PirK 401) – rozłama-
nie banicy/pogaczy (rezultatu aktu małżeńskiego) symbolizuje narodziny 
dziecka (НикоЛова, 1993: 67).
Ważną rolę w realizacji obu kompleksów obrzędowych odgrywa kod licz-

bowy. Nieprzypadkowo do rozczesywania włosów panny młodej używa się 
jednej gałązki lub trzech gałązek (Weł Sf 67, Gen SfK 210); rozplatanie i za-
platanie włosów powtarza się trzykrotnie (Roj Gb 67); matka pana młodego, 
siejąc, okrąża go trzy razy (Draż PdK 226). Nieparzystość jako cecha kodu 
personalnego, przedmiotowego i akcjonalnego obrzędu weselnego oddaje tu 
otwartość systemu (rodziny), prowadzącą do jej powiększenia – narodzin 
dziecka (михайЛова, 1996: 8).

12 Swoim kształtem przypomina brzemienną kobietę. НикоЛова, 1989: 8.
13 Gen Ddż 279, Gen SfK 210, AIF 150 Pk 11–12, Draż PdK 225, Ancz Sak 288, AIF 158 

Bs 14. Por. ГеорГиев, ред., 2016: 584.
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Jednostka wyłączona z dotychczasowego stanu narażona jest na niebezpie-
czeństwo, co skutkuje podjęciem środków, które mają na celu jej ochronę. Dla 
pana młodego golenie samo w sobie jest już aktem niebezpiecznym, o czym 
może świadczyć częsty motyw pieśniowy i bajkowy, w którym mowa o od-
cięciu głowy zamiast ogoleniu (ГеорГиев, ред., 2016: 627). Dlatego nierzadko 
powierza się je profesjonaliście, jakim jest wiejski golibroda14, a nawet kilku 
golibrodom (Arn 113 – ZB, SbNU 37 Kd 242), którzy się zmieniają:

Бричи ми се млади младожен’я, 
де го бричат до девед бербере,
[…]

SbNU 49 Dg 309, nr 533

Pana młodego goli dziewięciu golibrodów.

W kontekście obrzędu weselnego poważne zagrożenie pana młodego sta-
nowi jednak przede wszystkim „zawiązanie” – z reguły będące konsekwencją 
działania czarnej magii – które może sprawić, że podczas nocy poślubnej oka-
że się on impotentem. Właściwe kulturze ludowej traktowanie tego, co nale-
ży do człowieka, jako jego metonimicznego znaku (marczewSka, 1995: 105), 
sprawia, że najważniejsze czynności o charakterze apotropeicznym, zapobie-
gające ewentualnej niesprawności pana młodego, wiążą się z włosami z jego 
zarostu15. Dlatego też podczas rytualnego golenia zbiera się je (najczęściej ro-
bią to osoby godne zaufania16) do chusty/chust17, peszkira18 lub koszuli (Draż 
PdK 225, Can Rd 166), sporadycznie sita z chustą panny młodej i koszulą 
pana młodego w środku (Arn 113 – ZB), przepaski:

Бричи ми се млади младожен’я, 
бричи ми се Стоян добър юнак, 
две му сестре пещимал’ държея, 
бричея го до девед бербере, 
па строшия до десет бричеве — 

14 SbNU 45 Kd 197, AIF 148 Sm 8, Arn 81 – WB, AIF 319 Sz 19, Gen Ddż 279, Ancz 
Sak 287, AIF 158 Bs 14, AIF 211 Bs 106, Das Sdż 283.

15 Mank1 Wr 137, Nik ŁczK 382, Gen Kap 181, Gen Ddż 279, Rak Gd 223, Gen SfK 
209, Draż PdK 225. Por. brodę jako symbol życiowej siły, wzrostu i płodności. сДЭс,  
Т. 1: 230.

16 K rew n i: Arn 114 – ZB, AIF 150 Pk 11, Can Rd 26, Ancz Sak 287, Das Sdż 284; 
f u n kc jon a r iu sze  we sel n i: Mank1 Wr 137, Gen Ddż 279, Gen SfK 210, SbNU 5 Pp 49, 
Arn 49 – Trac, Draż PdK 225, Ancz Sak 287, Das Sak 119, Was KnK 217. 

17 Mank1 Wr 137, Gen Ddż 279, Rak Gd 223, SbNU 5 Pp 49, AIF 150 Pk 11, SbNU 45 
Kd 198, AIF 149 Kd 36, AIF 73–II Bł 168, Geor PirK 401, Draż PdK 225, Can Rd 169, AIF 
148 Sm 8, AIF 225–II Chs 295, Das Sak 11, Ancz Sak 287, Was KnK 217, AIF 158 Bs 14.

18 Roj Gb 67, Gen Ddż 279, Arn 114 – ZB, Ancz Sak 287.
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две му сестри пещимал’ държея 
да му коса наземи не пада. 
[…]

SbNU 49 Dg 309, nr 532

Dziewięciu golibrodów goli pana młodego, złamali już dziesięć brzytew, 
a dwie jego siostry trzymają przepaskę, żeby żaden włos z brody brata 
nie spadł na ziemię. 

By zapobiec niepożądanemu spożytkowaniu włosów z zarostu pana mło-
dego przez tych, którzy chcieliby mu zaszkodzić, wyrzuca się je do wody19, 
gdzieś na zewnątrz (AIF 149 Kd 36), w jakieś tajne miejsce (Can Rd 169), 
ukrywa się w murze (Rak Gd 223) lub ogrodzeniu, wytrzepuje się nad płotem 
cierniowym (Ancz Sak 288), zakopuje się20 (Gen Ddż 279, Draż PdK 225, 
Ancz Sak 288), niszczy je, paląc w piecu (AIF 319 Sz 19), daje psu wraz 
z kawałkiem chleba (Can Rd 170). 

Przed urokami ma chronić pana młodego także poprzedzające jego gole-
nie przeciąganie przez nicielnice (Das Sak 119) albo, następujące już po nim, 
zawiązanie sznurków przy jego spodniach z przodu i z tyłu – węzeł ma sym-
bolizować diabła, chronić przed innymi diabłami oraz czarną magią (Arn 48 
– Trac, Can Rd 170). Ochronie pana młodego przed ewentualnymi konsekwen-
cjami czarnej magii ma ponadto służyć golenie po nim innych osób: dwóch 
kawalerów21 (Gen Ddż 279) lub jego ojca i jakiegoś chłopaka (Roj Gb 67).

Działania apotropeiczne podejmowane są również w domu panny młodej. 
Częstą praktyką jest tu wplatanie w jej warkocze czerwonej (wełnianej) nitki 
(Nik ŁczK 383, Draż PdK 226, Ancz Sak 288) – dzięki temu mają być rozcza-
pierzone i chronić pannę młodą przed urokami (Ancz Sak 288). Czasami dla 
ochrony przed nimi na końcu warkocza dodatkowo umieszcza się brzęczące 
monety22, puszek z ogona gęsi i czosnek (Draż PdK 226):

Плетите, дружки, нивяста, 
плетите, дружки, нивяста, 
по -малко плитки, 
повече бисери, 

19 Nik ŁczK 382, Gen Ddż 279, Can Rd 170, Ancz Sak 288.
20 Symbolicznie pożegnanie pana młodego z życiem kawalerskim wyraża poświadczone 

w niektórych rejonach zakopanie w ziemi włosów z jego zarostu – atrybutu stanu (Draż PdK 
225, Gen Ddż 279, Ancz Sak 288). Por. obecny w polskich pieśniach ludowych motyw po-
chówku – zakopywania przez dziewczynę/pannę młodą wianka lub ziela: Poszła dzieweczka 
ku ogródkowi / kopać dołeczka swemu wiankowi […]. adamowSki, 1990: 173.

21 Jednocześnie ma im to zapewnić rychły ożenek.
22 Mank1 Wr 136, Weł Sf 67, SbNU 48 Rł 382, Draż PdK 226, Can Rd 170, AIF II–77 

Kdż 14. 
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на тук, на там 
жълти жълтици,
[…] 

AIF 73–II Bł 191 

Przyjaciółki zaplatają włosy panny młodej, wpinając w nie perły i złote 
monety.

Podobnie, jak u pana młodego, tak i tu pilnuje się, by te włosy, które wy-
padły w trakcie zaplatania, nie trafiły w niepowołane ręce – uważnie się je 
zbiera i pali (Nik ŁczK 383). Praktyka ta zasadza się na powszechnym prze-
konaniu, że zdolność kobiety do rodzenia dzieci może zostać „wyniesiona” 
z jej ciała za pośrednictwem magicznych praktyk (ГеорГиев, ред., 2016: 596), 
do których doskonale nadają się włosy, synonim – według ludowych wyobra-
żeń – jej potencjalnej płodności.

Wśród Bułgarów muzułmanów ochronie panny młodej przed czarną ma-
gią służy tzw. kynoswane (къносване), polegające na farbowaniu henną części 
ciała – wszystkich palców u rąk lub tylko małego palca – i włosów, które 
poprzedza zaplatanie (Can Rd 170). Według wierzeń, są to miejsca narażone 
na działanie magii, a jednocześnie – zgodnie z legendą o pierwszym grzechu 
– miejsca „brudne”. Wierzy się, że na „tamtym” świecie ogień nie będzie się 
ich imał, jeśli przed weselem zostaną pokryte henną (маТеева, 1996: 121).

Zarówno golenie pana młodego, jak i zaplatanie włosów pannie młodej 
pełnią w tradycyjnym weselu tę samą funkcję. Traktowane są jako pożegnanie 
chłopaka i dziewczyny z ich dotychczasowym stanem (stąd częste powierza-
nie obu czynności ich przyjaciołom23 lub osobom stanu kawalerskiego/pa-
nieńskiego24), poprzedzające przejście do grupy wiekowej żonatych mężczyzn 
i zamężnych kobiet. 

23 Gole n ie: p r z y ja c ie l  – Nik Łcz 99, Nik Łczk 382, SbNU 45 Kd 197, Geor PirK 401, 
AIF 148 Sm 8, Can Rd 169, Das Sdż 283–284; z apla t a n ie: p r z y ja c ió ł k a/p r z y ja c ió ł k i 
– Gen 68, BNPP1 440, Arn 114 – ZB, Mank1 Wr 136, Nik ŁczK 383, SbNU 5 Pp 49, SbNU 
48 Rł 382, Draż PdK 225, Arn 83 – WB, AIF 187 Gb 9, Moł Gb 66, Gen Ddż 279, Can Rd 
170:

Iубаво ме, мили друшки, iуплетете, 
Кье кьу дида, мили друшки, ф друго село,
[…] SbNU 5 Rł 42

Panna młoda prosi swoje przyjaciółki, żeby ładnie zaplotły jej włosy, bo idzie 
do drugiej wsi.

24 Gole n ie: k awa le r/k awa le row ie  – Gen Kap 181, SbNU 5 Pp 49, SbNU 49 Bz1 708, 
SbNU 42 Dp 84, SbNU 48 Rł 382, Arn 48 – Trac, Draż PdK 225, AIF 45 Jb 11; z apla t a n ie: 
pa n n a/pa n ny  – Nik ŁczK 383, Roj Gb 67, AIF 187 Gb 60, Rak Gd 223, SbNU 48 Rł 382, 
Geor PirK 401, Ancz Sak 288.
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Jeszcze pod koniec XIX wieku i w początkach XX wieku obrzędowe go-
lenie pana młodego jest pierwszym w jego życiu25 (zdarzało się, że ich brody 
były długie, posiwiałe, ale oni nie naruszali tradycji – Ancz Sak 287), co tłu-
maczy obecność w tekstach folkloru motywu dziewięciu golibrodów, którzy 
połamali sobie dziewięć brzytew na brodzie pana młodego26:

Брич го брича млади младожен’я, 
та го брича до девед бербере, 
та строшия до девед бричеве 
[…]

SbNU 49 Dg 308, nr 531

W późniejszym okresie mа ono już wyłącznie charakter rytualny (Gen 
Ddż 279, Draż PdK 225), co sprawia, że czasami goli się nawet bardzo mło-
dych mężczyzn pozbawionych zarostu27. Jak nie ma brody, to i tak go golą 
(AIF 225–II Chs 295), wierząc, że mężczyzna bez zarostu nie ma pełnowar-
tościowego życia seksualnego (ГеорГиев, ред., 2016: 598). 

Zarówno goleniu pana młodego, jak i zaplataniu włosów panny młodej 
zazwyczaj towarzyszą specjalne pieśni. Jedne – ściśle związane z akcją ob-
rzędową, opisujące czynności rytualne28, inne – nostalgiczne, harmonizujące 
z panującą w obu domach, a szczególnie u panny młodej (кауфмаН, 1976: 21), 
atmosferą smutku29, przypominającą młodym o nieuchronnym rozstaniu z ro-
dziną:

25 Gen Ddż 279, Nik SfK 209, SbNU 49 Bz1 708, Draż PdK 225.
26 Por. podobny motyw w pieśniach towarzyszących zaplataniu włosów pannie młodej: 

Плете ми се гиздава девокя! 
Плеле са я девет плетарие, 
свите девет игле потрошиле. 
Ка излела Яна, най -младата, 
уплела е гиздава девокя, 
ка ю сплела, иглу не строшила. BNT 5 Gd, nr 334

Pannie młodej zaplatają włosy. Dziewięć panien łamie dziewięć igieł i dopiero 
najmłodszej udaje się zapleść jej włosy, nie łamiąc igły.

27 Mank1 Wr 137, AIF 150 Pk 11, SbNU 48 Rł 382, AIF II–77 Kdż 14, Ancz Sak 287. 
28 W bułgarskiej literaturze przedmiotu określane terminem protokolarne (протоколни). 

Charakteryzuje je lakoniczny tekst. Miały powstać najwcześniej, wszystkie inne pieśni we-
selne są proweniencji późniejszej. Nikołaj Kaufman zwraca uwagę na fakt, że wiele pieśni 
wykonywanych podczas zaplatania włosów panny młodej nie nawiązuje do czynności rytu-
alnej – są one bliskie tym, które śpiewa się przy jej pożegnaniu z rodzinnym domem lub na 
zasewkach (засевки). Podobną ekspansję tekstów „z zewnątrz”, pierwotnie wykonywanych 
w trakcie biesiad i wieczornic, których głównym tematem jest wybór partnera życiowego, 
zaręczyny, wesele, daje się zauważyć także podczas golenia pana młodego. кауфмаН, 1976: 
19–20, 43–44, 47.

29 AIF 148 Sm 8, Arn 81 – WB, Gen Ddż 279, Can Rd 26, Ancz Sak 287.
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Слънцето трепти да зайде, 
Иван са с майка прощава, 
със мили братя и сестри
[…] 

SbNU 63 Aj 260, nr 429

Iwan żegna się z matką, braćmi i siostrami.

Iубаво ме, мили друшки, iуплетете, 
Кье кьу дида, мили друшки, ф друго село, 
Ф друго село, мили друшки, ф друзи льуде, 
Ф друзи льуде, мили друшки, к’ друга маiка, 
К’ друга маiка, мили друшки, друзи татко, 
Друзи татко, мили друшки, друзи бракьа, 
Друзи бракьа, мили друшки, друзи сестри. 

SbNU 5 Rł 42

Dziewczyna żegna się ze swoimi przyjaciółkami i prosi, żeby jej ładnie 
zaplotły włosy, bo idzie do innej wsi, innych ludzi, innej matki, innego 
ojca, innych braci i innych sióstr. 

Świadomość konieczności zerwania z dotychczasowym beztroskim ży-
ciem30 to zapewne jeden z powodów tego, że niekiedy pan młody i towarzy-
szący mu przyjaciele próbują odwlec moment, w którym ten zmieni swój stan. 
Podają dewerowi (jeśli jest ich kilku, to głównemu) kociołek, żeby poszedł 
po wodę potrzebną do golenia, a kiedy ten ją przynosi, wybrzydzają, że jest 
mętna, że są w niej żaby, lub znajdują inną przyczynę, by jej nie chcieć użyć. 
Chorąży, który ma największą władzę w drużynie pana młodego, rozlewa 
przyniesioną wodę. Dewer musi pójść po nową, a jeśli się sprzeciwia, grożą 
mu wylaniem jej za kark. Ta sytuacja powtarza się trzykrotnie. Na koniec 
razem przyjmują wodę, chwaląc, że pochodzi z dobrego źródła, że jest czysta 
itp. (SbNU 49 Bz1 708). Podobne działania podejmowane są w domu panny 
młodej – wodę, w której ma się ona umyć, przynosi dewer i czynność tę musi 
powtórzyć trzy razy, ponieważ za każdym razem niezadowolona panna młoda 
rozlewa ją (SbNU 49 Bz1 709).

30 Por. pieśni, w których pytają pana młodego, czy nie żal mu opuszczać stanu kawaler-
skiego: jego przyjaciele chodzą po wieczornicach i odpustach z jego pannami:

„Жал ли ти е, Коте, за ерг’енство?” 
„Да жал, да жал, та к’ико да не е?”
„Твои другаре, Коте, по седенк’е оде, 
твои другаре, Коте, по собор’е оде, 
твои другаре, Коте, с твое моме оде! 
Жал ли ти е, Коте, за ерг’енство?”
[…] SbNU 49 Bz 319, nr 571
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W domu pana młodego przychodzi jednak moment, w którym panujący 
dotąd smutek ustępuje miejsca radości – pan młody już nie żałuje, że skończył 
z kawalerką:

[…]
„Жал ли ти е, момко, за ерг’енство?” 
А момко на другари думаше: 
„Ако, другари, не бе зел Елка, 
Елка девойка, една на майка, 
тогай чеше да ми е жал 
за мойто буйно ерг’енство”. 

SbNU 49 Dg 309, nr 533 

Przyjaciele pytają pana młodego, czy mu nie żal, że kończy z kawalerką. 
Gdyby nie Ełka, którą pokochał, z pewnością by żałował.

W tekstach folkloru towarzyszących pożegnaniu przewijają się niedwu-
znaczne aluzje do czekającego go fizycznego zbliżenia z panną młodą:

Момко iунак по двор оди, |: Мари девоiко :| 
По двор оди, бьал кон води, 
Бьал кон води, Бога моли, 

– Даi ми Боже, ден два часа, 
Ден два часа, нош година, 
Да ми падне мома в раце, 
Да iа скр¿ша, да iа слома, 
Като льаба на обьада,
[…]

SbNU 5 Pp 50, nr 2

Chłopak prowadzi po podwórzu konia i prosi Boga, żeby dzień trwał 
tylko dwie godziny, a noc cały rok, żeby dziewczyna wpadła w jego ręce, 
żeby mógł ją złamać31 jak chleb na obiad.

Gdzieniegdzie goleniu pana młodego towarzyszą nawet żarty i zaba-
wa (Moł Gb 66): najpierw szorują go gdzie popadnie końskim ogonem lub 
dużą szczotką albo golą na niby ostrzem kosy i bydlęcymi odchodami (Ancz 
Sak 287). Bywa że czernią mu twarz, a potem próbują golić lemieszem i już 
na sam koniec „pudrują” popiołem (AIF 172 StZ 31). 

Podobna zmiana nastrojów nie jest możliwa w domu panny młodej. W prze-
ciwieństwie do pana młodego, któremu w patrylokalnym małżeństwie przysłu-
guje rola pana i władcy w rodzinie (ГеНчев, 1983: 26), panna młoda odczuwa 
strach przed nowym domem i obowiązkami, którym będzie musiała sprostać. 
Wyrzuca matce, że jej nie spytała, czy jest już gotowa do przyjęcia nowej roli:

31 Por. motyw łamania jako symbol aktu seksualnego i defloracji. Гура, 2012: 629.
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Като ма, мамо, бре жениш, 
Като ма жениш и домиш, 
Защо ма, мамо, не питаш 
Зная ли икрам да чина 
На свекар и на свекрва, 
На злви и на девере?.

SbNU 44 Bt 470, nr 934

Dziewczyna ma żal do matki, że wydaje ją za mąż, nie pytając, czy jest 
do tego gotowa – czy potrafi służyć świekrom, zyłwom i dewerom.

Zrozpaczona, prosi Boga, by nie musiała jeszcze zaczynać życia rodzin-
nego:

[…] 
А момата по двор оди. |: Мари девоiко :| 
По двор оди, сл¿зи рони, 
Сл¿зи рони, пр¿сте троши, 
Пр¿сте троши, Бога моли, 

– Даi ми Боже, ден година, 
Ден година, нош два часа, 
Да не падам момку в раце, 
Да ма кр¿ши, да ма ломи, 
Като льаба на обьада,
[…]

SbNU 5 Pp 50, nr 2

Dziewczyna chodzi po podwórzu, rozpaczając i prosząc Boga, żeby dzień 
trwał cały rok, a noc dwie godziny, żeby nie wpadła w ręce chłopaka, 
żeby nie mógł jej złamać jak chleb na obiad.

Dlatego w wielu miejscach w trakcie zaplatania włosów panna młoda pła-
cze32, a część zgromadzonych jej wtóruje (AIF 187 Gb 9, Can Rd 170). Chcia-
łaby, żeby przynajmniej w tym dniu dane jej było się nie smucić i nacieszyć 
się domem rodzinnym, nachodzić się po ojcowskim szerokim podwórzu, bo 
jutro idzie do domu świekra:

[…]
– Боже ле, вишни високи, 

дай ми, боже, удай ми, 
да бъда днеска весела, 

32 Radost Iwanowa wyróżnia w folklorze weselnym takie pieśni, które mają prowokować 
do płaczu, i takie, które są swoistym płaczem. Te pierwsze są charakterystyczne między 
innymi właśnie dla rytualnego zaplatania włosów panny młodej. Mają ją skłonić do płaczu, 
by w ten sposób dała upust swoim uczuciom (иваНова, 1984: 233): żalowi z powodu utraty 
wolności, rozłąki z bliskimi i obawie przed przyszłością, nowym, nieznanym życiem.
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да гледам, да се нагледам, 
бащини къщи високи; 
да хода, да се находа, 
из бащини двори широки.
Утре е света неделя,
аз ще да ида, отида,
в свекрови двори широки.
[…] 

BNPP2 330





Orszak weselny wyrusza po pannę młodą

Na tym etapie obrzędu weselnego pan młody znajduje się w fazie margi-
nalnej – wyłączony ze stanu poprzedniego, a jeszcze niezamknięty w stanie 
nowym (STomma, 1981: 33). Wyruszając po pannę młodą w niedzielę1 rano2 
lub koło południa (Weł Sf 68, AIF 73–II Bł 228), działa w okresie, który cha-
rakteryzuje stopniowe przechodzenie od stanu unieruchomienia, „zawiązania” 
(noc) do stanu aktywności, „uwolnienia” (ranek), magicznego „otwierania” 
(brzozowSka ‑krajka, 1994: 79). W ten sposób czas sprzyja dokonaniu się 
zmiany – narodzinom jednostki w nowym stanie (ślub, do którego pan młody 
wraz z towarzyszącym mu orszakiem wyjedzie z domu panny młodej, będzie 
jednym z etapów zbliżających go do zyskania nowego statusu społecznego). 
To stopniowe przechodzenie od stanu rytualnej śmierci do stanu rytualnych 
narodzin wyraźnie symbolizuje tu czas przed południem, związany z nara-
staniem światła i z życiem (brzozowSka ‑krajka, 1994: 142). Podobną rolę 
odgrywa w niektórych miejscach kierunek, w jakim porusza się orszak pana 
młodego. Idzie on zawsze ze wschodu na zachód (Ancz Sak 296), w kierunku, 
który jest ruchem ku przyszłości, kojarzonym z „otwarciem” (waSilewSki, 
1978: 99).

Wyjątkowy charakter ma natomiast wyruszanie po pannę młodą, zanim 
zacznie świtać (AIF 73–II Bł 168). Noc, będąca synonimem śmierci i „tam-
tego” świata, w tradycyjnej kulturze rozumiana jako brak słońca, jest prze-
ciwstawiana dniowi, utożsamianemu z życiem i „tym” światem (brzozowSka‑
 ‑krajka, 1994: 31). Służy tu zatem potwierdzeniu „obcości” pana młodego, 
wynikającej z faktu, że będąc w fazie marginalnej obrzędu przejścia, sytuuje 
się on poza społeczeństwem, jest traktowany jak ktoś z innego świata (STom‑
ma, 1981: 33). Nie bez znaczenia jest też „obcość” jako cecha każdej ze stron 
weselnych. 

1 AIF 319 Sz 18–19, AIF 149 Dp 96, AIF 73–II Bł 195, AIF II–77 Kdż 15, AIF II–104 
Chs 63, AIF 211 Bs 66, 106.

2 AIF 321 Łcz 109, AIF 199–III Pl 123, Gen Ddż 279, SbNU 37 Kd 240, Geor PirK 
401, AIF 148 Sm 8, AIF II–104 Chs 63, AIF 225–II Chs 296, Das Sak 119, Ancz Sak 290,  
Was KnK 218, Das Sdż 284.
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Weselnicy wyruszają z domu pana młodego3 albo – znacznie rzadziej – 
z domu kuma (кум)4. W pierwszym przypadku zwykle bezpośrednio przed 
wyjściem po pannę młodą5 uroczyście doprowadza się tego ostatniego do 
domu pana młodego6, choć w niektórych miejscach przybywa tam już dzień 
wcześniej7:

Стягай си, куме, колата, 
че ша за булка да идим 
[…]

SbNU 59 KnK 116, nr 252 

Gotuj, kumie, wóz, 
bo po pannę młodą idziemy 
[…]

Sporadycznie dołącza do orszaku, gdy ten jest już w drodze po pannę mło-
dą: weselnicy zabierają kuma, przechodząc obok jego domu (Draż PdK 226), 
albo spotykają się z nim i jego ludźmi na drodze (Ancz Sak 290).

Wyruszenie orszaku weselnego do domu panny młodej8 poprzedza wiele 
czynności rytualnych, które koncentrują się wokół pana młodego9. Droga, 
jaką ma pokonać wraz z orszakiem, jest niebezpieczna. Opuszcza swoją prze-
strzeń, by wejść do locusu panny młodej, który jest dla niego przestrzenią 
obcą. Jej szczęśliwe przejście stanowi przedmiot szczególnej troski, co znala-
zło odbicie w pieśniach, którymi żegnany jest orszak: 

3 Ełcz Mch 118, AIF 321 Łcz 109, Nik ŁczK 384, Gen Ddż 279, Gen SfK 211, AIF 150 
Pk 13, AIF 149 Dp 96, AIF 73–I Bł 45, 103, AIF 73–II Bł 168, 195, SbNU 5 Rł 41, SbNU 48 
Rł 383, Geor PirK 401, Draż PdK 226, AIF 172 StZ 30, AIF 45 Jb 12, AIF 225–II Chs 296, 
Das Sak 119, Ancz Sak 290, AIF 158 Bs 15.

4 AIF 199–III Pl 123, AIF 319 Sz 20, Gen Ddż 280, AIF 73–I Bł 77, Draż PdK 226, AIF 
148 Sm 8, AIF II–77 Kdż 15, Was KnK 218, Das Sdż 284.

5 Nik ŁczK 384, AIF 319 Sz 19–20, Gen Kap 181, Gen Ddż 279, Gen SfK 210–211, AIF 
150 Pk 12, AIF 73–I Bł 77, AIF 73–II Bł 195, Geor PirK 401, Draż PdK 226, AIF 148 Sm 8, 
AIF II–77 Kdż 14, AIF 225–II Chs 296, Das Sak 119, Ancz Sak 290, AIF 45 Jb 12, Was KnK 
217, AIF 158 Bs 15, Das Sdż 284.

6 W doprowadzaniu kuma rzadko bierze udział ca ł y  o r sz a k  (Ełcz Mch 118, Gen Ddż 
279, SbNU 42 Dp 84, SbNU 37 Kd 241, AIF 73–II Bł 195, Das Sak 119, Was KnK 218). 
Częściej zadanie to powierza się o sobom f u n kcy jny m (Gen Kap 181, AIF 73–I Bł 77, 
SbNU 5 Rł 41, Draż PdK 226, AIF 148 Sm 8). W imieniu pana młodego mogą też działać: 
cz łon kow ie  n ajbl i ż sze j  rod z i ny  (Gen SfK 211, AIF 73–I Bł 77), grupa k rew nych 
(Nik ŁczK 384) lub p r z y ja c ie le  (SbNU 49 Bz1 708). Gdzieniegdzie po kuma idzie s a m 
pa n  m łody  w a syśc ie  k i l k u  osób  (Gen SfK 210, SbNU 5 Pp 51–52, SbNU 37 Kd 241, 
Geor PirK 401, AIF 149 Sak 96, Was KnK 218, Das Sdż 284). 

7 Sobot a: r a no  – AIF 307 Mch 72; p od  w ie czór  – SbNU 37 Kd 241, SbNU 45 Kd 196. 
8 Niezależnie od tego, skąd się wyrusza – z domu pana młodego czy z domu kuma.
9 Rzadko pan młody nie jedzie w orszaku po pannę młodą, udając się bezpośrednio do 

cerkwi. AIF 150 Pk 15.
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Ай сос здрав’е, к’итени сватове! 
Ногу здрав’е на новата рода! 
По сос здрав’е оттам да дойдете!.

SbNU 37 Kd 242, nr 1 

Dalejże, dużo zdrowia, strojni swaci! 
Dużo zdrowia dla nowych krewnych! 
I zdrowi stamtąd wracajcie!.

Zanim jednak wyruszy w drogę, podejmowane są działania zapobiegające 
konsekwencjom ewentualnego kontaktu pana młodego z sacrum, co tłuma-
czy wykorzystanie silnych apotropeionów, takich jak: ogień, żelazo, wełna, 
konopie czy cebula:
–  pan młody przechodzi przez żelazny przedmiot (Das Sdż 284), pod matką, 

stojącą dwiema nogami na części zasuwy/rygla (Ełcz Mch 118), albo przez 
rozgrzebany ogień w palenisku, po czym rozcina nożem cienką monetę, 
a kawałki rozrzuca na wschód, południe i zachód (Nik ŁczK 384); 

–  wchodzi na poduszkę otoczoną żelaznym łańcuchem10, niewielką ilością 
wełny i konopi, a kiedy te spłoną, przekracza go (Das Sdż 284)11; staje 
w kręgu ze sznura konopi, który zostaje podpalony w trzech miejscach 
(AIF 158 Bs 15);

–  matka pana młodego myje go i wkładała mu do ubrania długi hufnal oraz 
cebulę (Geor PirK 402) albo posypuje mu plecy (pod koszulą) popiołem 
z nitek konopi, które uprzednio rozsypano wokół niego i zapalono, co we-
dług wierzeń ma chronić przed „zawiązaniem”12 (Das Sdż 284).
Drugą grupę czynności, jakie towarzyszą wyprawianiu pana młodego 

i jego orszaku w drogę do domu panny młodej, łączy intencja zapewnie-
nia mu potomstwa (narodziny dziecka są koniecznym warunkiem włączenia 
do nowej grupy wiekowo ‑społecznej). Część z nich to działania stymulujące 
zdolności prokreacyjne pana młodego, nieprzypadkowo podejmowane przez 

10 Por. właściwe tradycyjnej kulturze przekonanie, że przestrzeń wokół człowieka two‑ 
rząca zamknięty krąg czyni go nietykalnym, niedostępnym dla złych mocy. ЛавоНеН, 
1977: 73. 

11 Podobne czynności podejmowane są w domu kuma: tu na podwórzu pan młody, dewer 
(девер) i zyłwa (зьлва) wchodzą na poduszkę otoczoną cienkim sznurkiem konopnym, który 
zostaje zapalony. Po spłonięciu sznurka pozostały popiół wsypuje się do szklanki z wodą. 
Następnie jedna z kobiet zanurza w tej mieszance popiołu i wody palec, by zrobić znak na 
czole pana młodego, dewera i zyłwy (AIF II–77 Kdż 14–15). Sławka Grebenarowa interpretuje 
te działania, podobnie jak wcześniejsze podejmowane w domu pana młodego, w kategoriach 
rite de passage (szerzej o tym: ГреБеНарова, 1994: 120–122). Por. też w tym kontekście 
hybrydyczną naturę konopi kojarzonych zarówno z płodnością, jak i ze śmiercią. kowalSka, 
1987: 47. 

12 Por. popiół (zwłaszcza ze spalonych konopi) jako ekwiwalent zapładniającego nasienia. 
ГреБеНарова, 1994: 123. 
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jego matkę, kobietę, która już rodziła: obsypuje syna, a potem rzuca za nim 
cukierkami z rzeszota, ziarnami zbóż i nasionami bawełny albo chlusta nad 
jego głową winem (Geor PirK 402). Inne czynności symbolizują oczekiwany 
akt narodzin: 
–  pan młody kopie nogą stojący przed bramą kociołek z wodą (Nik ŁczK 

384); 
–  matka pana młodego dosiada, niczym konia, nosidło do wiader i trzymając 

w lewej ręce skorupę naczynia z rozpalonym żarem z kurzych piór13, okrąża, 
biegnąc (może przy tym rżeć)14, wóz i weselników, a kiedy dociera do miej-
sca, z którego rozpoczęła bieg, rozbija skorupę naczynia (Nik ŁczK 384). 
Przed wyruszeniem w drogę pan młody żegna się z bliskimi, całując ich 

w rękę (SbNU 42 Dp 84, Das Sak 119). Gest pocałunku oznacza tu zarówno 
pożegnanie, jak i prośbę o przebaczenie, na co wskazuje towarzysząca mu 
formuła werbalna: Прощавай, тате, прощавай, мамо, бате, како! (SbNU 
45 Kd 198) [Wybacz, mamo, wybacz, tato, starszy bracie, starsza siostro!]. 
W kontekście obrzędu weselnego tak rozumiane pożegnanie wyznacza zatem 
początek zmiany statusu społecznego pana młodego. Po opuszczeniu własnego 
domu udaje się on do domu panny młodej, stąd zaś – do cerkwi, gdzie obojgu 
zostanie udzielony ślub, a tym samym zyskają oni status zadomowionych. 
Pożegnanie pana młodego nabiera tu wymiaru symbolicznego – oznacza po-
żegnanie dotychczasowego życia. Skierowana do rodziców prośba o wybacze-
nie wszystkiego, co było złe, wiąże się z tradycyjnym wyobrażeniem o tym, 
że dobrze jest, gdy zaczniemy coś nowego z czystym kontem (маДЖаров, 
2004: 69).

Pożegnanie pana młodego z rodziną nie niesie z sobą tak silnego ładunku 
emocjonalnego, jak pożegnanie panny młodej, gdy ta opuszcza dom rodzinny. 
Dla niego jest to tylko pożegnanie pewnego etapu życia (już podczas rytual-
nego golenia w pieśniach pytano go, czy nie żal mu rozstawać się z kawaler-
skim stanem), ale nie z rodziną i domem, do którego wróci z żoną. Żegnając 
syna i jego orszak, matka/ojciec wypowiada życzenie: 

Хиляда души отивате, хиляда и един да се върнете!. 
Geor PirK 402 

Tysiąc was wyrusza, tysiąc jeden niechaj wróci!.

13 Zob. karmienie kurą nowożeńców przed nocą poślubną lub w jej trakcie u Słowian 
wschodnich, co miało wpłynąć na ich zdolności prokreacyjne. Гура, 2012: 312.

14 W bułgarskiej tradycji zachowały się ślady archaicznych wyobrażeń o bezpośrednim 
związku między płodnością konia i kobiecym poczęciem lub rodzeniem (хрисТов, 1996: 68). 
Por. też asocjacje między leksemem кобила‘samica konia’ i jego derywatem кобилица ‘wy-
gięte drewno z hakami na końcach służące do noszenia na ramieniu miedzianych kociołków, 
cebrów i in.’ (БЕР, т. 2: 501, 503), a także związek frazeologiczny – дошлакобилица ‘nad-
chodzi czas rozwiązania’ [ще има раждане] (БТр, 2002: 366).
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Fakt, że pan młody przyprowadzi do domu synową – wyrękę, jest powo-
dem radości dla jego matki:

[…]
Тинкината мила майка,
тя по двор ходи и плаче. 
Иванчовата стара майка, 
тя по двор ходи и са радва, 
че ще има млада булка 
да я от хезметь отменя. 

SbNU 63 Sl 288, nr 486 

Matka Tinki chodzi po podwórzu i płacze, a matka Iwancza cieszy się, 
że będzie mieć wyrękę. 

Atmosfera panująca w domu pana młodego kontrastuje z tą, jaką odczuwa 
się w domu panny młodej:

Йогряло ми е, |: мила майно льo, :| ясното слънце, 
над момком д’ори три слънца греят, 
над момин д’ори три слани падат 
[…]

SbNU 63 Dł 275–276, nr 461 

Nad podwórzem chłopaka trzy słońca świecą, podwórze dziewczyny – 
grubym szronem pokryte.

Powrót pana młodego zakończy się zyskaniem wyższego statusu społecz-
nego, ale nie zmieni jego rodu w obcy (иваНова, 1984: 147).

Opuszczając dom rodzinny, pan młody i jego orszak przenikają do „tamte-
go” świata, przekraczając granicę między przestrzenią „swoją” i „obcą”, którą 
symbolicznie wyznacza czerwony pas zawieszony na dwóch palach po dwóch 
stronach bramy wejściowej (Nik ŁczK 384) lub położony na podwórzu albo 
na ulicy przed domem (SbNU 37 Kd 24, SbNU 45 Kd 198). Nie jest to by-
najmniej jedyna granica, jaką przyjdzie pokonać panu młodemu i jego wesel-
nikom. „Obce” bowiem zaczyna się tam, gdzie kończy się „swoje”, a granica 
między obu obszarami przemieszcza się wraz z człowiekiem. Swoista „po-
dróż” orszaku weselnego, której celem jest locus panny młodej, to w istocie 
sukcesywne pokonywanie serii granic15 (БайБуриН, 1990: 9). 

Nadrzędną cechą lokalizacji świata „obcego” jest jego oddalenie (БайБуриН, 
1990: 9), o czym świadczą działania podejmowane jeszcze przed wyrusze-

15 Por. też rozumienie granicy jako swego rodzaju pauzy, która niemal obligatoryjnie 
zakłada kontynuację ruchu, tyle że już w innej czasoprzestrzeni. Невская, НикоЛаева, 
сеДакова, ЦивьяН, 1998: 442–443. 
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niem weselników po pannę młodą. Zwykle, gdy kum zostaje doprowadzony 
do domu pana młodego, jest tu podejmowany gościną16. Poczęstunek poprze-
dza także wymarsz orszaku z domu kuma: strona pana młodego przynosi 
z sobą jedzenie17 albo wszystko przygotowuje gospodarz (AIF 319 Sz 20, 
Was KnK 218). Marija Markowa wiąże tе poczęstunki, a zwłaszcza jedzenie 
podczas samego przemieszczania się orszaku między dwoma locusami, z wy-
obrażeniami o dzielącej je drodze jako długiej, trudnej, pełnej przeszkód, 
której pokonanie wymaga siły, a tę czerpie się z aktów karmienia (маркова, 
2006: 261). 

I tak też jest ona przedstawiana w tekstach folkloru. Panna młoda mieszka 
daleko: 
– za trzema lasami, za czterema wodami:

Ай сос здрав’е, к’итени сватове! 
Далек, далек за мома к -идете: 
През три гори, през четири води! 
[…]

SbNU 37 Kd 242, nr 3

Ruszajcie w zdrowiu, strojni swaci!
Daleko, daleko po pannę idziecie:
przez trzy lasy, przez cztery wody!
[…]

– za dziewięcioma wsiami:

– Куме ле, куме Желязко, 
йопрягай руси биволе, 
далеч за булка ша идим, 
през девет села в десето,
[…] 

SbNU 63 Aj 266, nr 441

– Kumie Żeljazko, 
zaprzęgaj bawoły,
daleko po pannę młodą idziemy, 
przez dziewięć wsi, do dziesiątej,
[…]

16 Gen Ddż 280, Gen SfK 211, SbNU 5 Pp 51–52, SbNU 49 Bz1 708, SbNU 42 Dp 84, 
SbNU 37 Kd 24, SbNU 45 Kd 196, SbNU 5 Rł 41, Draż PdK 226, AIF 45 Jb 12, Was KnK 
218.

17 Gen Ddż 280, Gen SfK 210–211, Draż PdK 226, Ancz Sak 290, Das Sdż 284.
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– po drugiej stronie morza:

Банко жени сина Господина, 
отдалек му мома затъкмило, 
отдалеко, от онуде море,
[…] 

BNT 5 Tr, nr 430 

Banko żeni syna z panną, która mieszka daleko, za morzem18.

W przytoczonych fragmentach zwracają uwagę użyte środki wyrazu, takie 
jak: powtórzenia leksykalne (Далек, далек за момa к -идете [Daleko, daleko 
po pannę idziecie]) czy elementy przestrzenne, nieprzypadkowo występujące 
razem, a ponadto multiplikowane (през четири води [przez cztery wody]; 
през девет села в десето [przez dziewięć wsi, do dziesiątej]). Służą podkreś‑ 
leniu bezmiaru przestrzeni (zestawienia obiektów) i jej mitologizacji (przydane 
im liczby) (niebrzegowSka ‑barTmińSka, 2002: 95). Część z pojawiających się tu 
obiektów to jednocześnie albo typowe elementy przestrzeni obcej (гори ‘lasy’), 
albo miejsca graniczne między „swoim” a „obcym” (води ‘wody’).

Droga do domu panny młodej jest więc długa, a jej pokonanie wyma-
ga czasu: gdy orszak wyruszał po nią, czereśnie, wiśnie kwitły, pomarańcze 
zawiązywały owoce, a gdy dotarł na miejsce, czereśnie, wiśnie dojrzewały, 
pomarańcze spadały z drzew19:

[…] 
Знайш ли, калино, помниш ли, 
като за буля идехте,
вишни -череши цъфтяха, 
пък меранзите вържеха. 
Като са назад връщахте, 
вишни -череши зрееха, 
пък меранзите капеха. 

SbNU 59 KnK 115, nr 248 

Oddalenie jako cecha drogi dzielącej oba locusy znajduje uzasadnienie 
w obowiązującym gdzieniegdzie wymogu, by orszak lub przynajmniej jakaś 
jego część przemieszczali się na wozach20, które zimą mogą zastąpić sanie 

18 Por. szeroko znany nie tylko w folklorze motyw przeprawy wesela przez wodę symbo-
lizujący zawieranie związku małżeńskiego. поТеБНя, 1886. Za: виНоГраДова, 1982: 70.

19 Za pośrednictwem środków kodu wegetacyjnego został tu przedstawiony proces zmia-
ny społecznego położenia panny młodej w związku z jej przejściem do nowej rodziny. Гура, 
2012: 684. 

20 Wsz yscy  – AIF 199–III Pl l1, 23, AIF 319 Sz 20, Gen SfK 211, AIF 150 Pk 13, SbNU 
49 Bz1 709, Das Sak 119, AIF 211 Bs 106, Das Sdż 285; w ybr a n i  we sel n icy  – AIF 158 Bs 
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(AIF 150 Pk 13), lub wierzchem21, i to nawet wtedy, gdy dziewczyna pochodzi 
z tej samej wsi, a domy nowożeńców są położone blisko siebie (иваНова, 
1984: 156). 

Po pannę młodą rzadko udaje się całe wesele (AIF 73–I Bł 77, AIF 45 
Jb 12). Na ogół bywa to wybrana grupa osób, której liczebność ustalana jest 
wcześniej i zależy od darów przygotowanych przez pannę młodą (AIF 150 
Pk 13). Orszak pana młodego może być zatem mniej lub bardziej liczny, choć 
w pieśniach przedstawiany jest zawsze jako niezwykle okazały:

Тръгнали, що са, |: мъри, :| тръгнали,
петстотин кола биглишки, 
двестята, мале, волове, 
тристата лиси биволи. 
[…]

SbNU 63 Dł 264, nr 437

Ruszyli z pięciuset wozami, dwustu wołami, trzystu bawołami.

Припадналай тежка мъгла, 
темна мъгла, тежък облак, 
ни йе било темна мъгла,
най е било тежка сватба.
[…] 

SbNU 63 Sl 288, nr 486

Opadła gęsta mgła, 
ciemna mgła, ciężki obłok,
ale to nie ciemna mgła, 
to ciężkie wesele.
[…]

Bywa, że zgromadzenie tak licznego orszaku jest dla pana młodego nie 
lada wyzwaniem: 

[…] 
– От ка съм те, синко, углавила, 

Що не съм те весело видела? 
Дали жалиш тригодишно вино, 

15, Ancz Sak 291–292. W niektórych miejscach, gdy orszak przemieszcza się pieszo, ma tylko 
je de n  wóz  (Ełcz Mch 118, Gen Kap 182), przeznaczony dla panny młodej (AIF 149 Sak 96) lub 
do przewozu jej wiana (AIF 150 Pk 13), albo dwa woz y  – jeden dla panny młodej (AIF 73–I Bł 
45–46)/nowożeńców (AIF 307 Mch 72, AIF 321 Łcz 109, Nik ŁczK 384), a drugi na jej wiano. 

21 Wsz yscy  – SbNU 45 Kd 198, SbNU 42 Dp 84, AIF 73–II Bł 168–169; bar ja ta r 
(барятар) – AIF 150 Pk 13; męż cz y ź n i  – SbNU 37 Kd 242. Nie bez znaczenia jest tu fakt, 
że w tradycji ludowej koń symbolizuje biologiczną męską potencję. barTmińSki, 1974: 17.
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Или жалиш белата пченица, 
Или жалиш лютата ракия? 
Я момче ù тиом отговара: 

– Нито жаля тригодишно вино, 
Нито жаля белата пченица, 
Нито жаля лютата ракия. 
Току баба е абер пратила: 
Коку що са лис’е на гората, 
Коку що е песок на реката, 
Коку що е мрав’е по земята, 
Толку язе сватове да вода. 

SbNU 45 Kd 197, nr 1

Matka pyta zaręczonego syna, dlaczego jest zasmucony. Czyżby żało-
wał trzyletniego wina, beczki pszenicy, a może rakii? Syn wyjaśnia, że 
matka narzeczonej przysłała wiadomość, by przyprowadził z sobą tylu 
weselników, ile liści w lesie, piasku w rzece i mrówek w ziemi. 

Czasami wesele przyrównuje się do wojska, prowadzonego przez uzbro-
jonego pana młodego:

[…]
Йотварай порти, момина майко, 
че ти идеме триста коняци,
триса коняци, петстотин пешаци. 

BNPP2 351

Otwieraj bramy, matko dziewczyny, 
bo idziemy trzystu konnych, 
trzystu konnych, pięciuset pieszych. 

Отури, мари невясто, 
че са е зетя уморил 
от дълга пътя одене, 
от тенка пушка носене 
[…] 

Geor PirK 402 

Otwórz, panno młoda, 
bo pan młody się zmęczył 
długą drogą,
noszeniem broni
[…]

Symbolika wojenna nie jest tu zresztą przypadkowa. Nawiązuje do archa-
icznej formy zawierania małżeństwa na drodze podboju (Гура, 2012: 645), 
co znajduje potwierdzenie w działaniach podejmowanych przez tych, którzy 
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idą w orszaku weselnym22. Gdy panna młoda jest „obca”, orszak już w dro-
dze natyka się na grupy kawalerów z jej wsi lub machały (махала), którzy 
domagają się wykupu (Gen Kap 182). Jeśli kończy się tylko na nim, mamy 
tu do czynienia ze zdobywaniem przez kupno, co przywołuje dawaną for-
mę zawierania związku małżeńskiego opartą na zasadzie kupno – sprzedaż 
(Гура, 2012: 649). Niekiedy jednak do zwyczaju należy zagradzanie drogi 
i zmuszanie orszaku, by zawrócił. W takich razach weselnicy zwykle nie 
dają za wygraną, wyciągają pistolety, strzelby, jakby zamierzali podjąć walkę, 
smagają konie i pokonują każdą przeszkodę postawioną na ich drodze. Czasa-
mi dochodzi nawet do bójek (SbNU 49 Bz1 709).

Skład orszaku weselnego jest bardzo zróżnicowany. Rodzice pana mło-
dego zostają w domu23 (AIF 225–II Chs 296), choć zdarza się, że oboje24 
albo tylko jedno z nich – ojciec25 lub matka (Nik ŁczK 384) – towarzyszą 
synowi26. Wyjątkowo w orszaku udającym się po pannę młodą nie ma pana 
młodego (AIF 307 Mch 72, AIF 73–II Bł 228, Ancz Sak 291). Do spotkania 
nowożeńców dochodzi wówczas w jego domu (AIF 307 Mch 72) albo dopiero 
w cerkwi, podobnie jak wtedy, gdy zarówno pana młodego, jak i pannę młodą 
odprowadzają krewni (Ancz Sak 291).

Osoby tworzące orszak, który udaje się po pannę młodą, poruszają się 
w ściśle określonym porządku, choć różnym dla poszczególnych rejonów 
kraju. Bardzo często orszak pana młodego prowadzą muzycy27 – tradycyj-
nie związani z „tamtym” światem, pełniący funkcję mediatorów (ГеорГиев, 
ред., 2016: 395). Czasami są przy nich chorąży (AIF 150 Pk 13, SbNU 37 
Kd 242, SbNU 45 Kd 198) albo strzelający z broni mężczyźni, przy których 
zamesarki (замесарки/замесарка), izmekczii (измекчии/измекчия) i młod-
si weselnicy (Ancz Sak 291) tańczą ryczenicę (ръченица) – towarzyszy ona 
w weselu wszystkim przejściom z jednej przestrzeni obrzędowej do drugiej 
(иЛиева, 1981: 59). Bywa, że na czele orszaku idą osoby przekazujące stronie 
panny młodej wiadomość o jego nadejściu28 albo funkcyjni: petełar (петелар)  

22 Zob. też atrybuty wojenne funkcjonariuszy weselnych, np. szablę założnika (заложник). 
Gen Kap 182, Gen Ddż 280.

23 W niektórych rejonach udają się wprost do cerkwi na ślub. SbNU 42 Dp 84, Geor PirK 
401, Ancz2 Sak 291.

24 Gen Ddż 280, Rak Gd 223, AIF 150 Pk 13, Geor PirK 401, Draż PdK 226, Ancz Sak 292.
25 AIF 321 Łcz 110, Nik ŁczK 384, Geor PirK 401, Ancz Sak 291, AIF 158 Bs 15, Das 

Sdż 284.
26 W niektórych miejscach zarówno obecność ojca pana młodego, jak i obojga rodziców 

w orszaku weselnym można traktować jako późniejszą innowację i naruszenie tradycji. Geor 
PirK 401.

27 Nik ŁczK 384, SbNU 37 Kd 242, Was KnK 218, Das Sdż 284.
28 Zwykle męż cz y ź n i  (Nik ŁczK 385, Gen Kap 182, SbNU 49 Bz1 709, SbNU 45 Kd 

198, SbNU 42 Dp 84–85, Geor PirK 402, Draż PdK 226, AIF II–77 Kdż 15, AIF 225–II Chs 
297, Ancz Sak 292, AIF 158 Bs 16), rzadko kobie t y  (Gen Ddż 280, Geor PirK 402).
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(AIF 319 Sz 20), kum (Пред кум се вода не гази и пред цар се не ходи 
[Przed kumem się nie brodzi, przed carem się nie chodzi]) – sam (AIF 73–I Bł 
77) bądź w asyście (Gen Ddż 280, SbNU 49 Bz1 709, Geor PirK 402).

Rzadko orszak prowadzi pan młody (SbNU 5 Rł 41), co można tłuma-
czyć chęcią ochronienia go przed konsekwencjami ewentualnej czarnej magii 
– jeśli ktoś uciekł się do czarnej magii, to niech dotknie ona innych, a nie 
pana młodego (Geor PirK 402). Może też być prowadzony, co charakteryzuje 
go jako jednostkę znajdującą się w fazie liminalnej obrzędu przejścia (sym-
bolicznie uśmierconą, bezwolną), przez zyłwę, trzymającą go za martenicę 
(мартеница) (Das Sdż 284), lub dwie zyłwy (Nik ŁczK 384). 

Udający się po pannę młodą orszak jest głośny – przez całą drogę wesel-
nicy robią szum (AIF 148 Sm 8), wznoszą okrzyki иху -у -у, strzelają z broni29, 
co ma chronić pana młodego, a także ich samych przed złymi mocami:

Яна двори мела 
с китка босилкова, 
вяйка сраторова. 
Пушки изпушкаха, 
Яни ръка трепна, 
метлица изпусна, 
Яна в къщи влезе, 
па майци си каже: 

– Мале, мила мале, 
пушки изпушнаха! 
Майка Яни каже: 

– Не бой ми се, Яно, 
то йе твойта сватба! 

BNT 5 Pd, nr 379

Jana zamiata podwórze. Słysząc odgłosy wystrzałów, biegnie do matki, 
która mówi, żeby się nie bała, bo to jej wesele idzie. 

W wielu miejscach gra muzyka (AIF 321 Łcz 109), śpiewa się30 i tańczy 
(AIF 319 Sz 20, AIF 225–II Chs 297), co można odczytywać jako chęć nawią-
zania kontaktu ze sferą „obcego”. Nieprzypadkowo stojący na czele orszaku 
petełar prowadził „krzywe” choro (криво хоро), które charakteryzuje ruch 
do tyłu, w lewo, a więc w kierunku „tamtego” świata (ЩърБаНова, 1995: 
67). Sama zaś droga, mająca status miejsca granicznego, stanowi idealny ka-
nał, za którego pośrednictwem kontakt ten może dojść do skutku (БайБуриН, 
1990: 11). Jego celem jest pozyskanie do współpracy tych, od których będzie 

29 AIF 150 Pk 13, SbNU 37 Kd 242, SbNU 5 Rł 41, Ancz Sak 291.
30 SbNU 49 Bz 709, SbNU 45 Kd 198, SbNU 5 Rł 42, SbNU 48 Rł 383, Was KnK 242, 

Das Sdż 285.
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zależeć pomyślny przebieg obrzędu – kreacja nowego stanu w planie społecz-
nym i kosmicznym. Związek między obu planami (panna młoda, która nie 
jest dziewicą, zmienia przebieg akcji obrzędowej, a kara za jej grzech dosięga 
całą społeczność wiejską – brak przejścia w jednym z planów skutkuje zatem 
brakiem przejścia w planie drugim) wyraźnie widać na przykładzie tańca to-
warzyszącego przemarszowi orszaku weselnego w jednym z rejonów. Grupa 
chłopców, kierowanych przez swojego przywódcę (баш), tańcząc w drodze do 
domu panny młodej ryczenicę, wykonuje serię skomplikowanych figur (basz 
tańczy w środku, między resztą chłopców, prowadząc z nimi dialog, ściśle 
związany z ruchami w tańcu): 

[przywódca] – Гарван грачи на круша. 
[tancerze] – Моли бога за суша.

Gen Kap 182

– Gawron kracze na gruszy.
– Prosi Boga o suszę. 

Wszyscy najpierw dwukrotnie klękają i wstają, a potem padają na kolana 
i siadają na ziemi. Połączenie w jednym elemencie ruchu dwóch przeciw-
stawnych kierunków: do dołu (wartościowanego ujemnie) i do góry (wartoś‑ 
ciowanego dodatnio), sprawia, że nabierają one nowego znaczenia. W ruchu 
tanecznym chłopcy wyrażają archetyp wędrówki życiodajnej mocy – ze sfery 
sacrum (góra) ku człowiekowi i ziemi (dół) oraz od człowieka ku sferze sa-
crum (kowalSka, 1985: 74). Efektem tego współdziałania ma być zapewnienie 
urodzaju – przeciwdziałanie suszy, o której mowa w dialogu, a która mogłaby 
być także niepożądaną konsekwencją nocy poślubnej (karą, jaka spada na 
całą wieś, gdy okazuje się, że panna młoda nie jest dziewicą, najczęściej 
bywa właśnie susza).

Gdy orszak weselny zbliża się do domu panny młodej, z reguły wysyła 
się kogoś przodem – wierzchem (czasami nazywa się ich бързоконци ‘szyb-
kokonni’)31 lub pieszo (SbNU 42 Dp 84–85, Draż PdK 226), z wiadomością 
o jego nadejściu. Stąd niektóre z terminów odsyłające do funkcji, jaką mają 
spełniać posłańcy: аберджии, аберници (← хабер (tur. haber ‘wieść’ – 
granneS et al., 2002: 265)),доброгласници‘głoszący dobrą nowinę’. 

Niejednokrotnie, by wejść na podwórze domu rodzinnego panny młodej 
(przekroczyć granicę między „tym” a „tamtym” światem), posłańcy muszą 

31 SbNU 42 Dp 84–85, Draż PdK 226, AIF 158 Bs 16. W wielu miejscach posłańcy 
ścigają się, czy to w drodze do domu panny młodej (Gen Ddż 280, AIF II–77 Kdż 15, Ancz 
Sak 292), czy to wówczas, gdy wracają do orszaku (SbNU 49 Bz1 709, SbNU 45 Kd 198, AIF 
149 Kd 96). Por. charakterystykę ruchu właściwego orszakowi pana młodego udającemu się po 
pannę młodą (w tradycyjnym weselu słowiańskim) podaną przez Aleksandra W. Gurę: jedzie, 
mknąc szybko, z brawurą, nie ustępując drogi i nie zbaczając z niej. Гура, 2011: 58.
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uiścić stosowną opłatę (Nik ŁczK 385): po dotarciu na miejsce posłaniec stu-
ka końskimi kopytami w bramę i nie zostaje wpuszczony, dopóki nie zapłaci 
(Gen Kap 182). W niektórych miejscach strona panny młodej ma dla nich 
trudne zadania do wykonania. I tak, np. przybywający z wiadomością musi 
wdrapać się na wysokie i gładkie drzewo posmarowane uprzednio miodem, 
by ściągnąć pozostawione tam: kołak (колак) i butelkę (Geor PirK 402); po-
słańcy rywalizują między sobą o to, kto pierwszy zdejmie z wysokiego drze-
wa zawieszone tam chusty (Ancz Sak 292).

W wielu miejscach są oni obdarowywani. Dostają: kołak (AIF 158 Bs 16), 
peszkir (пешкир) (Nik ŁczK 385, Gen Kap 182), chustę32 i kociołek wina 
(SbNU 42 Dp 85) albo krawaj (кравай) wraz z byklicą (бъклица) pozostawio-
ną na zaręczynach (Gen Ddż 280), żywą kurę i chleb do torby, żeby nie była 
pusta (AIF 225–II Chs 297). Po powrocie do orszaku częstują kuma z byklicy, 
którą dostali (Gen Ddż 280), albo przekazują mu kociołek z winem (SbNU 
42 Dp 85). Ten najpierw pije sam, a potem podaje go innym. Resztką wina 
chlusta w niebo, prosząc Boga o zesłanie urodzaju. Urodzaj ten rozumiany 
jest szeroko, zarówno w planie ludzkim, jak i gospodarskim, co pokazują 
czynności podejmowane tam, gdzie kołak, z którym wracają posłańcy, jest ła-
many, a jeden jego kawałek zachowuje się dla panny młodej, krowy lub świni, 
żeby rodziły (AIF 158 Bs 16). Samo zaś picie wina przesłanego przez stronę 
panny młodej, traktowanego w kategoriach daru, ma ułatwić wejście do obcej 
przestrzeni. Dla zgromadzonych w domu panny młodej stroną przeciwną są 
ci, którzy przybywają, dla tych ostatnich zaś jest to obszar, w którego granice 
mają wejść. Dar jest tu swoistą „przepustką” do locusu panny młodej, aktem 
włączenia orszaku pana młodego do grona tych, którzy mogą w nim przeby-
wać (maj, zambrzycka ‑kunachowicz, 1985: 96; maj, 1986: 61).

32 SbNU 49 Bz1 709, SbNU 45 Kd 198, Draż PdK 226, AIF II–77 Kdż 15, AIF 158 
Bs 16.





Przybycie orszaku weselnego 
do domu panny młodej

Do spotkania nowożeńców dochodzi w locusie panny młodej, gdzie wraz 
z orszakiem przybywa pan młody, by zabrać ją do ślubu. W tym momencie 
on ma już za sobą wszystkie fazy wyłączenia, w tym tę najważniejszą – 
pożegnanie z domem i najbliższymi, podczas gdy ona dopiero zostanie im 
poddana. Dla rodu panny młodej oznacza to utratę, za którą wini się pana 
młodego i jego ród (вакареЛски, 1939: 74). To tłumaczy podejmowanie licz-
nych działań wyrażających sprzeciw wobec tego, co ma nastąpić (koreluje on 
ze sprzeciwem, jaki okazuje sama panna młoda). 

Sprzeciw rodu panny młodej przejawia się w obronie kolejnych granic1 
oddzielających przestrzeń „obcą” od „swojej” (ta ostatnia zmniejsza się wraz 
ze zbliżaniem się orszaku pana młodego, jego obecność powoduje zmianę jej 
statusu ze „swojej” na „obcą”2). Pokonanie każdej kolejnej granicy to swoista 
próba, jakiej poddaje się pana młodego lub jego funkcjonalnych zastępców. 
Wszystkie one mają na celu poznanie siły, zręczności i umiejętności strony 
przeciwnej3 (иваНова, 1984: 147–148). I tak, przybywając na miejsce, wesel-
nicy natykają się na pozostawioną na drodze belkę (Geor PirK 402, AIF 73–II 
Bł), zastawione widłami, łopatami, motykami, wozami, drewnem, deskami, 
kamieniami – tym, co było pod ręką – wejście na podwórze domu panny 

1 O ile działania strony panny młodej ukierunkowane są na wzmocnienie granicy, uszczel-
nienie jej, o tyle strona pana młodego koncentruje się na dotarciu do niej i jej pokonaniu – por. 
dwa typy wyobrażeń o „innym” świecie. БайБуриН, 1990: 9.

2 Z punktu widzenia panny młodej i jej rodu pan młody i jego orszak poruszają się 
w obrębie „tamtego” świata. Granica między obu światami jest względna, przesuwa się wraz 
z orszakiem pana młodego. Zwraca na to uwagę Albert K. Bajburin: „obce” zaczyna się tam, 
gdzie kończy się „swoje”, ta granica przemieszcza się razem z człowiekiem, co szczególnie 
wyraźnie widać w tych obrzędach, których schemat zakłada przenikanie subiektu do „inne-
go” świata (БайБуриН, 1990: 9). Por. też nieprzypadkowe patrzenie (robi to panna młoda) na 
odbicie pana młodego w lusterku (AIF 319 Sz 22, AIF 225–II Chs 298), które odgrywa tu rolę 
granicy między „tym” a „tamtym” światem (cirloT, 2007: 237). 

3 Można je także uznać za zabiegi retardacyjne podkreślające obcość pana młodego i to-
warzyszącego mu orszaku. TokarSka, waSilewSki, zmySłowSka, 1982: 86.
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młodej (SbNU 42 Dp 85), rozciągnięty w bramie pas (Rak Gd 223, Was KnK 
219), sznur lub mesał (месал) (Was KnK 219), skrzyżowane nosidła (AIF 211 
Bs 106). Za wejście do środka orszak pana młodego najczęściej musi zapła-
cić4, w czym należałoby widzieć nawiązanie do dawnej formy zawierania 
małżeństwa mającej charakter kupna – sprzedaży:

Стой почакай, деверко, не бий врата,
не е мома, деверко, за петстотин, 
не е мома, деверко, за петстотин,  
най е мома, деверко, за хиляда. 

WebFolk.BG, nr 3900

Mówią dewerkowi, żeby przestał walić w drzwi, bo panna jest warta nie 
pięćset, lecz tysiąc. 

Robi to za każdym razem, gdy przyjdzie mu pokonać kolejną granicę mię-
dzy przestrzenią zewnętrzną a wewnętrzną, w tym i tę ostatnią, prowadzącą 
do pomieszczenia, w którym znajduje się panna młoda5. Ten okup można roz-
patrywać także w kategoriach daru, jaki strona pana młodego musi wręczyć 
stronie panny młodej, by bezpiecznie poruszać się i przebywać w świecie 
„nieswoim”, który dzięki przekazanemu darowi traci swoje właściwości, sta-
jąc się już obszarem „własnym” (maj, zambrzycka ‑kunachowicz, 1985: 97). 

Stosowną opłatę uiszczają funkcjonalni zastępcy pana młodego6, rzadziej 
on sam (Gen Ddż 280, Was KnK 219, AIF 211 Bs 106). Niekiedy krewni pan-
ny młodej chwytają kuma, świekra oraz świekrę (jeśli ci ostatni towarzyszą 
panu młodemu), mocno ich trzymają i żądają pieniędzy. Kum stawia opór, ale 
panny go namawiają do zapłaty – wymienia się przy okazji wszystkie zalety 
panny młodej. W końcu wyciąga on zza pasa sakiewkę i daje po monecie za 
każdą zaletę panny młodej, aż wreszcie znudzony mówi: Дадох и за дари, 
дадох и за убос – дадох за сичко. Айде пущете ни да флезнеме – стига 
сте се вече опиняли. [Dałem za dary, dałem za urodę – dałem za wszystko. 
No już, pozwólcie nam wejść – wystarczająco długo się sprzeciwialiście]. 
Strona przeciwna pozostaje jednak nieugięta, dopóki rodzice pana młodego 
także nie wykupią przyszłej synowej (SbNU 42 Dp 85). Tam, gdzie pieniądze 
nie są wystarczającą przepustką do wejścia na podwórze domu panny młodej, 
pan młody musi przeskoczyć rozciągnięty w bramie pas (Rak Gd 223) lub  
ściągnąć zawieszoną na wysokim drzewie/bramie chorągiew weselną (Geor 
PrK 402) – w tym ostatnim może go wyręczyć dewer (девер) (Gen Ddż 280, 

4 Rak Gd 223, Gen Sf 211, Weł Sf 68, Draż PdK 226, Ancz Sak 293. 
5 Draż PdK 226, Arn 83 – WB, Das Sak 120, Ancz Sak 294.
6 Ku m  (кум) – AIF 321 Łcz 110, Gen Kap 182, Gen Ddż 280, AIF 73–II Bł 169, Geor 

PirK 402, Was KnK 219; p oba s z t im (побащим) – Gen Ddż 280, Was KnK 219, za ło ż n i k 
(заложник) – Was KnK 219, AIF 45 Jb 12; pe te ła r  (петелар) – Was KnK 219; ojc ie c 
pa n a  m łodego  – Ełcz Mch 118, AIF 321 Łcz 110.
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Draż PdK 226), założnik lub kum (Gen Ddż 280). Czasami chcą, żeby strzelił 
w białe płótno rozciągnięte nad bramą (AIF 45 Jb 12) albo odgadł przygoto-
waną przez stronę przeciwną zagadkę (Weł Sf 68). Rytualną wymianę pyta-
nie – rozwiązanie niektórzy badacze łączą z klasą tekstów związanych z ideą 
wymiany słów darów, właściwą obrzędom typu kreacyjnego (brzozowSka‑
 ‑krajka, 1994: 159). Słowo dar otwiera w tym przypadku drogę do „obcego” 
(z pozycji pana młodego i jego orszaku) locusu panny młodej. Według Joanny 
Tokarskiej, Jerzego Sławomira Wasilewskiego i Magdaleny Zmysłowskiej, me-
diacyjny charakter zagadka zawdzięcza swojej dwoistej budowie – przedmiot 
martwy jest w niej opisywany tak, jakby był człowiekiem. „Rozwiązanie zagad-
ki jest sprawdzianem umiejętności mówienia o rzeczach martwych, jakby były 
żywe, a więc mówienia w języku jednego świata o rzeczach innego świata. Jest 
próbą umiejętności przechodzenia między dwoma światami na płaszczyźnie 
językowej, intelektualnej” (TokarSka, waSilewSki, zmySłowSka, 1982: 86–87).

W niektórych miejscach (zwłaszcza gdy przyszli małżonkowie pochodzą 
z różnych wsi) wobec wchodzącego pana młodego, a czasami także jego ludzi 
podejmowane są wrogie działania: młodzi przedstawiciele strony panny młodej 
uderzają ich szmatami zatkniętymi na długich kijach (Gen SfK 211), krewni 
panny młodej okładają pięściami pana młodego7, który dla ochrony idzie oto-
czony przez krewniaków (Gen Ddż 281), symbolicznie zastraszają go lagami 
(Draż PdK 226).

Na powitanie przybywającego orszaku8 wychodzą zaproszeni przez stro-
nę panny młodej weselnicy (SbNU 48 Rł 383, Draż PdK 226, AIF 225–II 
Chs 297) lub tylko jakaś ich reprezentacja – wszyscy domownicy na czele 
z ojcem panny młodej (Ełcz Mch 118), matką9 lub obojgiem (AIF 319 Sz 22),

7 Radost Iwanowa interpretuje to okładanie pięściami pana młodego jako akt sprzeciwu 
i wyraz negatywnego stosunku (иваНова, 1984: 94). Tymczasem inna bułgarska badaczka, 
analizując obecne w weselu praktyki z męską pięścią, zauważa, że wykonuje się je w obu 
domach, a zatem trudno uznać za logiczne wytłumaczenie, że są niechętni panu młodemu 
w jego własnym domu. Wchodzenie mężczyzny przez drzwi (symbolizujące vulvę) ma więc 
jasny sens aktu seksualnego, którego idea pojawia się w obrzędzie w dwóch skrajnych punk-
tach weselnej przestrzeni. Kiedy kawalerowie biją pana młodego pięściami (pięść jako symbol 
fallusa) w drzwiach, dodają mu mocy seksualnej. НикоЛова, 2005: 107.

8 Do powitania orszaku weselnego może dojść jeszcze na u l icy  (Geor PirK 402) lub 
przy b r a m ie  we jśc iowej  domu (Nik ŁczK 385, Weł Sf 68, Draż PdK 226, Ancz Sak 293). 

9 Por. pieśni z wezwaniem kierowanym do matki panny młodej: 
[…] 
Я излезни, мале девояшка, 
сватове ти у двор налезная. 

BNT 5 Gd, nr 377 
[…] 
Wyjdź, matko dziewczyny, 
swaci weszli na twoje podwórze.
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kawalerоwie i bart panny młodej (Draż PdK 226). Zdarza się, że panna młoda 
wraz z innymi czeka na orszak przy bramie wejściowej (Nik ŁczK 385) lub 
na podwórzu (Gen Ddż 281, Rak Gd 223, Weł Sf 68):

Iа изльас, изльас, |: момне ле :|, в¿нка на дворе, 
Д¿ та питаме: испрела ли си, 
Испрела ли си, исткала ли си, 
Исткала ли си т¿нки даруве, 
Да си даруваш, свек¿р, свек¿рва, 
Сврек¿р, свек¿рва, девер и з¿лва. 

SbNU 10 Pd 63 

Pannę młodą wzywają, żeby wyszła na podwórze. Chcą ją zapytać, czy 
przygotowała dary, żeby obdarować nimi świekra, świekrę, dewera i zyłwę. 

Witając gości, panna młoda zanurza w wodzie bukiecik10 i kropi w ich kie-
runku. Częstą praktyką jest też obsypywanie przybyłych, rzadziej tylko pana 
młodego (AIF 225–II Chs 298), przez pannę młodą11 lub kogoś z witających12 
nasionami ryżu, bawełny (Das Sdż 285), pszenicą (Gen Ddż 281, AIF 225–II 
Chs 298, Das Sdż 285), prosem (Gen Kap 182, Gen Ddż 281) lub owsem (Nik 
ŁczK 385). Obsypywanie ziarnem to stary symbol oczyszczenia i przekazy-
wania zawartych w nim życiodajnych sił13 (kubiakowie, 1981: 29). Podobną 
rolę przypisuje się spryskiwaniu wodą – czynności, która stanowi jednocześ‑ 
nie formę oczyszczenia (moc wody jako żywiołu obdarzającego ziemskimi do-
brami jest tu przeciwstawiana ciemnym siłom zła) i zapłodnienia (woda jako 
środek zapewniający urodzaj) (маНкова, 1989: 151, 155). Podczas powitania 
orszaku pana młodego dochodzi do głosu zarówno jedna, jak i druga funkcja 
obu tych czynności. Skoro strona pana młodego dla strony panny młodej jest, 
na tym etapie rozwoju akcji obrzędowej, nadal obca, samego zaś pana młode-
go, z racji zawieszenia między dwoma stanami, traktuje się jak osobę świętą 
i nietykalną, a jednocześnie niebezpieczną (czerwińSka ‑burSzTa, 1986: 56), 
spryskiwanie wodą i obsypywanie ich ziarnem należałoby odczytywać jako 
działanie o charakterze ochronnym, służące odsunięciu zagrożenia, jakie nie-
sie obcowanie z przedstawicielami sfery „obcego”. Biorąc wszakże pod uwagę 
wegetatywne właściwości ziarna i zapładniającą moc oddziaływania wody, 
obsypywanie i spryskiwanie pana młodego stojącego u progu nowego życia, 
w którym najważniejsza będzie zdolność do prokreacji, mogą oznaczać także 
chęć obdarzenia go siłą i płodnością. 

10 Nik ŁczK 385, Gen Kap 182, Gen Ddż 281, Ancz Sak 293. 
11 Nik ŁczK 385, Gen Ddż 281, Das Sak 119, Ancz Sak 293.
12 Geor PirK 402, Draż PdK 226, AIF 225–II Chs 298, Das Sdż 285. 
13 Por. nazwy, jakie czynności tej nadaje się w niektórych rejonach: пресяване, ръсене 

(Das Sdż 285), nawiązujące do siania.
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Zwykle przybysze witani są14 winem/rakiją15. To wspólne wypicie trun-
ku należy do najstarszych elementów w słowiańskim obrzędzie weselnym, 
będąc zarazem środkiem zbliżenia i połączenia dwóch rodów (moSzyńSki, 
170–173. Za: maj, 1986: 9), co dobitnie widać tam, gdzie wino/rakiję przy-
noszą także przedstawiciele strony pana młodego (Ełcz Mch 118, AIF 150 
Pk 15, AIF 225–II Chs 298). Wówczas może dojść do ich wymiany (matka 
pana młodego wymienia się butelką wina z matką panny młodej) albo za-
stąpienia jednego trunku drugim, kiedy zamesarki (замесарки/замесарка) 
panny młodej wylewają wino z byklic (бъклици/бъклица), które przyniosły 
zyłwy (зълви/зълва) i napełniają je swoim (Ancz Sak 293). Podobną rolę 
odgrywa wspólne spożycie pokarmu traktowane jako forma społecznego 
obcowania, kontaktów międzyludzkich (яНева, 1984: 43). Dla przybyłych 
gości – całego orszaku16, a czasami tylko kuma i kumy (кума) wraz z oso-
bami towarzyszącymi (Gen Kap 182) albo mężczyzn (Das Sdż 285) – przy-
gotowuje się zatem poczęstunek17. Gdzieniegdzie karmieni są także nowo-
żeńcy. Jedzą osobno, odizolowani od weselników (AIF 150 Pk 16) – na 
tym etapie obrzędu przejścia są już pozbawieni dotychczasowego statusu, 
znajdują się poza społeczeństwem. Panna młoda siedzi w swojej izbie, a pan 
młody oddzielony od reszty biesiadników18, zgromadzonych przy głównym 
stole, rozwieszoną na drucie derką. Ona je banicę (баница) karmiona przez 
dewera, a jemu podają po trzy kęsy z potraw, jakie przysłała panna młoda 
(Das Sdż 285). W ten sposób każdy z nowożeńców zostaje włączony do 
nowego kręgu rodzinnego.

Połączeniu obu rodów służy również wymiana darów19. Оbdarowuje za-
równo strona pana młodego, jak i panny młodej20. Szczególnego jednak zna-
czenia nabierają dary przekazywane pannie młodej (AIF 45 Jb 12), które mają 
zapewnić jej łatwe przejście do obcej przestrzeni, jaką jest dla niej locus pana 
młodego (ГеорГиев, 2002: 52). Bywa, że jeszcze przed wyruszeniem orszaku 

14 Czasami do wspólnego wypicia trunku dochodzi dopiero podczas poczęstunku. AIF 
225–II Chs 299.

15 Gen Kap 182, SbNU 49 Bz1 709, Geor PirK 402, Draż PdK 226, Ancz Sak 293, Das 
Sdż 285.

16 AIF 150 Pk 15, SbNU 49 Bz1 709, SbNU 37 Kd 244, SbNU 5 Rł 42, Draż PdK 226, 
AIF 225–II Chs 298, Das Sak 120.

17 Zwykle na p odwór z u  (Nik ŁczK 385, SbNU 45 Kd 198, Draż PdK 226, Das Sak 120, 
Das Sdż 285) lub w domu (SbNU 49 Bz1 709, SbNU 37 Kd 244, SbNU 45 Kd 198, AIF 
225–II Chs 298), rzadziej na c za rda k u  (чaрдак) (SbNU 5 Rł 42).

18 Zdarza się, że podczas poczęstunku zajmuje honorowe miejsce przy stole, ale przedtem 
je w osobnym pomieszczeniu, gdzie towarzyszą mu kum i stareko (стареко), smażone jajka, 
które przygotowała matka panny młodej. SbNU 45 Kd 198.

19 Ełcz Mch 118, Gen Kap 182, Gen Ddż 281, SbNU 45 Kd 198, Ancz Sak 293.
20 Wyjątkowo dary ustalone podczas zaręczyn przekazuje tylko strona panny młodej. 

AIF 150 Pk 15.
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wysłannicy strony pana młodego zanoszą do jej domu buty, ubranie, ozdoby, 
welon (Can Rd 175).

W wielu miejscach przybycie orszaku do domu panny młodej jest okazją 
do rozpoczęcia zabawy (Gen Kap 182, SbNU 49 Bz1 709, Gen SfK 211), która 
ma tu także wymiar symboliczny. Tańczy się choro (SbNU 5 Rł 42, SbNU 
48 Rł 383) albo ryczenicę (ръченица) (AIF 225–II Chs 298, Ancz Sak 293), 
a jak każdy ruch po kole21, mają one „wyrażać właśnie moment przejścia, 
zmiany, jaką nieuchronnie przynosi czas, upływu którego wyrazicielem jest 
w obrzędzie ruch” (waSilewSki, 1978: 107). Zmiana ta dotyczy zarówno planu 
ludzkiego, jak i kosmicznego22. 

Równolegle do połączenia rodów następuje połączenie młodych, które 
przebiega kilkuetapowo: 
–  jeszcze na podwórzu panna młoda w ukryciu patrzy na pana młodego przez: 

swój pierścień23, dziurkę w zwiniętym w kółko kobiecym pasie (SbNU 37 
Kd 243), sito (Nik ŁczK 385); pan młody przygląda się przyszłej żonie 
przez srebrną bransoletę (Gen Kаp 182) – okrągłe przedmioty pełnią tu 
funkcję uniwersalnych symboli małżeństwa24 (Гура, 2012: 702, 706); 

–  w miejscu, gdzie panna młoda czeka na pana młodego, ten rozłamuje na 
dwie części banicę (AIF 73–II Bł 169) – liczba parzysta wyraża ideę połą-
czenia młodych w parę (Гура, 2012: 731); 

–  po wejściu pana młodego do izby, wykupuje on miejsce przy pannie młodej 
(AIF 319 Sz 22) albo panna młoda staje przy nim i młodzi razem przeska-
kują łańcuch, który przed nimi układają (AIF 45 Jb 12); 

–  panna młoda i pan młody ścigają się w tym, kto pierwszy nadepnie stopę 
drugiego (AIF 319 Sz 22, AIF 73–II Bł 146, AIF 225–II Chs 299) albo kto 
pierwszy zje z jednego talerza (AIF 150 Pk 16); 

–  zamesarki panny młodej przyszywają do chorągwi weselnej, przyniesionej 
przez dewera, drugi kawałek materiału (AIF 225–II Chs 297). 
W ten sposób symboliczne połączenie poprzedza to właściwe, do którego 

dojdzie podczas nocy poślubnej, a do którego już teraz odsyła wiele z podej-
mowanych tu działań. Jedne z nich noszą semantykę aktu seksualnego: pan 
młody kopie krzesło25, na którym stała sofra (софра) z jedzeniem przesłanym 

21 Por. miejsca, w których przybyli, zanim zasiądą do stołu, obchodzą go trzy razy. AIF 
225–II Chs 298.

22 Niekiedy weselnicy pana młodego tańczą ze znalezionym sierpem panny młodej oraz 
z czerwoną kurą, która ma na szyi zawiązaną czerwoną nitkę (Ancz Sak 293). Por. kura jako 
symbol nie tylko panny młodej, ale i płodności (także dzięki obecności koloru czerwonego).

23 Nik ŁczK 385, Gen Ddż 281, Geor PirK 402, AIF 158 Bs 17.
24 Patrzenie przez otwór to rodzaj magicznego zamknięcia. Ma tu także znaczenie sym-

bolicznego zawładnięcia partnerem – zapanowania nad nim i tym samym uchronienia siebie 
przed jego władzą. Гура, 2012: 342. 

25 Zob. kopanie jako jeden z akcjonalnych symboli coitusa. Гура, 2012: 634. 
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przez pannę młodą (Das Sdż 285); młodzi zjadają po kawałku chleba „mo-
czonego” w soli znajdującej się na kolanie partnera26 (AIF 150 Pk 16). Inne 
zaś nawiązują do oczekiwanej brzemienności panny młodej, jak np. sadzanie 
podczas poczęstunku kuma i podkuma (подкум) na długiej poduszce, którą 
później przekazuje się pannie młodej albo nowożeńcom, żeby na niej spa-
li w pierwszych miesiącach (Das Sdż 285). Poduszkę jako ekwiwalent łona 
symbolicznie zapładnia ten, kto w obrzędzie weselnym działa w imieniu pana 
młodego (НикоЛова, 1991: 40). Nie brak też czynności symbolizujących na-
rodziny dziecka27: panna młoda kopie kociołek z wodą tak, by ta się wylała 
(Nik ŁczK 385, Gen Ddż 281). Czynność, którą wykonuje, jest elementem 
w łańcuchu: napełnianie naczynia – zachodzenie w ciążę; pełne naczynie – 
ciąża; rozlewanie – rodzenie (НикоЛова, 2005: 111). 

Tę samą semantykę (połączenie nowożeńców, pożądana brzemienność, na-
rodziny oczekiwanego dziecka) wyraża kompleks obrzędowy związany z za-
kładaniem welonu28, który to akt zwykle następuje właśnie po przybyciu29 
orszaku pana młodego30 i poprzedza wyprowadzenie panny młodej z domu. 
Dla niej założenie welonu jest kolejnym z serii rytów separacji31, co znajduje 
potwierdzenie w towarzyszących mu tekstach folkloru:

26 Męskie kolano pełni tu funkcję fallusa, a kobieca część w tym symbolicznym akcie 
małżeńskim to usta panny młodej. НикоЛова, 2005: 118.

27 Zob. też działania przywołujące obraz młodych w roli przyszłych rodziców: gdzie-
niegdzie wypijają po łyżce mleka, żeby pannę młodą nie bolały piersi, kiedy będzie karmić 
dziecko, albo udają, że jedzą z naczynia, w którym zmieszano jedzenie z nieczystościami, 
żeby nie brzydzili się dziećmi, gdy te będą małe i brudne, i żeby karmili je wszelakim je-
dzeniem. Can Rd 176.

28 Nie wszędzie ma ono charakter rytualny. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy zakła-
danie welonu stanowi jedynie element przygotowań panny młodej do ślubu – czesania jej  
i/lub ubierania, strojenia (Ełcz Mch 118, Rak Gd 223, SbNU 37 Kd 244, SbNU 5 Rł 42). 
I tak, np. krystnica (кръстница) wcześniej może przesłać do domu panny młodej wszystko, 
co jest niezbędne do założenia welonu, а gdy przychodzi, ta jest już gotowa do wyjścia. Gen 
Ddż 281. 

29 Czasami welon zakłada się na krótko p r ze d  jego  p r z ybyc ie m (BNPP1 440, Nik 
ŁczK 100) albo r a no  w d n iu  we sela  (Nik ŁczK 384, SbNU 49 Bz1 709). Wyjątkowo 
założenie welonu pannie młodej może nastąpić p odcz a s  og lę d z i n  je j  w ia na, na które 
przychodzą kobiety ze strony pana młodego. AIF 321 Łcz 110.

30 Ełcz Mch 118, Mank1 Wr 131, Nik Łcz 100, Nik ŁczK 384, Moł Gb 68, Roj Gb 67, 
AIF 319 Sz 22, Gen Kap 183, Gen Ddż 281, Rak Gd 223, Weł Sf 68, Gen SfK 211, SbNU 
37 Kd 244, SbNU 5 Rł 42, Geor PirK 402, Arn 53 – Trac, AIF 148 Sm 8, Can Rd 172, 
Draż PdK 226, Arn 83 – WB, AIF II–77 Kdż 16, AIF 172 StZ 30, AIF 225–II Chs 296, Das 
Sak 120, Ancz Sak 294, Was KnK 219, AIF 158 Bs 17, AIF 45 Jb 12, Buk Gram 248, Das 
Sdż 285.

31 Por. miejsca, w których zakładanie welonu i poprzedzające je zaplatanie włosów trak-
towane są jako jeden kompleks obrzędowy. Gen SfK 211. 
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[…] 
Станкините дружки за в’да отодят, 
за в’да отодят, на Станка викат: 

– Мо хайде, хайде за в’да да идем. 
Не излезе, излезе Станка навънка, 
а най -излезе Станкнна мама: 

– Я връйте, връйте, Станкини дружки, 
че ний си Станка вече сгодихме,
сгодихме Станка и оженихме. 

SbNU 59 KnK 118, nr 263

Koleżanki Stanki idą po wodę. Wołają ją, żeby do nich dołączyła. Za-
miast Stanki na podwórze wychodzi jej matka, mówiąc, żeby sobie po-
szły, bo Stankę już zaręczyli i wydali za mąż.

O wyłączeniu świadczy także jej izolacja. Czeka zamknięta w domu – 
w jednej z izb32, rzadziej w piwnicy (SbNU 37 Kd2 44), albo tam, gdzie 
zostawiono jej wiano (Can Rd 175). Znaczące jest też grono towarzyszących 
osób – przedstawicieli jej grupy rówieśniczej (tych, od których zostanie odłą-
czona33) lub rodziny34:

[…] 
Заран ще дойдат 
мойте другарки,
ще мъ забулят
[…]

AIF 321 Gb 94 

Jutro rano przyjdą koleżanki panny młodej, żeby założyć jej welon.

Ponadto obserwujemy tu jedną z najbardziej charakterystycznych dla ob-
rzędu weselnego cech wyłączenia, jaką jest sprzeciw (иваНова, 1984: 147): 
zanim welon zostanie ostatecznie narzucony na głowę panny młodej, jest 

32 Ełcz Mch 118, Mank1 Wr 131, Moł Gb 68, AIF 319 Sz 22, AIF 150 Pk 14, SbNU 37 
Kd 244, Geor PirK 402, Arn 52 – Trac, Can Rd 175, Draż PdK 226, AIF 148 Sm 8, Arn  
83 – WB, AIF II–77 Kdż 16, AIF 225–II Chs, Das Sak 120, Ancz Sak 294, AIF 45 Jb 12, 
Was KnK 219, AIF 158 Bs 17, AIF 211 Bs 106, Das Sdż 285.

33 W niektórych rejonach, podobnie jak to się dzieje przy innym rycie separacji (zapla-
taniu włosów) – welon mogą zakładać pannie młodej jej rów ie śn ice  (p r z y ja c ió ł k i  – 
BNPP1 440, Ełcz Mch 118, Mank1 Wr 131, AIF 150 Pk 14, SbNU 37 Kd 244, Draż PdK 226, 
AIF 148 Sm 8, Arn 83 – WB, Was KnK 244; d z iewcz y ny  – AIF 319 Sz 22; pa n ny  – SbNU 
42 Dp 85, Can Rd 175, Ancz Sak 294; z y ł wa/z y ł w y  – Rak Gd 223, Can Rd 175, AIF 45 Jb 
12, Was KnK 219, Das Sdż 285; za se wk i  (засевки/засевка) – Gen Kap 182). 

34 Bl i s cy  – Gen Ddż 281, AIF 150 Pk 14; kobie t y  z  je j  rodu  – Can Rd 175; b r a t  – 
Draż PdK 226; m a t k a  – Gen Ddż 281, Ancz Sak 294; o jc ie c  pa n ny  m łode j  – AIF 158 
Bs 17. 
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dwukrotnie odrzucany35 – przez nią samą (Ancz Sak 294, AIF 211 Bs 106) 
lub kogoś, kto jej towarzyszy36 (Ancz Sak 294). Z wyłączeniem wiąże się 
także podstawowa funkcja welonu. W wyniku rytu separacji jednostka zo-
staje pozbawiona dotychczasowego statusu, co oznacza symboliczną śmierć, 
która umożliwi ponowne narodziny, ale już w nowym stanie. Welon, który 
jej nakładają, nosi właśnie cechy tej czasowej rytualnej śmierci – pod gęsto 
tkanym materiałem37 ani ona nic nie widzi, ani jej nie widzą38, a niewidzenie 
i bycie niewidocznym to cechy przebywania w świecie zmarłych i jednocześ‑ 
nie obecności w różnych światach39 (НикоЛова, 1997a: 127). Jednak na tym 
funkcja welonu się nie kończy. Panna młoda po rycie wyłączenia z jednej 
strony wymaga ochrony40, a z drugiej – sama stanowi zagrożenie dla świata 
zewnętrznego. Welon, który nosi, to także swoisty apotropeion. Z jednej stro-
ny chroni pannę młodą przed złymi spojrzeniami (w tym spojrzeniem pana 
młodego, który ma ten sam status, co ona), a z drugiej – otaczający świat 
przed jej spojrzeniem. Według wierzeń, szczególnie źle ma ono wpływać na 
wegetację roślin (Man1 Wr 131, Was KnK 219). 

Podstawowej funkcji przypisywanej welonowi sprzyja zarówno jego czer-
wony kolor41, jak i gęstość materiału, z którego został wykonany, oraz – gdzie-

35 Gen Kap 183, Can Rd 175, Das Sak 120, Ancz Sak 294, Was KnK 219, AIF 158  
Bs 17, Buk Gram 249, Das Sdż 286. Nierzadko welon nakłada się t r z yk ro t n ie, nawet 
jeśli nie towarzyszy temu jego zrzucenie/odrzucenie. Gen Ddż 281, Geor PirK 402, Draż  
PdK 227. 

36 W niektórych miejscach welonu wcale nie musi odrzucać pa n n a  m łod a  lub k t oś 
z  je j  k r ew nych  (Das Sak 120, Ancz Sak 294, Was KnK 219), co wydaje się wskazywać na 
zatarcie się w świadomości miejscowej ludności znaczenia tej czynności. 

37 Ełcz Mch 118, Rak Gd 223, Gen SfK 211, Geor PirK 402, Ancz Sak 294. Ustępuje 
miejsca cienkiemu i przezroczystemu dopiero w XX wieku. Can Rd 175, Ancz Sak 294.

38 Por. nazwy welonu – покривало, прекрив, прекривка, прикривало,прякривка, i sa-
mej czynności zakładania welonu – презкрия, презкривам (БЕР, т. 3: 15–16), derywowane 
od czasownika покривам i jego wariantów dialektalnych ‘kłaść jedno na drugim, żeby za-
słonić, skryć [uczynić n iew idocz ny m]’ (БТР, 2002: 671).

39 Por. bułgarską bajkę ludową potwierdzającą utożsamianie stanu, w którym panna mło-
da jest pod welonem, z pobytem w świecie sił chtonicznych. Jej bohaterka pokryta welonem 
zamienia się w węża, a ludzką postać odzyskuje dopiero wtedy, gdy jej go zdejmą. НикоЛова, 
1997a: 128. 

40 Chodzi przede wszystkim o zagwarantowanie pannie młodej możliwości rodzenia. 
васиЛева, 1993: 134.

41 BNPP1 440, Ełcz Mch 118, Nik Łcz 100, Roj Gb 67, Gen Kap 183, Gen SfK 211, SbNU 
5 Rł 42, Geor PirK 402, Can Rd 175, Arn 53, 83 – Trac, WB, AIF 225–II Chs 296, Das Sak 
120, Ancz Sak 294, AIF 45 Jb 12, Was KnK 219, AIF 158 Bs 17, AIF 211 Bs 106. Z czasem, 
na przełomie wieku XIX i XX oraz w początkach XX wieku, zaczyna się używać welonu 
z materiału w b ia ł y m kolo r ze  (AIF 321 Łcz 110, Nik Łcz 100, Roj Gb 67, AIF 319 Sz 23, 
Gen Kap 183, Rak Gd 223, SbNU 5 Rł 42, Can Rd 175, Arn 53 – Trac, AIF 225–II Chs 296, 
Das Sak 120, Ancz Sak 294, Was KnK 219, AIF 211 Bs 106). Rzadko dopuszcza się użycie 
je d nego  lub  d r ug iego  (Ancz Sak 294). Wyjątkowo panna młoda może wystąpić na wese-
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niegdzie – przypinane do niego ząbki czosnku, złote monety (Can Rd 176) 
i srebrne ozdoby, warkocze z czerwonych oraz niebieskich wełnianych nitek 
(Arn 53 – Trac). Nie bez znaczenia jest też sposób, w jaki się go nosi. Zwyk‑ 
le zakrywa on oczy panny młodej42 (Сложихме ти, дружке, / мрежа на 
очите… (Geor PrK 402) [Założyłyśmy ci, przyjaciółko, / siatkę na oczy…]), 
a niekiedy na większą część twarzy (SbNU 5 Rł 42), na nawet całą twarz 
(Arn 53 – Trac, AIF 211 Bs 106), co zostało utrwalone w terminologii ob-
rzędowej. W budowie rzeczowników derywowanych od czasowników w zna-
czeniu ‘zakładać woal na twarz panny młodej’ (забулване, забульванье, 
закутьольосване, закутольосуване,пребуляне) zwraca uwagę użycie pre-
fiksów, które noszą znaczenie działania na całą powierzchnię przedmiotu – 
‘zasłonięcie’ (иваНова, 19741: 52; wróbel, 1984: 482). Formacjom tym odpo-
wiada charakterystyka panny młodej w obrzędzie weselnym. Jej statyczność, 
pasywność, niewidzialność, „ślepota” (niemożność widzenia) tworzą obraz 
„tamtego” świata, z którym jest związana jako osoba zmieniająca swój dotych-
czasowy status społeczny (узеНёва, 2010: 170; Гура, 2012: 86). Jeszcze jedno 
wyróżnia ją w tej fazie obrzędu przejścia. To utrata cech indywidualnych, 
znaków wiekowej i płciowej identyfikacji, co ma ułatwić przejście do następ-
nej grupy wiekowej i społecznej. Założenie welonu – gdzieniegdzie to kaptur43 
(Can Rd 175) – ma służyć temu, by panna młoda była nie tylko niewidzialna, 
lecz także nierozpoznawalna dla otaczającego ją świata (иваНова, 1994: 36).

W niektórych rejonach, by wejść do pomieszczenia, w którym znajduje się 
panna młoda czekająca na założenie welonu i wyprowadzenie z domu, pan 
młody (AIF II–77 Kdż 16) lub dewer (reprezentujący go w obrzędzie weselnym 
i niejednokrotnie działający w jego imieniu) trzy razy kopie w drzwi (AIF 
45 Jb 12, Das Sdż 286). Wszystkie parametry tej czynności wskazują sym-
boliczne wyrażenie połączenia nowożeńców: zamknięte drzwi = dziewictwo 
panny młodej, męska noga = fallus (НикоЛова, 2005: 118), kopanie = przeni-
kanie do wnętrza (Гура, 2012: 634), wejście przez otwarte drzwi = wynikająca 
z izomorfizmu drzwi i ludzkiego ciała defloracja (БайБуриН, ЛевиНТоН, 1978: 
94–95). Semantyka ta będzie jeszcze wielokrotnie dublowana44 w trakcie reali-

lu w welonie innego koloru – róż ow y m (SbNU 37 Kd 244, Can Rd 175, Das Sak 120) lub 
z ie lony m (Gen SfK 211, Can Rd 175). 

42 bnPP1 441, Ełcz Mch 118, Ancz Sak 294, Das Sdż 286.
43 Por. terminy закутьольосване, закутольосуване nazywające czynność zakładania 

welonu pannie młodej, w których odnajdujemy być może informację o nakryciu głowy panny 
młodej – nie o welonie, lecz właśnie o rodzaju kaptura (w bułgarskim słowniku etymologicz-
nym formacja ta wywodzona jest od grec. κουκούλα ‘kaptur’ – БЕР, T. 1: 593).

44 Por. miejsca, w których kuma trzykrotnie prowadzi młodych wokół stołu, na którym 
wcześniej był welon, pana młodego dokoła panny młodej albo sama obchodzi obojga (Gen 
Ddż 281) – obchód jako symbol małżeństwa (Гура, 2012: 702); wypijanie przez młodych po 
łyku wina z je d ne j  szklanki (Gen Ddż 281). 
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zacji kompleksu rytualnego, w którym centralne miejsce zajmuje zakładanie 
welonu, samo w sobie traktowane jako jeden z wariantów symbolicznego po-
łączenia mężczyzny i kobiety w obrzędzie weselnym (ГеорГиев, 2002: 52), co 
szczególnie wyraźnie widać tam, gdzie rolę welonu odgrywa czerwony męski 
pas45 (Mank1 Wr 132, Nik Łcz 100), uchodzący za symbol seksualnej siły 
mężczyzny46 i jego władzy nad kobietą (НикоЛова, 1997a: 126). Gdy  welon 
występuje pod inną postacią47, jego męską symbolikę przejmuje czerwony 
kolor, który w weselu jest znakiem obecności mężczyzny, podobnie jak biały 
– znakiem obecności kobiety (НикоЛова, 1997a: 127, 138). Stąd zlewanie się 
koloru białego i czerwonego jako znak połączenia nowożeńców: panna młoda 
stoi na białym płótnie, gdy zakładają jej czerwony welon, brzegi welonu zanu-
rzają w czerwonym winie, zanim zostanie założony (Can Rd 175–176). Nawet 
jeśli welon nie jest z męskiego pasa i nie ma czerwonego koloru, to nadal za-
chowuje męskie nacechowanie w obrzędzie, a jego założenie na głowę panny 
młodej może być odczytywane jako połączenie nowożeńców – wystarczy, że 
agensem będzie ktoś reprezentujący ród pana młodego, najczęściej kuma48 
(НикоЛова, 1997a: 127). 

Chociaż semantyka połączenia nowożeńców dominuje w akcie rytualnego 
zakładania welonu, nie brak w nim także nawiązań do pożądanej brzemienności 
panny młodej i narodzin dziecka. I tak, podczas zakładania welonu obok panny 
młodej znajdują się przedmioty, które mają zdolność zapełniania się i opróżnia-
nia się, a tym samym świadczą o jej zdolności do zajścia w ciążę i urodzenia 
dziecka (НикоЛова, 1997a: 127). Niekiedy panna młoda stoi na worku, na któ-
rym rozsypano ziarno, albo siada na nim po tym, jak huśtano w nim dwoje ma-
łych dzieci, chłopczyka i dziewczynkę (Gen SfK 211). Obecność ziaren i dzieci 
symbolizuje oczekiwaną brzemienność. Podobną funkcję pełnią kłębki przędzy, 
na których również może stać, gdy będą jej zakładać welon (SbNU 49 Bz1 
709). W obrzędowości weselnej kłębek oznacza dziecko (НикоЛова, 1989: 8) –  
im jest ich więcej, tym więcej dzieci urodzi się w związku. 

45 To najstarsza wersja welonu. НикоЛова, 1997a: 125.
46 Gdzieniegdzie na męską obecność wskazują zatyczki do jarzma (НикоЛова, 1993: 67), 

za pomocą których zakłada się welon (Was KnK 219).
47 Welon, który zakładają pannie młodej, występuje na obszarze Bułgarii pod różnymi 

postaciami: chu s t k i  (Ełcz Mch 118, Rak Gd 223, Gen SfK 211, SbNU 5 Rł 42, Can Rd 175), 
bawe ł n ia ne j  s i a t k i  (SbNU 37 Kd 244), ga zowej  apa sz k i  (Das Sak 120), k awa ł k a 
m at e r i a ł u  (AIF 319 Sz 23, Geor PirK 402, Arn 53 – Trac, Ancz Sak 294).

48 Ku ma  – BNPP1 440, Rak Gd 223, Weł Sf 68, AIF 321 Łcz 110, Nik Łcz 100, Gen 
SfK 211, Roj Gb 67, Moł Gb 68, AIF 319 Sz 23, Gen Kap 183, Gen Ddż 281, Geor PirK 402, 
Arn 53 – Trac, Draż PdK 226, Can Rd 175, AIF 225–II Chs 296, Ancz Chs 70, Das Sak 
120, Ancz Sak 294, AIF 45 Jb 12, Was KnK 219, Buk Gram 249, Das Sdż 285; p o d k u ma 
(подкума) – Can Rd 175, Was KnK 219; k u m  – Roj Gb 67, Draż PdK 226; s ta r y  s wa t 
(стари сват) – Can Rd 175, AIF 45 Jb 12; de we r  – Arn 84 – WB, Can Rd 175; e t y r wa 
(етърва), swa t k i  – Can Rd 175. 





Orszak weselny 
wyrusza z domu panny młodej do cerkwi

Przed wyjazdem do cerkwi pannę młodą przekazują stronie pana młode-
go. Z rodzinnego domu najczęściej wyprowadzają ją przedstawiciele własnego 
rodu – mężczyźni (ojciec, brat1, kuzyn, chłopak/chłopcy)2, co sugerowałoby 
oddanie pod opiekę rodowi przyszłego męża:

Дай ръка, мале, прощавай, 
че яз са от вас отделям, 
че са със други сродявам, 
със други, мамо, роднини 
[…]

SbNU 63 Aj 285, nr 481

Panna młoda żegna się z matką, teraz będzie mieć innych krewnych.

Nieprzypadkowo więc nomina actionis nazywające uroczyste wyprowa-
dzenie panny młodej z rodzinnego domu to formacje derywowane od cza-
sownika извеждам ‘prowadzić kogoś, sprawić, by ktoś wyszedł z domu lub 
innej zamkniętej przestrzeni na zewnątrz lub do określonego miejsca’ (БТР, 
2002: 289) albo вземам 2. ‘otrzymuję’ (БТР, 2002: 95). Pierwsza z podstaw 
słowotwórczych wyraźnie przywołuje realia obrzędowe – panna młoda wypro-
wadzana jest z zamkniętego pomieszczenia, w którym czekała na pana mło-
dego i jego ludzi, żeby zostać przez nich wykupioną (извиданье, извиданê
булката). Druga, w jednym ze znaczeń, nawiązuje do symboliki małżeństwa 
jako formy kupna – sprzedaży (вземанебулката,вземаненаневестата). 

Warto w tym kontekście przytoczyć także znane w niektórych językach 
słowiańskich oraz zachowane w zachodnich dialektach bułgarskich stare po-

1 Kiedy dziewczyna osiągnie wiek upoważniający do zawarcia związku małżeńskiego, na 
jej brata (do pewnego stopnia) spada odpowiedzialność za nią. Гура, 2012: 194, 196. 

2 O jc ie c  – Iwan 84–86, Roj Gb 68, Can Rd 178, AIF 158 Bs 18; b r a t/b r a c ia  – Iwan 
85–86, Nik Łcz 104, Roj Gb 68, AIF 150 Pk 14, Can Rd 178, AIF 148 Sm 8, AIF 172 StZ 30; 
k u z y n  – Iwan 85; ch łopa k/ch łop cy  – Iwan 84–85, Can Rd 178.
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łączenie wyrazowe nazywające zawarcie związku małżeńskiego przez kobietę 
(dial. идазанекого, pol. wychodzićzamąż, ros. выходитьзамуж). Użycie 
przyimka za w języku polskim/за w bułgarskich dialektach zachodnich (gdzie 
zachował on pierwotne znaczenie) pokazuje, że kiedy kobieta wychodzi za 
mąż, opuszcza swój dom, wychodzi z niego i podąża za mężem (аЛексова, 
2002: 22–23).

Z kolei tam, gdzie podczas wyprowadzania panny młodej z domu rodzin-
nego miejsce mężczyzn zajmują: zyłwa/zyłwy (зълва/зълви) (Iwan 84–85, 
Can Rd 178) lub panny (AIF 158 Bs 18), akcentuje się jej wyjście z kręgu 
rówieśniczego. Jeśli oddanie panny młodej stronie pana młodego następuje 
już w domu, wychodzi z niego w asyście osób reprezentujących ród pana 
młodego3:

Девер булка водеше, 
булка му се молеше: 
„Пусни мене, деверче” 
[…]

Das Sdż 286 

Panna młoda prosi prowadzącego ją dewera, żeby ją puścił.

Кум кумица водеше, 
кумица го молеше:

– Стой, кръсник, почакай 
[…]

Gen Ddż 282

Panna młoda prosi prowadzącego ją kuma, żeby jeszcze trochę poczekał.

Tylko gdzieniegdzie prowadzi ją sam pan młody (Iwan 85, Can Rd 178) 
– na tym etapie rozwoju akcji weselnej z reguły charakteryzuje go bierność, 
która przejawia się w działaniu za pośrednictwem innych. Wyjątkowo na po-
dwórze wyprowadzają ją przedstawiciele obu stron: prawą rękę panna młoda 
podaje bratu, a lewą – dewerowi lub odwrotnie (Iwan 84). Jeśli natomiast 
wychodzi z domu z dwoma małymi chłopcami (Iwan 85), trzymającymi ją za 
poły spódnicy, należy to odczytywać jako potwierdzenie jej zdolności prokre-
acyjnych i życzenie, by przyszłe dzieci były płci męskiej. 

Na podwórzu, zaraz po wyjściu z domu lub bezpośrednio przed odjazdem 
orszaku weselnego, podejmuje się działania mające zagwarantować młodym 

3 D e we ra  (девер) – Iwan 84–86, Roj Gb 68, SbNU 5 Sf 60, AIF 150 Pk 14–15, AIF 149 
Kdż 37, AIF 211 Bs 107; k u ma (кум) – Iwan 84–85, AIF 306 Mch 66, Nik Łcz 104, Roj Gb 
68, Can Rd 178, AIF 73–II Bł 146, 169; k u my (кума) – Iwan 85–86, Can Rd 178; poba s z t i -
ma (побащим), p omajc z imy  (помайчима) – Iwan 84–85; za ło ż n i k a  (заложник) – Iwan 
85–86, Roj Gb 68; m a t k i  pa n a  m łodego  – Iwan 84–85.
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pomyślne przejście do nowej grupy wiekowo ‑społecznej. Stąd skrapianie pan-
ny młodej4 lub obojga nowożeńców wodą (Can Rd 177) albo chlustanie nad 
ich głowami winem i obrzucanie5 pieniędzmi (Iwan 85, Can Rd 177, AIF 158 
Bs 18), pszenicą (Iwan 85, Can Rd 177, AIF 149 Kdż), jęczmieniem (SbNU 5 
Pp 53), ryżem (Iwan 84–85, Can Rd 177), ciecierzycą, orzechami, cukrem 
(Can Rd 117). Celem tych działań6 jest zapewnienie nowożeńcom posiadania 
potomstwa, które potwierdzi ich nowy status. Ma na to wskazywać stymu-
lująca, zapładniająca moc wody (moSzyńSki, 1934, cz. 2, t. 1: 509) i ziaren. 
Te ostatnie symbolizują ponadto oczekiwane w rodzinie dzieci (podobnie jak 
pieniądze). Niektóre czynności przywołują zresztą sam akt narodzin: panna 
młoda kopie stojące przed nią naczynie z wodą (Iwan 84, AIF 172 StZ 30), 
do którego gdzieniegdzie wcześniej wrzuca się owies7 (Roj Gb 68) lub drobne 
monety (AIF II–104 Chs 63) – jeśli pieniądze wysypią się z naczynia, pierw-
sze dziecko będzie chłopcem. 

Zapowiedzią wydarzeń, które zajdą po dotarciu do cerkwi, są czynności 
symbolicznie wyrażające połączenie młodych (i ich rodzin): 
– młodzi jednocześnie przekraczają próg domu (AIF 319 Sz 27); 
–  idą razem po białym płótnie rozciągniętym od drzwi domu do wozu, któ-

rym pojadą do cerkwi, uprzednio równocześnie następując na nie prawą 
nogą (AIF 148 Sm 9);

– na podwórzu łamie się medeniki (меденици/меденик); 
– ojciec panny młodej i kum mieszają wino (Iwan 85, Can Rd 179); 
– młodzi jedzą coś słodkiego albo smażone jajka, chleb i sól8 (Roj Gb 68).

Integralną część obrzędowości związanej z wyprawianiem orszaku do 
cerkwi stanowi pożegnanie panny młodej9, będące nieodłącznym ogniwem, 
które umożliwia przejście do nowego stanu (brzozowSka ‑krajka, 1994: 109). 
Przed wyruszeniem do cerkwi panna młoda żegna się z rodziną, prosząc jej 

4 Chodzi zapewne o przywołanie obrazu deszczu, który bogaty w zarodki zapładnia, 
podobnie jak czyni to nasienie męskie (eliade, 2009: 203), a w planie szerszym – o symbo-
liczne powtórzenie kosmicznych zaślubin nieba i ziemi zapłodnionej przez deszcz (majer‑
 ‑baranowSka, 1986: 31).

5 Tam, gdzie panna młoda sama rzuca cukierkami, ziarnem i drobnymi monetami (AIF 
321 Łcz 110, Moł Gb 68–69, AIF 172 StZ 30), życzenie płodności/urodzaju zostaje przenie-
sione z poziomu antropologicznego na poziom kosmiczny. Podobnie jest, gdy wychodzi do 
weselników, by spryskać ich wodą. AIF 321 Łcz 110.

6 Czasami mogą być podejmowane także po odjeździe orszaku. Iwan 84, Geor PirK 403, 
Arn 57 – Trac.

7 Por. symboliczne „zapłodnienie” panny młodej przez wrzucenie kilku monet do jej 
buta. AIF 321 Łcz 111.

8 Te same elementy kodu kulinarnego odnajdziemy w warstwie przedmiotowej obrzędu 
weselnego już po powrocie młodych z cerkwi. 

9 Iwan 84–85, AIF 321 Łcz 111, Nik Łcz 104, AIF 319 Sz 24, AIF 150 Pk 16, AIF 148 
Sm 9, AIF 149 Kdż 37.
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członków o przebaczenie. Idzie do domu męża. Teraz ojcem, matką, siostra-
mi, braćmi będzie nazywać obcych:

„Ай сос здрав’е, гиздава девойко!” 
– „Остан сбогом, мои стари бащо: 

Я к’е ида у момкови кащи, 
Чужди баща тате да си викам! 
Прости мене, моя мила мале: 
Я к’е ида у момкови кащи, 
Чужда майкя мамо да си викам! 
Простете ме, мои мили сестри: 
Я к’е ида у момкови кащи, 
Чужди сестри сестрице да викам! 
Простете ме, мои мили брайкя: 
Я к’е ида у момкови кащи, 
Чужди брайкя брате да си викам!
[…]

SbNU 37 Kd 247 

Prosi matkę i ojca o wybaczenie trosk, jakich im przysporzyła, gdy była 
mała i gdy przygotowywała dary weselne:

[…] 
Мома се с рода прощава: 
Прости ми, родо гулема, 
Прости ми, мамо, 
И тизе, мили тате, 
Куга сам била маленка, 
Нощ сам ви яди давала, 
Куга сам дари правила 
Ногу сам ви грижи давала. 

SbNU 42 Dp 87 

Matka martwi się tym, że córka ją opuszcza. Kto teraz będzie nosić wodę, 
rozpalać ogień, zamiatać podwórze? Panna młoda zapewnia, że jej obowiązki 
w domu przejmie młodsza siostra: 

[…] 
Дъщерко, моя майчина,
ти ми са сбираш, торнуваш,
ам мене кому оставяш?
Кой ще ми вода донесе,
кой ще ми огън накладе,
кой ще ми дворан измете?
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– Майчице, мила майчице, 
оставям си та, майчице, 
на по -малката сестрица: 
тя ще ти вода донесе, 
тя ще ти огън накладе, 
тя ще ти дворан измете!.

BNT 5 Sm, nr 404

Z ciężkim sercem przychodzi jej porzucić dotychczasowe beztroskie pa-
nieńskie życie10 (SbNU 49 Bz2 316, nr 559) i dlatego prosi, by jej jeszcze nie 
wydawano za mąż11 (SbNU 59 KnK 114, nr 241):

Викну, викну мома та заплака:
„Бога тебе, моя стара мале, 
жал ми е, мамо, за моминството! 
[…]

SbNU 49 Bz2 316, nr 559

Марийка ходи по двори, 
ситни си сълзи ронеше 
и на майка си думаше: 

– Мамо мо, стара майчице. 
моли са, мамо, на тейно, 
тейно на стари хаджия 
сватбата да се отложи 
за другата неделя,
[…] 

SbNU 59 KnK 114, nr 241 

Marijka chodzi po podwórzu, zalewając się łzami, i prosi matkę, ojca, 
żeby odłożyli wesele choć o tydzień.

Panna młoda opuszcza dom rodzinny, ale myślami wciąż jest przy panień-
skim ogródku, w którym spędziła większość swojej młodości (иваНова, 1976: 

10 W wielu miejscach obowiązuje ją zakaz odwracania się i spoglądania w stronę domu. 
Odwrócenie się oznaczałoby zwrócenie się ku przeszłości, co nie sprzyja oczekiwanemu 
„przejściu” i zmianie stanu (TokarSka, waSilewSki, zmySłowSka, 1982: 88):

[…] 
Стъпвай, пристъпвай, булчице млада, 
напред пристъпвай, назад не гледай.
[…] Moł Gb 69

Wzywają pannę młodą, by szła przed siebie i nie oglądała się w tył.
11 O ile celem pana młodego podczas wesela jest przemieszczenie panny młodej z jed-

nego świata do drugiego, z jednej rodziny do drugiej, zastąpienie starego porządku nowym, 
o tyle jej cel jest przeciwny. Dlatego próbuje spowolnić bieg obrzędu, zachować stary porzą-
dek i pozostać w swojej rodzinie. кукушкиНа, 2003: 461.
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114), i chce, by teraz to matka przejęła nad nim pieczę: polewała zasianą przez 
nią bazylię, plewiła wokół niej i w porę ją zebrała, żeby szron jej nie ściął:

Обърна се девокя, 
на макя и нарече: 
„Мамо мила, майчице, 
босильок съм насеала, 
често да го оливаш 
и оливаш и плеавиш, 
рано да го обереш, 
да го слана не фане”. 

SbNU 48 Rł 384–385

Z obawą myśli o tym, co czeka ją w nowej rodzinie: 

[…] 
Чуждата майка рано повиква, 
рано повиква, рано похлопва: 
„Ти стани, стани, булка Иленке. 
сичките булки вече са станали. 
студена вода те са налели”. 

SbNU 63 Aj 272, nr 453 

Cudza matka wcześnie budzi młodą mężatkę, żeby dołączyła do pozo-
stałych kobiet, które już zdążyły przynieść wodę.

[…] 
Ти нали знаеш, систро льо, 
систро льо, мари Марино, 
чуздата майка, систро льо, късно приспива, 
късно приспива, систро льо, рано събужда, 
иднаж повиква, два пъть поритва. 
Своята майка рано приспива, 
рано приспива, късно събужда, 
иднаж повиква, два пъть завива. 

SbNU 63 Dł 277, nr 465 

Pannę młodą pytają, czy wie, że cudza matka późno zasypia i wcześnie 
rano budzi, raz woła, a dwa razy kopie, inaczej niż własna – wcześnie 
zasypia, późno budzi, raz powie, a dwa razy otula.

[…] 
Прощавай, майко рождена, 
И тизе, родо голема! 
Язе ща, майко, да ида 
На чужди врата робиня,
[…].

SbNU 44 Bt 470, nr 936
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Panna młoda żegna się z matką i ze swoim rodem – odchodzi do obcego 
domu, gdzie będzie traktowana jak niewolnica12.

Matka panny młodej poucza córkę, jak ma się zachowywać w nowej ro-
dzinie – gdy zobaczy świekra i świekrę, ma nakryć do stołu i zaprosić ich do 
niego, podobnie – zyłwy i dewerów: 

[…] 
яз да ти кажа, моме ле, 
свекър, свекърва. 
свекър, свекърва, моме ле, 
куга ги видиш, 
да ни пустаняш, 
стол да ни кладеш, 
да ги пуканиш: 

– Лю седни, седни, свекърво, 
лю седни, седни, свекъро.
Свекър, свекърва, 
зълви, деверя, 
куга ги вудиш, 
да ни пустаняш, 
стол да ни кладеш, 
да ги поканиш:

– Лю седни, седни, деверю,
лю седни, седни, зълво льо.

AIF 73–II Bł 201

W tym najbardziej dramatycznym momencie wesela panna młoda daje 
upust targającym nią uczuciom – dla niej „przejście”, jakie wiąże się z mał-
żeństwem, to nieszczęście (ТоЛсТая, 2011: 323). Smutek z powodu rozłąki 
z najbliższymi i utraconej panieńskiej wolności, a także strach przed nie-
znanym, życiem w „obcej” przestrzeni, przy obcych (иваНова, 1976: 113) 
sprawiają, że widzimy ją płaczącą (Iwan 85). 

Tatiana A. Bernsztam zwraca uwagę na płacz jako uniwersalną formę za-
chowania we wszystkich sytuacjach przejściowych, począwszy od narodzin, 
a na śmierci kończąc. W weselu łączy się on, jak stwierdza rosyjska badaczka, 

12 Por. pieśni z motywem „wezwanie matki pana młodego do otwarcia bram”, która wy-
konywana jest, gdy orszak weselny z panną młodą zbliża się do jego domu: 

Момкова мале, отварай порти, 
Че ти водим Стана робиня. 
Да ти робува дорде и баде!. SbNU 44 Bt 471, nr 939

Wzywają matkę pana młodego do otwarcia bramy, bo prowadzą jej niewolnicę 
Stanę, która będzie jej dobrze służyć. 
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ze śmiechem. W domu panny młodej płacz dominuje13 lub jest traktowany 
na równi z nim, inaczej niż w domu pana młodego, gdzie śmiech jest jedyną 
dopuszczalną formą zachowania (БерНшТам, 1985: 13). I to właśnie przedsta-
wiciele jego rodu starają się ją teraz pocieszyć: nie ma powodu do rozpaczy, 
czyż ojca i matki nie zastąpią świekr i świekra, a brata i siostry – dewer 
i etyrwa (етърва)?

Че що плачеш, бре млада невесто, – 
Дали немаш свекар и свекрва, 
Дали немаш девер и етрва? 

SbNU 44 Bt 470, nr 937

Jak zauważa Radost Iwanowa, warstwa akcjonalna obrzędu stanowi w isto-
cie ilustrację jego warstwy werbalnej – incipitu jednej z najbardziej charakte-
rystycznych pożegnalnych pieśni weselnych Ела се вие, превива, / мома се  
с рода прощава. Panna młoda, której poetyckim synonimem jest jodła, се 
вие, превива ‘wije się, ugina się’, czyli żegna się, wielokrotnie nisko się kła-
niając wszystkim, czym daje wyraz swojej wielkiej miłości, oddaniu, przy-
wiązaniu i wdzięczności (иваНова, 1975: 63, 66).

Jednym z elementów pożegnania jest też obdarowywanie krewnych14. Pan-
na młoda właśnie opuszcza „swoją” przestrzeń, zrywa więzi z bliskimi, ale 
żeby móc zostać wyłączoną z jakiegoś kręgu, należy podkreślić wcześniej-
szą wspólnotę z nim (maj, 1986: 44), co można osiągnąć za pośrednictwem 
daru.

Jeśli wraz z panną młodą zabiera się jej wiano15 (AIF 150 Pk 16), to zwyk‑ 
le przed wyruszeniem orszaku jest ono uprzednio wykupywane16 przez kuma 
(AIF 73–I Bł 77–78), pobasztima lub założnika (Was KnK 221), ojca pana 
młodego (AIF 148 Sm 8) albo jego samego (– Хайде, зетко, плащай чеиза!  
(AIF 225–II Chs 300) [Płaćże, panie młody, za wiano!] – zachęcają krewniacy 
panny młodej). Symboliczne utożsamianie skrzyni, w której panna młoda prze-
chowuje swoje wiano, z nią samą (najczęściej jedzie do cerkwi w tym samym 

13 Według niektórych badaczy, im więcej łez miała wylać panna młoda przed rozpoczę-
ciem nowego ciężkiego życia, tym łatwiej miało jej przyjść uśmiechać się, gdy to nowe życie 
naprawdę się zacznie. озаровская, 1927. Za: komorovSký, 1976: 118.

14 Iwan 84–85, Nik Łcz 104, AIF 149 Kd 37, Can Rd 178, AIF 225–II Chs 300, AIF 45 
Jb 13. Czasem panna młoda obdarowuje wszystkich zebranych, w tym krewnych pana mło-
dego. AIF 321 Łcz 111.

15 Wiano może być zabrane wcześniej (AIF 73–I Bł 88) i wówczas także towarzyszy mu 
wykup. Gdzieniegdzie do wykupu wiana może dojść dopiero w domu pana młodego (AIF 150 
Pk 21), co stanowi jeden z komponentów powitania panny młodej (przebiega w ten sam spo-
sób).

16 Gen 86, SbNU 37 Kd 238, AIF 73–I Bł 46, 163–164, AIF 73–II Bł 169, AIF 149 
Kdż 37, Ancz Chs 70.



197Orszak weselny wyrusza z domu panny młodej do cerkwi

wozie, do którego je złożono17) sprawia, że jego wykup to w istocie wykup 
jej samej (яНева, 2002: 283). Konsekwencją tej identyfikacji jest traktowanie 
wiana jako ekwiwalentu kobiecego łona. Wykupywanie go od małego/małych 
chłopca/chłopców, który/którzy na nim siedzi/siedzą18 (stąd jeden z terminów 
wykupu седане рубата ‘siedzenie na wianie [dosł. ubraniach19]’) można za-
tem rozumieć jako potwierdzenie zdolności panny młodej do prokreacji oraz 
życzenie, by pierwsze dziecko, jakie urodzi, było płci męskiej. 

Obrzędowe zachowanie podczas wyruszania panny młodej do cerkwi (po-
żegnanie z domem i rodziną, opłakiwanie) powoduje, że procesja weselna 
przypomina kondukt żałobny. Jej centralna postać, panna młoda, ma cechy 
zmarłego: nie widzi, nie słyszy, nie mówi, nie wykazuje żadnej inicjatywy. 
Na każdym kroku podkreślana jest właściwa jej20 niemożność samodzielnego 
poruszania się21 (НикоЛова, 2005: 96). Jeśli orszak przemieszcza się z jej 
rodzinnego domu do cerkwi na wozach, to zwykle nie wchodzi na wóz sama 
(Ancz Sak 296) – pomagają jej panny (Nik Łcz 104, Nik ŁczK 387), brat lub 
mąż siostry (Was KnK 221). Stoi w nim wyprostowana (Mank2 Wr 133), 
niczego się nie trzymając (Roj Gb 68), albo podtrzymują ją towarzyszące jej 
osoby (Nik ŁczK 387). Jeśli zaś drogę do cerkwi pokonuje pieszo, prowadzo-
na jest przez dewera (AIF 307 Mch 73, AIF 73–I Bł 78) albo dwie panny, na 
których się opiera (AIF 158 Bs 18). Z kolei gdy do cerkwi jedzie wierzchem 
(SbNU 37 Kd 238, AIF 73–II Bł 169), bywa, że jej konia prowadzi dewer 
(Iwan 84, Geor PirK 403) lub ojciec (Iwan 84), a czasami z dwóch stron pod-
pierają ją bracia (Arn 56 – Trac).

W drodze do cerkwi młodzi są jeszcze rozdzieleni, ale rzadko się zda-
rza, by jechali do ślubu osobno (Nik Łcz 104). Pan młody idzie za wozem, 
przed nim (AIF 149 Kdż 37, AIF 225–II Chs 301) lub trzyma się blisko niego 
(Ancz Sak 296). Gdy towarzyszy pannie młodej na wozie, siedzi na jego dra-
binie z lewej strony, a panna młoda z prawej albo siedzi tylko on, a ona stoi 
przy nim (Mank2 Wr 133). Czasami już tu młodym towarzyszą dewer i zyłwa 

17 Mank2 Wr 133, Nik Łcz 104, Nik ŁczK 387, AIF 149 Kdż 37. 
18 AIF 73–II Bł 169, AIF 148 Sm 8, AIF II–77 Kdż 16, AIF 225–II Chs 300, Was 

KnK 221.
19 Na wiano panny młodej składają się przede wszystkim ubrania, co stanowi tu podstawę 

metonimii.
20 Znacznie rzadziej bezczynność/bezwolność przejawia pan młody, który, podobnie jak 

panna młoda, znajduje się w fazie liminalnej obrzędu przejścia – czasami, gdy dwóch chłop-
ców z rodu panny młodej wyprowadza ją z domu, trzymając pod pachami, w ten sam sposób 
dwie zyłwy wyprowadzają również pana młodego. Nik Łcz 104. 

21 Ta cecha ujawnia się już wcześniej. Gdy wychodzi z domu rodzinnego, również jest 
prowadzona (AIF 150 Pk 17) – zwykle pod/za r ękę  (Iwan 84–85, Can Rd 178), za m a ł y 
pa le c  (AIF 149 Kdż 37), trzymana za zatknięte za pasem: pe s zk i r  (пешкир) (Iwan 84–85, 
Nik Łcz 104, Roj Gb 68) lub chu s t ę  (Iwan 84–85, Can Rd 178) albo za welon  (Can Rd 178). 
Niekiedy podtrzymują ją pod pa chy. Nik Łcz 104, Can Rd 178.
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(AIF 45 Jb 13)22. Bywa jednak, że pan młody jedzie obok panny młodej wierz-
chem (Arn 56 – Trac) albo prowadzi ją wraz z dewerem (AIF 150 Pk 18).

Opuszczając locus panny młodej, tak jak wówczas, gdy wkraczał na jego 
teren, orszak weselny poddawany jest próbom: dewer musi przeskoczyć na 
koniu bramę, żeby ją otworzono, przedstawiciele strony pana młodego strze-
lają do jabłka zawieszonego na drzewie, pan młody lub jego ojciec płacą miej-
scowym kawalerom (Mank2 Wr 131–134), którzy dopiero wtedy wyrażają 
zgodę na wydanie panny należącej dotąd do ich społeczności. 

Kiedy tylko orszak weselny opuści podwórze domu rodzinnego panny mło-
dej, a ona zostanie przekazana dewerowi, kum każe panu młodemu zawracać, 
żeby urwał pętelkę od koszuli przyszłej teściowej: Поврни се, кумашине, да 
кинеш пекля23 на баба ти (SbNU 42 Dp 88). Ten, wróciwszy, urywa pętelkę 
(SbNU 37 Kd 238, SbNU 42 Dp 88) lub oszewkę (Gen 8), a czasami tylko 
ją rozpina (Can Rd 179). Gdzieniegdzie przepuszcza też pod ubraniem matki 
panny młodej buty (SbNU 5 Pp 53) lub wrzuca za jej pazuchę monetę/mo-
nety24 (Nik Łcz 104, Nik ŁczK 387)25. Znamienne, że obiektem podobnych 
czynności, symbolizujących zajście w ciążę26 i narodziny dziecka, które będą 
się powtarzać jeszcze nie raz w ciągu całego obrzędu weselnego, będzie już 
zawsze tylko panna młoda. Zapewne tu zastąpienie córki przez matkę, która 
sprawdziła się w roli rodzicielki, ma być dla tej pierwszej gwarantem docze-
kania się potomstwa. Jeszcze wyraźniej to swoiste nakładanie się obrazu córki 
i matki (НикоЛова, 2003: 48) we wspólnej dla nich roli kobiety rodzącej widać 
na przykładzie niszczenia krzesła przez pana młodego – czynności, której nie-
kiedy dokonuje się przed dołączeniem pana młodego do orszaku. Może to być 
krzesło, na którym siedziała matka panny młodej, czekając na jego przybycie, 
albo to, na którym pannie młodej zaplatano włosy (Nik ŁczK 387–388). Tym 
razem niszczenie, łamanie symbolizują akt seksualny (Гура, 2012: 629). Sens 
zapładniający ma z kolei późniejsze (już po dołączeniu do orszaku) trzykrotne 
lekkie uderzenie pięścią w plecy panny młodej (SbNU 37 Kd 238, SbNU 42 
Dp 88). Semantycznie zastępuje ono obciążenie, które w ludowych wyobra-
żeniach utożsamiane jest z brzemiennością (НикоЛова, 2005: 98). Podobną 

22 Są przy młodych także podczas zaślubin. AIF 213 Mch 302, AIF 73–II Bł 170, Ancz 
Sak 297.

23 Według niektórych informatorów, pętelka ma uosabiać córkę, którą pan młody odrywa 
od serca matki. SbNU 42 Dp 88.

24 Lud traktuje to jako zapłatę za mleko, które panna młoda ssała z piersi matki w nie-
mowlęcym okresie swojego życia. Gen 86.

25 R. Iwanowa interpretuje ten powrót pana młodego jako formę włączenia do nowej 
rodziny. ИваНова, 1984: 151.

26 Por. legendy, według których Bóg długo szukał miejsca dla kobiecej vulvy – jed-
nym z nich miała być pierś – miejsce, w którym pod wierzchnim ubraniem jest pazucha. 
БаДаЛаНова, 1993: 135.
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funkcję pełnią czynności wykonywane już w drodze. Czasami – zwłaszcza 
tam, gdzie orszak przechodzi przez wodę lub panna młoda mieszka w drugiej 
wsi – jest pojona wodą z buta. Dewer zdejmuje jej prawy but, nalewa do nie-
go wody27 i podaje do wypicia. Panna młoda, pijąc, robi trzy łyki (SbNU 42 
Dp 88, Geor PirK 403). Czynność tę można rozumieć jako życzenie zajścia 
w ciążę. Symboliczne „zapłodnienie” panny młodej wyrażono tu dwojako. 
Z jednej strony but (odpowiednik vulvy) wypełniony wodą (odpowiednikiem 
męskiego nasienia), z drugiej zaś – panna młoda, która z niego pije (НикоЛова, 
2005: 115)28. Fakt, że gdzieniegdzie, jak twierdzi miejscowa ludność, robi się 
to, żeby uniknąć suszy (Geor PirK 403), pozwala widzieć w tym działaniu 
życzenie płodności/urodzaju także w wymiarze kosmicznym.

W wielu miejscach orszak weselny, a przynajmniej jakaś jego reprezentacja 
(Man2 Wr 134), z domu panny młodej do cerkwi, podobnie jak wcześniej z domu 
pana młodego do jej domu, zamiast pieszo udaje się na wozach albo konno29.

Przemieszczając się w kierunku cerkwi, orszak weselny opuszcza locus 
panny młodej i wkracza w przestrzeń obcą – gdy opuszcza podwórze, matka 
panny młodej zdejmuje swój pas i rozpościera go na bramie, by przeszli pod 
nim weselnicy (SbNU 5 Pp 53). To pierwsza granica, jaką będą musieli po-
konać. Jeśli panna młoda nie jest miejscowa, szczególnego znaczenia nabiera 
dla niej granica między dwoma wsiami – jej i tą obcą. Miejscowi kawalerowie 
stawiają na drodze orszaku liczne przeszkody (AIF 73–I Bł 164) w postaci 
sznura lub zwalonego drzewa (Can Rd 180), zmuszając pana młodego, żeby 
wykupił swoją oblubienicę (Was KnK 221). 

W drodze do ślubu, podobnie jak podczas drogi do domu panny młodej, 
a potem z cerkwi do domu pana młodego, gra muzyka30, weselnicy śpiewa-
ją31. Muzyka i śpiew mają pomóc w nawiązaniu kontaktu z mieszkańcami 
„tamtego” świata, od których ma zależeć pomyślność przejścia dokonujące-
go się w trakcie obrzędu weselnego. Ponadto, by bezpiecznie pokonać prze-
strzeń dzielącą dom panny młodej od świątyni, która jest przestrzenią „obcą”, 
nieuporządkowaną, groźną (maj, 1986: 36)32, nierzadko strzela się z broni 
(Mank2 Wr 134, AIF 148 Sm 10), hałasuje się (AIF 148 Sm 10), krzyczy się 

27 Zdarza się, że wrzuca do środka jeszcze jakąś monetę. SbNU 42 Dp 88.
28 Tę samą funkcję spełnia wrzucanie pieniędzy do butów panny młodej, gdy ta prosi 

rodziców o przebaczenie przed wyjazdem orszaku do cerkwi. Roj Gb 68.
29 P ie szo  – AIF 307 Mch 73, Mank2 Wr 133, Gen Ddż 283, SbNU 5 Sf 60, AIF 73–I 

Bł 78, Ancz Sak 296, Buk Gram 249, AIF 158 Bs 18; n a  woz a ch  – Nik ŁczK 387, Roj 
Gb 68, Can Rd 179, AIF 225–II Chs 301, Ancz Chs 70, Ancz Sak 296, Was KnK 21; kon no 
– Iwan 84, Roj Gb 68, AIF 73–I Bł 46, Geor PirK 403, Arn 56 – Trac, Can Rd 179.

30 AIF 306 Mch 66, AIF 321 Łcz 112, Roj Gb 68, SbNU 5 Sf 60, AIF 148 Sm 10, Arn 91 
– WB, Gen Ddż 283, AIF 158 Bs 18, Ancz Sak 296, AIF 225–II Chs 301.

31 Mank2 Wr 134, Geor PirK 403, Arn 91 – WB, Gen Ddż 283, Can Rd 179.
32 Niebezpieczny jest też sam ślub traktowany jako okres „przejściowy”, graniczny, zwią-

zany ze zmianą statusu. Гура, 2012: 456.
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(SbNU 5 Sf 60). Czasami, gdy orszak znajduje się w połowie drogi między 
domem panny młodej a cerkwią, wszyscy (z wyjątkiem ciężarnych kobiet 
i ich mężów) gromadzą się w jednym miejscu, a przed nimi pojawia się dwóch 
kawalerów z nożami w ręku. Uderzają nożem o nóż, mijają się i trzykrotnie 
obiegają grupę weselników (spotykając się, znów uderzają nożami), by na 
koniec stanąć po przeciwległych stronach drogi i z podniesionych noży zro-
bić coś na podobieństwo łuku mostu, pod którym przechodzi orszak (Arn 57 
– Trac). Działania te również mają apotropeiczny charakter (ochronna rola 
kręgu (БеНовска ‑съБкова, 1980: 77) i żelaznych przedmiotów33).

Mimo iż niebezpieczeństwo grozi tu całemu orszakowi, szczególnej ochro-
ny wymagają nowożeńcy, którzy mogą być narażeni na działanie czarnej 
magii. Odtrącony zalotnik, niezadowolony z faktu, że dziewczyna wychodzi 
za innego, może poczynić starania, by „zawiązać” pana młodego/„zamknąć” 
pannę młodą. W tym celu pozostawia na drodze białe nitki z zawiązanymi 
na nich supłami albo po przejściu orszaku z panną młodą zamyka otwarty 
scyzoryk (Can Rd180). Z myślą o ochronie panny młodej wszystkie kobiety, 
obok których przechodzi orszak, obrzucają ją ziarnami pszenicy (Can Rd 179) 
albo zyłwy przerzucają przez jej głowę proso (Arn 91 – WB).

W niektórych miejscach uważa się, że nie jest dobrze, gdy w drodze do 
cerkwi spotkają się dwa orszaki (Roj Gb 68, AIF 73–I Bł 164). Według jedne-
go z lokalnych wierzeń, lepiej, gdy wesele spotka się z konduktem żałobnym 
niż z drugim weselem. Z weselem idą wszystkie diabły, krzyczą i zastanawia-
ją się, komu wyrządzić krzywdę, a z konduktem żałobnym idą anioły. Onе zła 
nie czynią, wystarczy tylko się zatrzymać i okazać im szacunek. Jeśli jednak 
nie uda się takiego spotkania uniknąć, to:
–  woźnica wyprzęga zwierzęta ciągnące wóz z nowożeńcami i czeka, aż dru-

gi orszak przejedzie (Mank2 Wr 135);
–  panny młode (takie spotkanie jest niebezpieczne zwłaszcza dla nich) prze-

ciągane są przez nicielnice34 (Geor PirK 403); 
–  obie wymieniają się przedmiotami: żelaznymi (Geor PirK 403), pierścieniami 

(Mank2 Wr 134, Was KnK 221), bransoletami, chustami (Mank2 Wr 134);
–  odwracają się35 (Mank2 Wr 135, Arn 57 – Trac) albo jedna z nich zakrywa 

się36 lub przechodzi za jakimś domem (AIF 148 Sm 10). 

33 W mitologii wielu narodów ostrym, żelaznym przedmiotom przypisywano szczególne 
właściwości magiczne. Ich preferowanie wynikało z faktu, że są ostre, a ponadto odstrasza-
ją nieczyste siły wydawanym dźwiękiem i swoim blaskiem. зеЛеНиН, 1931. Za: ЛавоНеН, 
1977: 74. 

34 Por. magiczne przewlekanie jako zabieg mający na celu ocieranie (niewidzialnego) zła 
z ciała osób (zwierząt). moSzyńSki, 1934, cz. 2, t. 1: 270.

35 Wierzy się, że ta, która pierwsza spojrzy na drugą, zabierze jej dni, sprawiając, że 
młodo umrze. Gen Ddż 283.

36 Czasami pannę młodą okrywa się, żeby była niewidoczna. AIF 73–I Bł 46, 164.
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Czasami orszak weselny porusza się w ściśle określonym kierunku ze 
wschodu na zachód (Ancz Sak 296), kontynuując tym samym kierunek za-
początkowany już podczas wymarszu z domu pana młodego do domu panny 
młodej. Ruch „zgodny »ze słońcem« – zarazem z ruchem księżyca, gwiazd, 
a więc mierników upływu czasu, rytmu dnia i nocy, miesięcy i pór roku, 
służy posuwaniu biegu świata i czasu w przyszłość” (waSilewSki, 1978: 83), 
co dla rite de passage jest szczególnie ważne. Przejście, do którego ma dopro-
wadzić obrzęd weselny, może się dokonać tylko wtedy, gdy nastąpi otwarcie 
umożliwiające „skok w przyszłość” (waSilewSki, 1978: 95).





Ślub

Ślub, będący rytem czysto religijnym, określonym przez kanon cerkiewno‑
 ‑chrześcijański, nie ma stałego miejsca w tradycyjnym obrzędzie weselnym, 
co może świadczyć o tym, że został mu on narzucony1. Tam, gdzie nie ma 
cerkwi i popa, nierzadko najpierw odbywa się wesele, a dopiero później ślub 
(Ełcz Mch 120). Mimo to na przeważającym obszarze Bułgarii2 panuje przeko-
nanie, że bez religijnego obrzędu zaślubin nie można się obyć (Gen 87). Jego 
brak grozi konsekwencjami nie tylko tym, którzy wstąpili w związek małżeń-
ski, lecz także całej wsi, a nawet wsiom sąsiednim (SbNU 37 Kd 233):

Ко не е венчана някоя жена и си има мъж, като не вали, я карат 
да се венчи. И почва да вали.

Ancz Sak 296

Jeśli kobieta ma męża, ale są bez ślubu i długo nie ma deszczu, zmuszają 
ich do jego zawarcia. I zaczyna padać.

O znaczeniu, jakie przypisuje się ceremonii religijnej3, może świadczyć 
przeniesienie terminu венчило, który w znaczeniu prymarnym odnosi się 
do aktu zawarcia związku małżeńskiego (БТР, 2002: 91), na cały obrzęd 
weselny.

1 Pochodzenie bułgarskiego obrzędu weselnego, podobnie jak i towarzyszących mu pie-
śni, sięga okresu przedchrześcijańskiego, co potwierdza obecność licznych elementów pogań-
skich. Cerkiew włączyła się do obrzędu już po jego całkowitym ukształtowaniu się. кауфмаН, 
1976: 8. 

2 Jednak jeszcze w końcu XIX wieku, jak pokazują dane terenowe, ślub nie jest obowiąz-
kowy (bywa traktowany jakо formalność wymagana przez cerkiew). Aby małżeństwo zostało 
uznane, wystarczy wyprawić wesele i skonsumować związek. Przemawiałoby to za społecz-
nym przekonaniem o sakralności tradycyjnego wesela. хаДЖиНикоЛов в., михайЛова Г., 
ГеНчев с., 1981: 223; карамихова, 1994: 82. 

3 Aleksandr W. Gura uznaje ślub za jeden z centralnych etapów słowiańskiego obrzędu 
weselnego, stawiając go pod względem znaczenia na równi z zaręczynami, ucztą weselną, 
nocą poślubną, ze zmianą uczesania i nakrycia głowy panny młodej. Гура, 2012: 455.
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Zwykle miejscem ceremonii ślubnej jest cerkiew4:

Айде, куме, айде, господине,
да водиме два млади младенци,
да водиме в цръкви на венчан’е!
[…]

SbNU 49 Dg 309, nr 534

Dalejże, kumie, gospodarzu, będziemy prowadzić młodych do cerkwi, 
do ślubu.

Przejście bowiem z jednej grupy społeczno ‑wiekowej do drugiej, a to 
oznacza zawarcie związku małżeńskiego, nie jest możliwe we wnętrzu zor-
ganizowanego, uporządkowanego świata. Do jego dokonania się konieczne 
jest opuszczenie przestrzeni, w której panuje porządek, i przejście do stre-
fy nieuporządkowanej. Ruchowi od centrum locusów pana młodego i panny 
młodej ku peryferiom towarzyszy zmniejszanie się uporządkowania, a neu-
tralna strefa jawi się przestrzenią pośrednią, która sprzyja przejściu. Koniecz-
ność wyjścia ze „swojej” strefy, jeśli nowożeńcy żyją w jednej wsi, wiąże się 
z wyjazdem z niej do cerkwi (БайБуриН, ЛевиНТоН, 1978: 99–100). Jednak 
usytuowanie ślubu, w wyniku którego dokonuje się zmiana statusu społeczne-
go panny i kawalera, w cerkwi ma jeszcze jedno uzasadnienie. Świątynia jest 
miejscem o najwyższym ładunku sacrum (БеНовска, 1979: 28), gdzie najła-
twiej o kontakt ze sferą „obcego”, z której konieczne jest uzyskanie zgody na 
dokonanie się zmiany i kreację nowego stanu.

Sakralna charakterystyka przestrzeni, w której dochodzi do zawarcia związ-
ku małżeńskiego, a w jego konsekwencji do przejścia nowożeńców do nowej 
grupy społeczno ‑wiekowej osób zamężnych i żonatych, sprawia, że w sytu-
acji, gdy cerkiew jest za daleko albo w ogóle nie ma jej we wsi, nowożeńcom 
zezwala się na wzięcie ślubu5 w domu panny młodej bądź pana młodego6. 
Do połączenia dochodzi wówczas w przy palenisku7 (Geor PrK 404), które, 

4 BPNN1 442, Iwan 86, AIF 306 Mch 66, 82, AIF 213 Mch 302, Mank2 Wr 135, Nik 
Łcz 104, Moł Gb 69, AIF 319 Sz 27, Gen Kap 183, Gen Ddż 283, SbNU 5 Sf 60, Weł Sf 68, 
AIF 150 Pk 19, SbNU 42 Dp 88, AIF 149 Dp 37, AIF 73–II Bł 78, AIF 73–II Bł 170, 196, 
Arn 91 – WB, Arn 56 – Trac, Draż PdK 228, AIF 148 Sm 9, AIF II–77 Kdż 17, Ancz Chs 70, 
AIF 45 Jb 13, AIF 158 Bs 18, AIF 211 Bs 107, Das Sdż 286.

5 Ślub w domu czasami odbywa się nawet bez udziału popa, który przychodzi dopiero po 
dwóch, trzech tygodniach, by ponownie odprawić ceremonię zaślubin. Arn 128 – ZB.

6 U  pa n ny  m łode j  – Gen 87, Arn 128 – ZB, Nik ŁczK 388, SbNU 49 Bz1 710, SbNU 
37 Kd 245, SbNU 5 Rł 45, Arn 56 – Trac, Can Rd 180; u  pa n a  m łodego  – Gen 87, Iwan 86, 
AIF 199–III Pl 123, Nik ŁczK 388, Geor PirK 404, Can Rd 180.

7 Por. sposób zawierania małżeństwa między zbałamuconą dziewczyną i chłopakiem, 
który ją porzucił. Przychodzi do jego domu nieproszona i rozgrzebuje ogień w palenisku. 
Po tym akcie, za którego pośrednictwem pokazuje, że uważa się za panią domu, nie ma już 



205Ślub

podobnie jak ołtarz w świątyni8, stanowi sakralne centrum domu9. Na jego 
związek z sacrum wskazują: światło – atrybut boskości, dym – łączący ziemię 
z niebem, pokarm – ofiara składana bóstwu (maSłowSka, 2007: 110). 

Religijny obrzęd zaślubin powtarza właściwe tradycyjnemu obrzędowi 
weselnemu różne formy połączenia młodych, symbolizujące zawarcie związ-
ku małżeńskiego (Гура, 2012: 458). Należą do nich: trzymanie się pod rękę 
podczas wchodzenia do cerkwi (AIF 319 Sz 27), uderzanie jedną o drugą 
głowami nowożeńców (Nik Łcz 105, Nik ŁczK 388), nadeptywanie się no-
wożeńców10, nakrywanie ich kawałkiem materiału11, wkładanie rąk nowożeń-
ców do obrzędowego krawaja (кравай) (Ancz Sak 297, Das Sdż 286) – jeśli 
jednocześnie z założnikiem (заложник) lub kumą (кума), to po to, żeby go 
rozłamać (Nik ŁczK 388). Nierzadko podczas udzielania ślubu młodzi są 
karmieni12, co także wyraża ideę połączenia (Гура, 2012: 458) – dostają po 
kawałku obrzędowego pieczywa13, wino albo orzechy i miód (Geor PrK 404). 
Najczęściej jednak w akcie połączenia panny młodej i pana młodego dochodzi 
do wymiany (trzykrotnej) ich wieńców i pierścieni14.

odwrotu – nie można się jej pozbyć. Ponieważ jednak w tego rodzaju sytuacjach tylko dziew-
czyna wyraża swoją wolę, narzucając ją innym, jest – mimo iż przyjęta do rodziny – niechcia-
na, co znajduje potwierdzenie w nadawanych jej nazwach (аЛексова, 2002: 17): натурица, 
наметница,наметуша ‘ta, która narzuciła się komuś wbrew jego woli, która przyszła do 
niego, żeby wziąć go za męża’ (Геров, т. 3: 235).

 8 Jak pisał Stanisław Ciszewski, komin i ognisko w domu są tym samym, co ołtarz 
w kościele. ciSzewSki, 1903: 163.

 9 To samo centrum świata „swojego” (domu) jest najbardziej sakralnym punktem 
przestrzeni, będącym zarazem „mocą, skutecznością, źródłem życia i płodności” (eliade, 
1993: 59), co jest szczególnie ważne dla młodych właśnie na tym etapie obrzędu przejścia.

10 AIF 306 Mch 66, Mank2 Wr 135, Nik ŁczK 388, Gen Ddż 283, SbNU 48 Rł 385, 
AIF 158 Bs 18, Das Sdż 286. Nadeptywanie stopy symbolizuje połączenie w planie fizycz-
nym – por. określanie na podstawie tego, który z nowożeńców zrobi to jako pierwszy, płci 
potomstwa (Was KnK 220). Bardzo często ma ono także przepowiadać, co stanowi przykład 
wtórnej interpretacji czynności rytualnej (zob. przypis 20), który z małżonków będzie wiódł 
prym w rodzinie:

Ганке ле, настъпанке ле,
кой та, Ганке, научи
да ма в черква настъпиш,
да ти са чува думата? Gen Ddż 283
Mąż pyta żonę, kto jej powiedział, że ma na niego nadepnąć w cerkwi, żeby 
miała u niego posłuch.

11 Gen 87, Iwan 86, Ancz Sak 297, Das Sdż 286.
12 Przez: p opa  – AIF 306 Mch 66, 82, Nik ŁczK 388; k u ma  (кум) – Ełcz Mch 120, 

k u mę  – Mank2 Wr 135, Geor PirK 404.
13 AIF 306 Mch 66, 82, Ełcz Mch 120, Mank2 Wr 135, Nik Łcz 105, Ancz Sak 296.
14 AIF 321 Mch 112, Ełcz Mch 120, Mank2 Wr 135, Nik Łcz 104, Nik ŁczK 388, AIF 319 

Sz 28, SbNU 37 Kd 245, AIF 73–II Bł 78, AIF 73–II Bł 170, Can Rd 180, Ancz Sak 297.
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Wieńce nowożeńców wydają się najważniejszym atrybutem aktu zaślu-
bin, stanowiąc podstawę onomazjologiczną większości jego nazw (венчанье, 
венчьаванье,венчавка,венчалка,венчелка,венчилка,венчилба, венчило, 
венец), a także jednego z szeroko rozpowszechnionych w bułgarskich gwa-
rach modelu nominacji samej czynności zawierania związku małżeńskiego 
kobiety i mężczyzny (аЛексова, 2002: 47): венчавамсе ‘kiedy mężczyzna 
bierze ślub z kobietą’; ‘żenić się/wychodzić za mąż w obrządku religijnym’ 
(Геров, т. 1: 197). Ich semantyka – jak pisze Radost Iwanowa – pozostaje 
w ścisłym związku z semantyką nowożeńców. Połączenie człowieka z rośliną 
stanowi antropomorficzny wariant drzewa kosmicznego15, którego podwójna 
struktura (składająca się z mężczyzny i kobiety) symbolizuje związek mał-
żeński w toku jego tworzenia. Włożenie wieńców na głowy państwa młodych 
symbolizuje zatem początek przejścia od panieństwa/kawalerstwa do małżeń-
skiego życia, a tym samym zmianę statusu społecznego. Otaczając głowy no-
wożeńców, wieńce w sposób metonimiczny otaczają ich samych, wyznaczając 
granice rodziny w jej najwęższym znaczeniu – jako związku między kobietą 
i mężczyzną (иваНова, 1984: 199–200).

Symbolikę zawarcia związku małżeńskiego niesie w sobie także obcho-
dzenie przez młodych stołu w ołtarzu przed carskimi wrotami16 albo stołu 
w domu – jeśli tam biorą ślub (Nik Łcz 88, SbNU 49 Bz1 710, SbNU 37 
Kd 245). Pełni on funkcję swego rodzaju ołtarza rodzinnego (maSłowSka, 
2007: 116).

Jak każdy ruch po kole, małżeństwo, zamknięcie w nowym stanie, może 
symbolizować również choro (STomma, 1976: 101; Гура, 2012: 702), prowa-
dzone przez popa wokół stołu w cerkwi (AIF 319 Sz 28, AIF 45 Jb 13, AIF 
211 Bs 107), tańczone na placu przed świątynią tuż po wyjściu z niej pań-
stwa młodych (Gen Kаp 183, AIF 150 Pk 20, Ancz Sak 297), a w niektórych 
miejscach – jeszcze zanim to nastąpi, w trakcie udzielania im ślubu (SbNU 5 
Rł 44, Arn 91 – WB, Ancz Sak 296).

Chociaż cerkiewna ceremonia zaślubin została włączona do tradycyjnego 
wesela stosunkowo późno, przejęła wiele charakterystycznych dla niego ele-
mentów, takich jak: wróżby, zakazy i nakazy, czynności rytualno ‑magiczne, 
z których odczytywano przyszłość młodego małżeństwa i które miały im 
zapewnić pomyślność (adamowSki, 1999: 203; Гура, 2012: 455).

W tekstach folkloru poświadczone zostały motywy wróżenia z zachowania 
nowożeńców – złą wróżbą jest np. zaśnięcie panny młodej podczas ślubu:

Задремала обедна Мария,
задремала на чесно венчан’е,
на венчан’е у чесни трапези,

15 Por. udzielanie ślubu poza cerkwią pod drzewem. Gen 87.
16 AIF 306 Mch 82, Ełcz Mch 120, SbNU 5 Rł 45, AIF 211 Bs 107, Das Sdż 286.
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едни кажа — сънл’ива, дремвл’ива,
друг’и кажа — от лоша порода.
Усрами се млади младожен’я,
па се пружи, шаком я удари,
удари я шаком през образи;
на ръка му до девет пръстена, 
та ю сложи до девед белег’и.
А она си Янко говори:
„Ой те тебе, Янко младоженьо,
мене ме е дремка одремала,
ти се пусна шаком ме удари
удари ме шаком през образи,
та ми сложи до дбвед белега”.
Додек она дума да издума,
ето лети пиле соколенце, 
па си кацна Янку на колено,
па растърси тия дребни криле,
та испадна това ситно писмо.
На Янкоте писмото му пише
да си иде у царски казарми,
на цара войник да си служи.
[…]

SbNU 49 Bz2 321, nr 575 

Panna młoda zasypia podczas ślubu. Zawstydzony mąż wymierza jej po-
liczek. Kiedy ta wyjaśnia, że ogarnęła ją senność, na kolanie męża przy-
siada sokół z listem wzywającym go na służbę do carskiego wojska.

Tymczasem w źródłach etnograficznych wróżby wiążą się głównie z przed-
miotami użytymi w trakcie udzielania młodym ślubu. Zwykle uważnie obser-
wuje się świece ślubne. Złym znakiem jest zgaśnięcie jednej z nich lub obu 
(AIF 213 Mch 303, AIF 73–II Bł 170, Geor PrK 404):
–  gdy zgaśnie ta, którą trzyma kum, wróży to źle dla panny młodej, a jeśli 

ta, którą trzyma kuma – dla pana młodego (SbNU 48 Rł 385);
–  gdzieniegdzie przewiduje się, że ten z małżonków, którego świeca zgaśnie 

podczas ceremonii zaślubin, umrze wcześniej (AIF 319 Sz 28, Ancz Sak 297); 
to samo może oznaczać krótsza (po zgaszeniu) świeca (AIF 319 Sz 28, 
Draż PdK 228);

–  złą wróżbą jest też jej słaby płomień (AIF 213 Mch 303) – wierzy się, że  
ten, do kogo należy świeca, będzie chorowity i nieszczęśliwy (AIF 319  
Sz 28, Ancz Sak 297).
Z kolei zapalenie się welonu panny młodej zwiastuje wielkie nieszczęście 

dla niej albo dla obojga nowożeńców (Ancz Sak 297). Podczas wychodzenia 
z cerkwi pilnuje się, by nic się z nim nie stało, bo to oznaczałoby, że panna 
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młoda nie będzie mieć dzieci. Podobnymi konsekwencjami grozi przecięcie 
jej sukni (AIF 306 Mch 66).

Wróżebne znaki wiążą się także z wieńcami nowożeńców. Nie jest dobrze, 
gdy wieniec jednego z nich się przechyli (AIF 213 Mch 302), a jego spadnięcie 
w niektórych miejscach może być nawet zapowiedzią śmierci (Gen SfK 214). 
Jeśli uderzą jeden o drugi podczas ich zamieniania, to znaczy, że młodzi będą 
się kłócić (Mank2 Wr 135), a nawet bić (Ancz Sak 297). 

Obowiązujące podczas ślubu zakazy i nakazy mają źródło w specjalnym 
statusie panny młodej, w jej sakralności, która przejawia się w nadprzyrodzo-
nych właściwościach (Гура, 2012: 457). Stąd zakaz spotykania się w cerkwi 
dwóch wesel (AIF 306 Mch 66, Draż PdK 228, Ancz Sak 296). Dlatego też, 
jeśli w tym samym dniu udzielanych jest kilka ślubów, to ukrywa się panny 
młode jedną przed drugą (Ancz Sak 297)17, a jeśli nie uda się uniknąć ich spo-
tkania, podejmowane są działania o charakterze apotropeicznym: obie panny 
młode odwracają się do siebie plecami (Draż PdK 228, Ancz Sak 297) albo 
krewni nakrywają je jakimś materiałem. Szczególnie niebezpieczne jest takie 
spotkanie dla tej panny młodej, którą zobaczono, bo to zapowiada jej rychłą 
śmierć (Ancz Sak 297). Gdy spojrzenia panien młodych się spotykają, obie 
wymieniają się jakimiś przedmiotami – zwykle metalowymi (Draż PdK 228, 
Ancz Sak 297) ze względu na przypisywane im właściwości ochronne18.

Wyjątkowo ważną rolę odgrywają podejmowane podczas obrzędu zaślubin 
czynności rytualno ‑magiczne. Część z nich ukierunkowana jest na zapew-
nienie szczęśliwego małżeństwa, miłości i zgody w związku: wchodząc do 
cerkwi, młodzi starają się przekroczyć jej próg prawą nogą19 (Gen Ddż 283, 
Geor PirK 404, Draż PdK 228), че било на хубаво (Mank2 Wr 135) [żeby 
wyszło im na dobre]. Pozostałe, o czym mówią informatorzy, zmierzają do 
zapewnienia sobie przewagi w związku małżeńskim: w różnych momentach 
ceremonii każdy z nowożeńców stara się pierwszy nadepnąć na stopę partne-
ra20 albo na chustę, którą duchowny kładzie przed nimi (Gen SfK 214).

17 Działania te mogą być podejmowane w cerkwi, jeśli tu panna młoda czeka na swoją 
kolej, by udzielono jej ślubu.

18 Por. wykorzystanie przedmiotów z żelaza dla ochrony przed urokami. Jak pisze Ka-
zimierz Moszyński, miały one spełniać swoją funkcję, dzięki twardości: „[…] odwracająca 
rola żelaza w magii daje się tłumaczyć całkiem podobnie, jak rola kamienia, tzn. jego twar-
dością […]; […] uroczne oko nie może się oprzeć twardości kamienia”. moSzyńSki, 1934, 
cz. 2, t. 1: 324. 

19 Jako konsekwencja właściwej kulturze ludowej korelacji opozycji binarnych (prawy – 
lewy: dobry – zły : szczęśliwy – nieszczęśliwy). ТоЛсТой, 1987: 178.

20 AIF 306 Mch 66, Mank2 Wr 135, Nik ŁczK 388, Gen Ddż 283, SbNU 48 Rł 385, AIF 
158 Bs 18, Das Sdż 286. Według Wanji Nikołowej, współzawodnictwo między nowożeńcami 
w nadeptywaniu na stopę partnera, by zapewnić sobie decydujący głos w związku, biorąc pod 
uwagę bardzo rygorystyczny podział ról w tradycyjnej patriarchalnej bułgarskiej rodzinie, nie 
ma uzasadnienia, co potwierdza jedynie, że motywacja ta jest wtórna. НикоЛова, 2005: 112.
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Na placu przed cerkwią21 młodzi są obsypywani – najczęściej pszenicą22, 
cukierkami23 i drobnymi monetami24. Jeśli zważyć na właściwości wegeta-
tywne ziarna, obsypywanie nim nowożeńców, dla których w najbliższych 
miesiącach szczególnie ważna będzie zdolność prokreacji25, może to oznaczać 
chęć obdarzenia ich siłą i płodnością (ГаБровски, 1989: 47), dzięki której 
doczekają się potomstwa, co wyraźnie sugeruje dialog prowadzony między 
wykonawcą czynności a zgromadzonymi weselnikami:

– От небoто да ви тече, от земята да ви расте!
– Какво сееш, батная?
– Кумци и кумици, мъжки деца и женцки!

 AIF 73–I Bł 78

– Z nieba niech wam spada, z ziemi niech wam wyrasta!
– Co siejesz, kumo?
– Dzieci: chłopców i dziewczynki26.

21 Nik ŁczK 388, Gen Kap 183, AIF 319 Sz 28, Gen SfK 214, Draż PdK 228, Ancz 
Sak 297, AIF 45 Jb 13, Was KnK 221. Rzadziej obsypują młodą parę jeszcze w cerkwi lub 
przy wychodzeniu z niej (Arn 91 – WB). Czynność ta została poświadczona także w warian-
cie ślubu, który zawiera się w domu. Gen 87, Iwan 86, Nik Łcz 88, SbNU 49 Bz1 710.

22 Mank2 Wr 135, Gen Ddż 283, Gen SfK 214, AIF 73–II Bł 78, SbNU 5 Rł 45, SbNU 
48 Rł 385, Geor PirK 404, Draż PdK 228, Arn 91 – WB, AIF II–77 Kdż 17, Ancz Sak 297, 
Was KnK 221. Rzadziej używa się w tym celu prosa, owsa, jęczmienia, nasion, fasoli, przy-
pieczonego grochu włoskiego czy ryżu. AIF 306 Mch 66, Nik ŁczK 388, Can Rd 180, Arn 91 
– WB, Ancz Sak 297.

23 AIF 306 Mch 66, AIF 307 Mch 73, AIF 213 Mch 303, Mank2 Wr 135, AIF 321 Łcz 112, 
Nik ŁczK 388, AIF 319 Sz 28, Gen Kap 183, Gen Ddż 283, Gen SfK 214, AIF 73–II Bł 78, 
Geor PirK 404, Draż PdK 228, Can Rd 180, AIF 148 Sm 9, Arn 91 – WB, AIF II–77 Kdż 17, 
Ancz Sak 297, AIF 45 Jb 13, Was KnK 221, AIF 211 Bs 107, Das Sdż 286.

24 AIF 306 Mch 66, AIF 307 Mch 73, Mank2 Wr 135, AIF 319 Sz 28, Gen Kap 183, Gen 
Ddż 283, Gen SfK 214, Draż PdK 228, AIF 148 Sm 9, Ancz Sak 297, Was KnK 221, AIF 45 
Jb 13, Das Sdż 286.

25 W tradycyjnym społeczeństwie bułgarskim sensem i celem małżeństwa jest dziecko, 
co zwięźle ujął Dimityr Marinow: „Mężczyzna i kobieta pobierają się, żeby założyć dom, tj. 
żeby mieć dzieci” (мариНов, 1981: 234); rodzina bez dzieci jest jak „opalony pień”, „drzewo 
bez owocu” (мариНов, 1984: 322). Bezdzietność w rodzinie traktuje się zatem w kategoriach 
grzechu, a winą za nieposiadanie dzieci obarcza się kobietę, która – jeśli do roku po weselu 
nie zajdzie w ciążę – jest napiętnowana, o czym dobitnie świadczą nadawane je nazwy: гявол 
‘czort’, нездрава ‘niezdrowa’. ГеорГиев, ред., 2016: 596.

26 Gdzieniegdzie za wystarczające do zapewnienia młodym narodzin dziecka uznaje się 
samo błogosławieństwo, zwłaszcza gdy wypowiada je duchowny:

– Айде, нека ви е честито: колку на мосто клинци, толку на васъ синци, 
колку у Кочариново зелки, толку на вас щерки.

SbNU 42 Dp 88

– Niech wam się szczęści: ile na moście klinów, tylu u was synów, ile w Ko-
czarinowie główek kapusty, tyle u was córek.
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Kiedy czynności nie towarzyszy formuła życzeniowa, taką właśnie in-
tencję obsypywania młodych wskazują dzieci, które zbierają leżące na ziemi 
cukierki (Arn 91 – WB, Nik ŁczK 388).

Działania rytualne z użyciem ziarna, które według ludowych wierzeń za-
wiera siłę będącą w stanie ożywiać przyrodę (ГаБровски, 1989: 47), spełniają 
tu jeszcze jedną istotną funkcję (co zawiera formuła słowna: От небето да ви 
тече, от земята да ви расте! [Z nieba niech wam spada, z ziemi niech wam 
wyrasta!]). Z uwagi na temporalną charakterystykę sezonu wesel, przypada-
jącego na okres jesienno ‑zimowy, w toku realizacji obrzędu weselnego wraz 
ze zmianą w życiu społecznym dokonuje się zmiana w przyrodzie – przejście 
zimy w wiosnę. Obsypywanie ziarnem ma zatem wpłynąć na wegetację i tym 
samym zapewnić urodzaj w najbliższym roku. W niektórych miejscach to, 
czym obsypuje się młodych, znajduje się w sicie – według informatorów – за 
берекет (Arn 91 – WB) [dla urodzaju]. Przykładem skumulowania w jednej 
czynności dwóch funkcji – życzenia płodności zarówno w planie antropo-
logicznym, jak i kosmicznym – może być też „sianie” („сее”)27 przez samą 
pannę młodą nasion bawełny i ziaren pszenicy po dotarciu orszaku weselnego 
do cerkwi. Czynności tej towarzyszą słowa, które wypowiada dewer (девер): 
колко клинци, толко синци (Geor PirK 404) [ile klinów, tylu synów]. Są 
one skierowanym do panny młodej życzeniem, by rodziła synów. Jednak sam 
fakt, że sieje właśnie ona – z racji czekającego ją ślubu jest bardzo blisko 
macierzyństwa i tym samym może skutecznie przekazywać swoją moc płod-
ności (ГеНчев, 1984: 40) – pozwala widzieć w tej czynności także życzenie 
urodzaju w szerszym, kosmicznym wymiarze.

Stymulującą funkcję, wpływającą na potencję nowożeńców, pełni także 
ich opryskiwanie, tuż po ślubie, wodą (Nik ŁczK 388) oraz (jeśli odbywa 
się on nie w cerkwi, lecz w domu) udzielanie go na runie wełny (Can Rd 
180). Ta ostatnia w mitologicznym planie należy do ziemi i sił chtonicznych, 
a z uwagi na swój związek ze światem podziemnym zyskuje magiczną moc 
przekazywania cechy, jaką jest płodność (Дечева, 1998: 139). 

Wśród działań magicznych skupionych wokół ślubu nie brak i tych o cha-
rakterze apotropeicznym. W fazie progowej obrzędu „przejścia” nowożeńcy 
pozostają w stanie „pozornej” śmierci, co podczas ślubu manifestuje się na 
wiele sposobów. U obojga zauważalna jest utrata cech charakterystycznych 
dla żywego człowieka, między innymi zdolności samodzielnego poruszania 
się (БайБуриН, 1993: 67). Dlatego kiedy panna młoda przybywa na plac przed 
cerkwią, z konia ściąga ją świekr (Geor PirK 404) albo z wozu pomaga jej 

27 Już sam czasownik сея (‘rzucać, sypać nasiona na ziemię, żeby zakiełkowały’ – БТР, 
2002: 880) sugeruje upodobnienie działania do siania, którego rezultatem ma być urodzaj 
w polu. Por. też terminy (formacje prefiksalne z rdzeniem сея‑), którymi określa się obrzuca-
nie nowożeńców: засяван’е,пресяван’е ‘zasiewanie, przesiewanie’.
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zejść jeden z bliskich krewnych pana młodego (Ancz Sak 296). Do cerkwi mło-
dych prowadzi dwóch dewerów28 (девери) (AIF 149 Dp 37) albo ich rytualni 
dublerzy – dewer i zyłwa (зълва). Jeśli w tej roli występują kum i kuma (Ancz 
Sak 297) – przybrani rodzice nowożeńców, jest to zarazem przejaw zerwania 
dotychczasowych więzi społecznych i rodzinnych (Гура, 2012: 708)29. 

Tak więc z racji zawieszenia między dwoma stanami, bycia poza czasem 
i społeczeństwem, nowożeńców traktuje się z jednej strony jak osoby święte 
i nietykalne, a jednocześnie niebezpieczne (czerwińSka ‑burSzTa, 1986: 56), 
z drugiej zaś – jako także narażone na działanie złych mocy. Z tego też 
powodu część działań podejmowanych podczas ślubu jest ukierunkowana 
na ochronę nowożeńców, a zwłaszcza panny młodej, przed skutkami czar-
nej magii: gdy tylko wchodzi ona do pomieszczenia, w którym czeka pop, 
znienacka wyskakuje funkcjonariusz weselny o znamiennej nazwie strasznik 
(страшник), żeby odwrócić od niej uwagę zebranych. Podobną rolę odgrywa-
ją oddawane z broni wystrzały (SbNU 49 Bz1 710). Ponadto jako apotropeiony 
występują wszystkie okrągłe przedmioty, które młodzi mają na sobie w dniu 
ślubu: wieńce – wite z gałązek kolczastych krzewów, przy użyciu różnokolo-
rowych nitek z przewagą czerwonych, z dodatkiem ząbków czosnku i cebuli 
(иваНова, 1984: 198–199), pierścienie, bransolety na rękach panny młodej.

Ślub zapoczątkowuje przejście, w wyniku którego nowożeńcy przesuną 
się o jeden szczebel w hierarchii społecznej, a o zajęcie miejsc, które opusz-
czą, będą zabiegać ich rówieśnicy. Potwierdzają to takie czynności rytualno‑
 ‑magiczne, jak: zbieranie przez panny owsa, którym obrzucano nowożeń-
ców, by następnie móc włożyć go pod poduszkę i śnić o przyszłym mężu 
(Nik ŁczK 388), albo ściganie się kawalerów i panien w łapaniu rzucanych 
na młodych ziaren pszenicy lub cukierków powodowane wiarą, że jeśli się je 
zje, to wkrótce zmieni się dotychczasowy stan cywilny (Nik ŁczK 388, SbNU 
49 Bz1 710).

28 Dwóch dewerów może prowadzić pannę młodą także wtedy, kiedy ślubu udziela się  
w domu. SbNU 49 Bz1 710.

29 Por. też miejsca, w których przybrani rodzice towarzyszą nowożeńcom przy ołtarzu: 
kum i kuma (AIF 306 Mch 66, AIF 73–II Bł 196, Ancz Sak 297) lub stary swat (стари сват) 
i stara swatica (стара сватица) (AIF 73–II Bł 196).





Orszak weselny 
w drodze (z cerkwi*) do domu pana młodego

Po ślubie albo większość przedstawicieli rodu pana młodego rusza przo-
dem, żeby wcześniej dotrzeć na miejsce (AIF 158 Bs 19), albo robią to tylko 
jego rodzice (AIF 148 Sm 10) lub matka (AIF 307 Mch 73, 81).

W wielu miejscach na czele orszaku weselnego, który wyrusza z cerkwi 
do domu pana młodego, podobnie jak to było wówczas, gdy szedł po pannę 
młodą, znajdują się: ci, którzy w pewnym momencie odłączają się od nie-
go, żeby zawiadomić świekrę o nadejściu synowej1, muzycy (Nik ŁczK 388, 
SbNU 5 Pp 53) albo tancerze (Ancz Sak 298, Das Sdż 286). Niekiedy orszak 
zachowuje taki sam porządek, w jakim przybył do cerkwi (Gen Kap 183, 
SbNU 37 Kd 247). 

Zasadnicza zmiana dotyczy nowożeńców – z reguły inaczej niż w dro-
dze do cerkwi, teraz demonstrują fakt, że zostali połączeni, stali się małżeń-
stwem: idą obok siebie (AIF 307 Mch 73, Gen Ddż 283, AIF 225–II Chs 303), 
trzymając się pod rękę (Ełcz Mch 120) albo za mały palec (Nik ŁczK 388). 
Rzadko są rozdzieleni i prowadzeni – ona przez zyłwy (зълви/зълва), on przez 
dewera (девер) (Ancz Sak 298), co podkreśla ich wciąż jeszcze nieustabilizo-
waną pozycję społeczną. 

Pokonanie drogi z cerkwi do domu pana młodego, podobnie jak każdej innej 
dzielącej różne punkty na obrzędowej mapie wesela, wymaga podjęcia działań 
o charakterze apotropeicznym, chroniących nowożeńców i towarzyszących im 
weselników. Tradycyjnie, by odstraszyć złe moce, strzela się z broni (mo‑
SzyńSki, 1934, cz. 2, t. 1: 273) i robi zgiełk (SbNU 45 Kd 200–201). Czasami 
gości idących w orszaku weselnym obowiązują specjalne zasady poruszania 
się – zyłwy i pozostali krewni idą po śladach pana młodego (Geor PirK 404), 
co wiąże się z traktowaniem śladu jako znaku identyfikującego, który mógłby 
zostać wykorzystany do czarnej magii (moSzyńSki, 1934, cz. 2, t. 1: 294).

* Nie zawsze jest to droga z cerkwi – panna młoda może wyruszać z własnego domu, gdy 
ślubu będą jej udzielać w domu pana młodego. AIF 73–I Bł 88. 

1 Gen Ddż 283, SbNU 5 Sf 60, SbNU 45 Kd 201, SbNU 42 Dp 88.
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Bezpieczne przejście przez obcą przestrzeń ma gwarantować wykupywa-
nie się (pieniędzmi lub alkoholem) u młodzieży, która zastawia drogę żerdzią/
drągiem (AIF 73–I Bł 46, 88). 

Według ludowych wyobrażeń, złym znakiem jest spotkanie dwóch panien 
młodych, które brały ślub tego samego dnia (Gen Kap 183). Jeśli nie uda się 
uniknąć takiego niepożądanego spotkania, to obie panny młode, żeby się nie 
widzieć, pochylają się (AIF 149 Dp 37) albo odwracają wzrok (Das Sdż 287). 
Kiedy jednak mimo wszystko ich spojrzenia się spotkają, wykorzystując apo-
tropeiczną moc żelaza, wymieniają się igłami lub haczykami do zapinania 
pasa (AIF 45 Jb 13). Za to dobrym znakiem dla nowożeńców jest spotkanie na 
drodze Cygana z ciężkim ładunkiem na plecach lub człowieka z kociołkami 
wody (SbNU 48 Rł 385) – obciążenie wróży zajście w ciążę2. 

Droga, jaką orszak nowożeńców pokonuje z cerkwi do domu pana mło-
dego, obfituje w działania rytualne, których celem jest podkreślenie zmiany, 
jaka dokonała się po zawarciu związku małżeńskiego, przejścia kolejnego eta-
pu, który zbliża ich do zyskania nowego statusu społecznego:
–  w połowie drogi do domu pana młodego niszczona jest chorągiew weselna3 

(Gen Ddż 283); 
–  orszak porusza się w kierunku na prawo (Ancz Sak 298), wskazującym 

„otwarcie”, które może tu oznaczać usuwanie przeszkody z drogi, żeby nie 
było „zamknięcia”, żeby tо była droga dobra, podobnie jak „przyszłość”, 
„życie” (waSilewSki, 1978: 99); 

–  w drodze śpiewa się4 i tańczy, by w ten sposób nawiązać kontakt ze sferą 
„obcego” i zyskać przychylność jej mieszkańców dla oczekiwanej zmiany, 
a gdy uczestnicy orszaku tańczą choro (AIF 319 Sz 28, Das Sdż 286) lub 
ryczenicę (ръченица) (Nik ŁczK 388), dzięki ruchowi po kole zmianę tę 
wyrażają.
Na ogół rodzice pana młodego są uprzedzani o nadejściu orszaku weselne-

go5. Posłańcy wyruszają przed wszystkimi, a potem ścigają się, kto pierwszy 
dotrze na miejsce (AIF 150 Pk 20, Ancz Sak 298). Przybywających z dobrą 
nowiną obdarowują6 (Gen Kap 183). Obdarowywaniu może towarzyszyć także 

2 Nie bez znaczenia są tu też związki Cygana jako przedstawiciela grupy etnicznie „ob-
cych” z „tamtym” światem (por. status położnicy i jej nowo narodzonego dziecka).

3 Szerzej o parametrach temporalnych niszczenia chorągwi weselnej zob. rozdział: Przy-
gotowanie rekwizytów obrzędowych. 

4 AIF 199–III Pl 123, SbNU 5 Sf 60, Gen Sf 214, SbNU 42 Dp 88, AIF 73–I Bł 78–79, 
SbNU 5 Rł 45, SNU 48 Rł 385, Geor PirK 404, Draż PdK 228, Ancz Sak 298, Das Sdż 286.

5 AIF 319 Sz 28, SbNU 5 Sf 60, Weł Sf 69, Gen SfK 214, SbNU 5 Pp 53, SbNU 37 Kd 
247, SbNU 45 Kd 201, SbNU 42 Dp 88, AIF 148 Sm 10, AIF 211 Bs 107.

6 C hu s t ą  – SbNU 42 Dp 88; chu s t ą  i  k ra waje m (кравай) – SbNU 5 Pp 53; pe s z -
k i re m  (пешкир) – SbNU 37 Kd 247; k ra waje m i  b yk l i cą  (бъклица) – AIF 211 Bs 107; 
sk a r p e t a m i  i  r a k i ją  – AIF 150 Pk 20.
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częstowanie winem (SbNU 42 Dp 88). Po przekazaniu wiadomości posłaniec/
posłańcy zawraca/zawracają, by dołączyć do orszaku i poczęstować weselni-
ków winem lub tym, co dostali w domu pana młodego7. Przekazanie kumowi 
(кум) naczynia z rakiją można traktować jako rodzaj przepustki, dzięki której 
weselnicy będą mogli wejść do domu pana młodego. 

7 AIF 150 Pk 20, SbNU 42 Dp 88, Ancz Sak 298, AIF 211 Bs 107–108.





Powitanie panny młodej 
w domu pana młodego

Na tym etapie wesela na plan pierwszy wybija się postać panny młodej. 
To na nią czekają bliżsi i dalsi krewni zgromadzeni w obejściu domu pana 
młodego. Dojeżdżając do bram domu, przedstawiciele orszaku weselnego 
oznajmiają, że prowadzą1 dla matki pana młodego wyrękę:

Бабо, мила бабо, 
размитай, подбирай, 
че ти водим, бабо, 
млада измяница! 
Млада измяница 
да си та изменя 
зиме от мразове, 
лете от пекове! 

BNT 5 Sm, nr 445

Matce pana młodego mówią, że prowadzą jej młodą wyrękę, która ulży 
jej zimą i latem.

Witający młodą przedstawiciele rodu pana młodego – najczęściej jego 
matka2, ojciec3 – czekają na nią w miejscach, które jednoznacznie świadczą 
o traktowaniu synowej jako „obcej”. Brama wejściowa (Ancz Sak 298), do któ-

1 W tekstach folkloru z motywem „pan młody/orszak weselny prowadzi do domu wy-
rękę dla matki” zwraca uwagę użycie czasownika водя ([…] че ти в од и м ба бо, / млада 
измяница!), który w dialektach występuje w znaczeniu ‘mam kogoś za męża/żonę’ (БЕР,  
т. 1: 170). Odpowiada to – jak pisze Wasiłka Aleksowa – stanowi rzeczy poświadczonemu 
w tradycyjnym społeczeństwie, gdzie mężczyzna zabiera kobietę, którą oddali mu za żonę 
– dziewczyna jest tą, która musi podążać za mężem, być przez niego odprowadzoną do jego 
domu. аЛексова, 2002: 20–21. 

2 AIF 306 Mch 82, AIF 307 Mch 73, 81, Ełcz Mch 119, Nik ŁczK 388, Weł Sf 69, SbNU 
5 Pp 54, Draż PdK 229, AIF 148 Sm 10, AIF 225–II Chs 303, AIF 45 Jb 14, Das Sdż 287.

3 AIF 319 Sz 28, AIF 73–II Bł 170, 196, AIF II–77 Kdż 17, Ancz Sak 298, Was 
KnK 221.
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rej otwarcia wzywają obwieszczający przybycie orszaku weselnego4, podwó-
rze (Weł Sf 69, SbNU 5 Pp 54), prowadzące do domu schody (Nik ŁczK 388, 
AIF 319 Sz 28, AIF 73–II Bł 19), jego próg5 to punkty w przestrzeni wyty-
czające granicę między tym, co zewnętrzne („obce”), a tym, co wewnętrzne 
(„swoje”). 

W obawie przed negatywnymi skutkami pannie młodej nie pozwala się, 
by dotknęła gołej ziemi (иваНова, 1984: 157). Dlatego też, gdy przybywa do 
nowego domu wierzchem6, zwykle to ojciec pana młodego zsadza ją z konia7 
– czasami wraz z siodłem (SbNU 49 Bz1 713, SbNU 45 Kd 201) – i stawia 
na korycie, z którego ta wchodzi na lemiesz (apotropeiczna funkcja żelaza) 
(SbNU 37 Kd 248). 

Obcość nie jest jednak wyłącznie cechą panny młodej. Został nią skażony 
także pan młody, który podobnie jak ona, przechodzi przez rite de passage 
i miał kontakt ze sferą sacrum. To tłumaczy, dlaczego oboje, jako przybysze 
z „tamtego” świata, wraz z towarzyszącymi weselnikami, poddawani są dzia-
łaniom katarktycznym – obsypuje się ich ziarnami zbóż (Geor PirK 404, Draż 
PdK 229, Was KnK 221):

Излезни, мале момкова, 
Да срештнеш снаха деница, 
Да срештнеш сина месеца, 
[…]
Изнес решто сребрено 
С таiа бела белиiла 

4 Por. teksty folkloru:

Момкова мале, отварай порти, 
Че ти водим Стана родиня,
[…] SbNU 44 Bt 471, nr 939 

Matko pana młodego, otwieraj bramę, 
Prowadzimy ci Stanę, niewolnicę. 
[…] 

5 AIF 306 Mch 82, Ełcz Mch 119, Nik ŁczK 388, AIF 73–II Bł 228, AIF 225–II Chs 303, 
AIF 45 Jb 14, Das Sdż 287.

6 Por. teksty folkloru: 
[…] 
Прет свадбата – врано конче, 
на кончето синьо седло, 
на седлото – млада булка. 

SbNU 49 Dg 308, nr 530 

Przybywa wesele, na którego czele jedzie panna młoda na karym koniu.
7 SbNU 49 Bz1 713, SbNU 42 Dp 89, SbNU 37 Kd 248, SbNU 45 Kd 201, Geor 

PirK 404.
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И с червената ченица, 
Сватове да си посипеш, 
Сватове от три градове, 
Кум и староiкьа от пето, 
И с два млади девере, 
С Магда млада невеста!. 

SbNU 5 Sf 60

Matkę pana młodego wzywają do wyjścia na podwórze z sitem pełnym 
pszenicy, by obsypała nim swatów, kuma, starojkę, młodych dewerów 
i pannę młodą.

Obecny w obrzędowości powitania panny młodej w nowym domu motyw 
przejścia po białym8 płótnie9 lub jego funkcjonalnych ekwiwalentach10 może 
być interpretowany w planie społecznym jako symboliczne przejście z jednej 
grupy społecznej do drugiej11 (ГиГова, 2003: 36):

Излезни, мале момкова, 
Изнеси платно ленено,
[…] 
Да срешнеш снаа Деница 
И свойго сина Месеца!. 

SbNU 44 Sf 386, nr 702

Matkę pana młodego wzywają do wyniesienia lnianego płótna i powita-
nia synowej oraz syna.

 8 Kolor biały jest nie tylko symbolem panny młodej, ale i początku (bączkowSka, 1995: 
121) – tu początku nowego życia w nowym stanie społecznym. 

 9 AIF 307 Mch 73, AIF 199–III Pl 123, Nik ŁczK 388, AIF 319 Sz 28, Gen Kap 183, 
SbNU 49 Bz1 713, Rak Gd 225, SbNU 5 Sf 60, Gen SfK 214–215, AIF 150 Pk 20, SbNU 37 
Kd 238, AIF 73–I Bł 46, Geor PirK 404, AIF 148 Sm 10, AIF II–77 Kdż 17, Ancz Sak 299, 
AIF 45 Jb 14, Was KnK 221, Das Sdż 287.

10 Bia łe  onuce  – Gen Ddż 283, Ancz Sak 299, AIF 158 Bs 20; b ia ł y  me sa ł  (месал) – 
AIF 211 Bs 108; b ia łe  konopne  work i  – БуковиНова, 1984: 237; b ia ł a  – AIF 73–I Bs 46 
/cze r won a  n i t k a  – Rak Gd 225; c ze rga  (черга) – Geor PirK 404, AIF 73–II Bł 170, 196, 
Ancz Sak 299; rogoż a, cze r wony pa s, pa s  s t a r e j  kobie t y  – Ancz Sak 299; ż y wa 
b ia ł a  we ł n a  – Nik ŁczK 388; p r z ę d z a  – SbNU 37 Kd 248.

11 Por. dane o  z w ija n iu  (SbNU 49 Bz1 713, AIF 73–II Bł 170–171, 197, Draż PdK 229, 
AIF II–77 Kdż 18, Ancz Sak 299, Das Sdż 287) i  chowa n iu  m at e r i a ł u  (Ełcz Mch 119, 
AIF 158 Bs 20), kiedy przejdą po nim młodzi, by nie mógł posłużyć do czarnej magii (Ełcz 
Mch 119, Draż PdK 229, Das Sdż 287), np. щото младите ще се разделят (Ancz Sak 299) 
[bo młodzi się rozstaną]. Pilnowanie, by nikt inny nie szedł po ich śladach, potwierdza szcze-
gólną pozycję nowożeńców jako osób zmieniających swój status społeczny – niebezpiecznych, 
ale i samych narażonych na niebezpieczeństwo.
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Tak jest, gdy „drogę” tę nowożeńcy pokonują razem12. Zdarza się jednak, 
że panna młoda idzie sama13. Dla niej jest to nie tylko przejście z jednej grupy 
społecznej do drugiej, ale także z jednej rodziny do drugiej, z jednego domu 
do drugiego (иваНова, 1984: 143), o czym świadczy przynależność rodowa 
tych, którzy ją prowadzą: świekra14, świekr (Draż PdK 229) lub kobiety – 
krewne pana młodego (Ancz Sak 299). 

To, że następuje tu „przejście” zarówno w palnie wertykalnym (przesu-
nięcie o jeden szczebel w hierarchii społecznej – dla pana młodego i panny 
młodej), jak i horyzontalnej (przejście z jednego rodu do drugiego, a czasami 
także z jednej wsi do drugiej – dla panny młodej) potwierdzają także parame-
try przestrzenne. Płótno (lub to, co je zastępuje) rozściela się na podwórzu15, 
rzadziej – od bramy wjazdowej (AIF 211 Bs 108) lub od wozu, w którym siedzi 
panna młoda (AIF 199–III Pl 123, SbNU 5 Sf 60) aż do drzwi domu16, ewen-
tualnie w progu (Nik ŁczK 388, AIF 148 Sm 10). Są to miejsca wyznaczające 
punkty graniczne w przestrzeni, które panna młoda musi pokonać w sposób 
rytualny, żeby zostać przyjęta do nowego domu (ГиГова, 2003: 42). 

Symboliczne włączenie panny młodej do nowego domu17, nowej rodziny 
przebiega wieloetapowo. Czasami świekra (sama lub w towarzystwie innych 
osób) tańczy ryczenicę (ръченица), obchodząc przybyłych nowożeńców (Das 
Sak 121) albo wóz, w którym siedzą (Gen Ddż 283, Das Sak 121). Taniec ten 
wykonywany na weselu wszędzie tam, gdzie dokonuje się przejście z jednej 
przestrzeni do drugiej (иЛиева, 1981: 59), można odczytywać jako znak 
włączenia panny młodej do locusu pana młodego. Gdzie indziej, także już po 
wjeździe na podwórze nowego domu, po ściągnięciu synowej z konia świekr 
obraca ją trzy razy wokół siebie (SbNU 49 Bz 713, SbNU 42 Dp 89), czemu 
mogą towarzyszyć wymowne formuły życzeniowe: да върти невестата 
дома, да не ходи по чуждите къщи (Geor PirK 404) [żeby kobieta krzątała 
się w domu, a nie chodziła po obcych domach]; така да се върти и она  

12 Nik ŁczK 388, AIF 319 Sz 28–29, Gen Kap 183, Gen Ddż 283, Gen SfK 214–215, AIF 
150 Pk 20, AIF 148 Sm 10, AIF 211 Bs 108.

13 AIF 199–III Pl 123, Gen SfK 214, SbNU 49 Bz1 713, AIF 73–I Bł 79, AIF 73–II Bł 
170, 196, 228, AIF II–77 Kdż 18, Was KnK 221, AIF 158 Bs 20.

14 AIF 307 Mch 73, AIF 319 Sz 29, SbNU 5 Sf 60, Draż PdK 229, Ancz Sak 299. 
15 AIF 306 Mch 70, Rak Gd 225, SbNU 5 Sf 60, Gen SfK 214, AIF 150 Pk 20, Das 

Sdż 287.
16 AIF 307 Mch 73, Nik ŁczK 388, Gen Kap 183, AIF 319 Sz 28, AIF 73–II Bł 196, AIF 

II–77 Kdż 18, AIF 158 Bs 20.
17 Por. terminy typu задомяване, удомяване odnoszące się do momentu zawarcia związ-

ku małżeńskiego zarówno przez mężczyznę, jak i kobietę, które wskazują na konsekwencje 
tego wydarzenia – posiadanie domu będącego tu synonimem rodziny, co ujawnia się w de-
finicji słownikowej ich podstawy słowotwórczej: задомявам ‘żenić/wydawać za mąż kogoś, 
dawać mu [създавам му] rodzinę, dom’; задомявам се ‘wchodzić w relacje małżeńskie, 
założyć rodzinę, dom’. БТр, 2002: 243. Szerzej na ten temat zob. аЛексова, 2002: 37–43.
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у новата за нея каща (SbNU 45 Kd 201) [tak niech i ona krząta się w no-
wym domu]. 

W progu domu18 panna młoda19 podejmuje czynności związane z maza-
niem drzwi wejściowych20 lub jedynie ich futryny bądź progu/progów21. Maże 
otrzymanym od świekry22 miodem, miodem i masłem albo samym masłem 

lub jakimś tłuszczem. Rzadziej używa do tego celu wina, wody z cukrem, 
gliny. Wszystkie produkty23 wykazują cechę mediacji24. Sprzyjają tym samym 
„przejściu”, podobnie jak prowadzące do domu drzwi, stanowiące granicę 
między „tym” а „tamtym” światem, jednocześnie zaś miejsce umożliwiające 
jej przeniknięcie. A zatem „przejście” ma się wyrażać w wejściu do domu 
pana młodego, które daje początek procesowi włączania do nowej rodziny, 
budowania relacji z jej nowymi członkami25. Stąd towarzyszące mazaniu ży-

18 Panna młoda zdaje sobie sprawę, że nadszedł kres jej beztroskiego życia, że w nowym 
domu czeka ją ciężka praca, chce więc opóźnić nadejście tego momentu, co przekłada się na 
jej zachowanie. Zdarza się, że wzbrania się przed wejściem do domu – zapiera się w drzwiach, 
siłą jest wpychana do środka. Das Sdż 287.

19 Rzadko w y rę cz a  ją  w tym św iek r a  (SbNU 42 Dp 89), częściej p om aga  (Nik 
ŁczK 289, Geor PirK 404) – kierując ręką synowej (AIF 45 Jb 14), albo obie z sobą współza-
wodniczą, która szybciej skończy mazać (AIF 211 Bs 108).

20 Wyjątkowo maże ś c ia ny  w domu (Das Sak 21, Das Sdż 287), k ą t y  w  i zb ie  (Gen  
Ddż 283).

21 D r z w i  – Nik ŁczK 389, Gen Kap 183, Gen Ddż 283, SbNU 5 Sf 60, Geor PirK 404, 
AIF 73–II Bł 171, 228, AIF 45 Jb 14, Was KnK 221; f u t r y n a  – AIF 199–III Pl 123, Draż 
PdK 229, Ancz Sak 299, Was KnK 221; p róg/p rog i  – Nik ŁczK 389, SbNU 37 Kd 238, Geor 
PirK 404, Draż PdK 229, AIF 211 Bs 108.

22 Rak Gd 225, AIF 73–II Bł 171, Draż PdK 229, Ancz Sak 299, AIF 211 Bs 108.
23  M iód – Gen Ddż 283, Gen SfK 215, SbNU 42 Dp 89, Draż PdK 229, Ancz Sak 299, 

Was KnK 221, Das Sdż 87; m iód  i  m a s ło  – Nik ŁczK 389, Rak Gd 225, Weł Sf 70, Geor 
PirK 404, SbNU 37 Kd 238, AIF 73–II Bł 171; m a s ło  AIF 199–III Pl 123, Nik ŁczK 389, 
AIF 73–II Bł 196, 228; t ł u szcz  – SbNU 5 Sf 60, Draż PdK 229, Ancz Sak 299; w i no  – Gen 
Kap 183, Ancz Sak 299; wod a  – Ancz Sak 299; wod a  z  cu k re m – Was KnK 221, AIF 45 
Jb 14, AIF 211 Bs 108; g l i n a  – Gen Ddż 283. 

24 W przypadku tłuszczów nie bez znaczenia jest też fakt, że funkcjonują one jako naj-
silniejsze symbole życie (zadrożyńSka, 1985: 126). Faza włączenia w rite de passage to 
w istocie pokonanie rytualnej śmierci i ponowne narodziny w nowym stanie.

25 Niekiedy wprowadzaniu panny młodej do domu towarzyszy przerwanie rytualnego 
milczenia, jakie obowiązuje ją zwykle przez dłuższy czas związany z okresem adaptacji 
w domu męża, a dawniej – do narodzin pierwszego dziecka, co stanowi potwierdzenie nowego 
statusu i ostatni etap na drodze do włączenia do nowej rodziny. Jak pokazują dane etnogra-
ficzne, może do tego dojść już na podwórzu, gdzie nowożeńcy witani są turtą (турта), solą 
i pieprzem – świekra najpierw pyta syna, wskazując na to, co trzyma: – К’во е това? [– Co 
to jest?], a wówczas ten odpowiada: – Леб и сол! [– Chleb i sól!], potem te same słowa kie-
ruje do synowej (AIF 307 Mch 73). Z kolei tam, gdzie przed wejściem do domu, na schodach, 
panna młoda obdarowuje świekra i świekrę, zwraca się do nich: майко, татко [mamo, tato]. 
W niektórych miejscach przerwanie rytualnego milczenia następuje jednak dopiero po prze-
kroczeniu progu nowego domu, przy palenisku – panna młoda polewa świekrowi i świekrze, 
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czenia, w których zarówno panna młoda, jak i jej przyszłe stosunki z mężem, 
ze świekrą oraz z innymi członkami rodziny określane są przymiotnikiem 
блага/благи ‘dobra, potulna; miła, czuła’ (БЕР, т. 1: 52). Dlatego czasami, 
kiedy to świekra maże drzwi domu, daje trochę miodu do liźnięcia nowo-
żeńcom oraz kumowi (кум), kumicy (кумица), dewerowi (девер), dewericy 
(деверица), żeby się kochali i да са благи помежду си (SbNU 42 Dp 89) 
[żeby byli dobrzy, mili dla siebie]. Z kolei gdy robi to panna młoda, nierzadko 
zebrani wokół mówią:

Айде, къкто е маслото и шекера, тъй да се обичат младите!. 
AIF 199–III Pl 123

Tak jak jest masło i cukier, tak niech się kochają młodzi!. 

Да е блага и медена снахата, да не се кара със свекървата.
AIF 73–II Bł 171 

Żeby synowa była potulna i miodna, i żeby nie kłóciła się ze świekrą. 

Сладка булка! 
Gen Ddż 283

Słodka panna młoda!.

Niekiedy świekra i panna młoda mażą sobie miodem i masłem usta26 за 
да са си благи (Geor PirK 404) [żeby były dla siebie dobre, miłe]. 

W tej samej przestrzeni (najczęściej27) lokalizowane jest także „cięcie” 
daru (сечене на дар) – obdarowywanie panny młodej. Wymiana darów to 

podczas gdy inna kobieta wkłada w ich ręce popiół, pytając młodą: на кого поливаш [komu 
polewasz], a ta odpowiada: на майка, на татко [mamie, tacie] (Geor PirK 405). Nazywanie 
nowych krewnych jest widomym znakiem włączenia panny młodej do nowej rodziny. O se-
mantyce rytualnego milczenia – zob. rozdziały Odwiedziny i Pierwszy rok po weselu.

26 Por. wkładanie kawałka cukru bezpośrednio do ust panny młodej przez świekrę, co ma 
zagwarantować zgodne pożycie między nimi. SbNU 49 Bz1 713.

27 Może mieć miejsce jeszcze na podwórzu – panna młoda nie chce zejść z konia, dopóki 
nie dadzą jej daru (Nik ŁczK 388), co zostało utrwalone w tekstach folkloru:

– „Слази, Маро, от враната коня: 
Брату си ми коня уморило!” 
Мара нек’е от кон’о да слази, 
Но си иска големо аризмо. 
Свекор дава кучка сос кутренца. 
Мара нек’е кучка сос кутренца, 
Но си сака крава сос теленце. 

– „Слази, Маро, от враната коня!”
Мара нек’е от кон’о да слази, 
Но си иска големо аризмо.
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przede wszystkim gotowość do budowania więzi między uczestnikami aktu. 
Z perspektywy panny młodej rezultatem obdarowywania jest stopniowe włą-
czanie jej do rodowej struktury męża (ГеорГиев, 2002: 46). Wśród darczyń-
ców są zwykle: świekra (Gen SfK 215, Draż PdK 229), świekra i świekr28, 
krewni (Gen Kap 183, Was KnK 222, Das Sdż 287), weselnicy29:

Я излезни, юнакова майк’о, 
да си видиш к’ико сокол лети, 
и по н’ега – вакла яребица. 
Сокол лети, яребица нече, –
да излезне свекър да ариже 
краву с теленце, офцу с ягненце. 

SbNU 49 Bz2 318, nr 566 

Wzywają matkę pana młodego, żeby wyszła zobaczyć, jak sokół leci, 
a za nim kuropatwa. Sokół leci, kuropatwa nie chce – niech wyjdzie 
świekr i podaruje krowę z cielakiem, owcę z jagnięciem.

Co znamienne, nie ma ono wcale charakteru rzeczywistego obdarowa-
nia30, lecz jedynie przyjmuje formę obwieszczonej publicznie obietnicy. Jej 
złożenie (dzięki magicznej mocy słowa to, co obiecane, ma wartość danego31) 
wystarczy do pokonania granicy między „swoim” a „obcym”. Stojący przy 
drzwiach narycznik (наръчник) pyta kolejno krewnych i innych weselników, 
co dadzą nowożeńcom: Врататa е малка, булката не може да мине, какво 

Свекор дава мачка сос маченца. 
Мара нек’е мачка сос маченца, 
Но си иска овца сос ягненце. 

– „Слази, Маро, от враната коня: 
Брату си ми коня уморило!” 
Мара нек’е от кон’о да слази. 
Свекор даде крава сос теленце, 
А свекръва овца сос ягненце. 
Мара слезна от враната коня. 

SbNU 37 Kd 248

Każą Marze zsiąść z konia, bo ten jest zmęczony, ale ona nie chce, żądając 
dużego daru. Świekr daje sukę ze szczeniętami, Mara chce krowę z cielakiem. 
Świekr proponuje kotkę z kociętami, Mara znów odmawia. Wreszcie świekr daje 
krowę z cielakiem, a świekra owcę z jagnięciem i dopiero wtedy Mara zsiada 
z konia.

28 Nik ŁczK 389, AIF 319 Sz 29, SbNU 5 Pp 54, AIF II–77 Kdż 18, Was KnK 222, AIF 
211 Bs 108.

29 Gen SfK 215, AIF 45 Jb 13, AIF 158 Bs 20, Das Sdż 87.
30 Rzadko dochodzi do przekazania daru. SbNU5 Pp 54.
31 W tradycyjnej kulturze słowa mają swoistą moc powodowania określonych stanów rze-

czy – szerzej o tym: burSzTa, 1986: 9; engelking, 1991: 157.
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дава…? [Brama jest mała, panna młoda nie może przejść, co daje… (tu pada 
imię obdarowującego)?]. Młodzi robią krok do przodu tylko wówczas, gdy 
usłyszą, co dostaną, i tak krok po kroku wchodzą do domu (Das Sdż 287). 
Dary komentuje się na głos, a także wzywa darczyńców do większej szczo-
drości. „Mistrz ceremonii” nierzadko pozwala sobie na żartobliwe uwagi na 
temat daru, złorzeczy obdarowującemu (Draż PdK 229, Ancz Sak 298) – (gdy 
darem jest zwierzę): Ако не го дадеш, вълци да го ядат! (Gen Ddż 283) 
[Jeśli go nie dasz, niech wilki je zjedzą!]. 

Ważne są nie tyle rozmiar i liczba darów, ile osiągnięte za pośrednictwem 
aktu obdarowania przedstawienie obowiązków, jakie spoczywają na pannie 
młodej w związku z pracą na gospodarstwie i opieką nad dziećmi (ГеорГиев, 
2002: 45). I tak, świekr obiecuje synowej coś znaczącego: ziemię32 i/lub doby-
tek33. Za to wśród darów świekry dominują sprzęty domowe34, choć może ona 
obiecać także produkty żywnościowe – worek mąki (Nik ŁczK 389), domowe 
ptactwo (Gen Ddż 283, Draż PdK 229) – kwokę i kurczęta35, coś z dobytku 
– odłączone od matki jagnię (AIF 45 Jb 13). Obdarowując pannę młodą przy 
wejściu do nowego domu, krewni pana młodego w sposób symboliczny wypo-
sażają ją w cechy, które określają jej położenie jako nowego członka rodziny 
i rodu (ГеорГиев, 2002: 52) – nowa synowa będzie wyręczać świekrę w pracy 
w domu i na gospodarstwie36:

32 AIF 319 Sz 29, Gen Ddż 283, AIF 73–II Bł 196, Draż PdK 229, AIF 158 Bs 20. 
33 Nik ŁczK 389, AIF 319 Sz 29, Gen Ddż 283, AIF 73–II Bł 170, Draż PdK 229, AIF 

II–77 Kdż 18, AIF 45 Jb 13, AIF 158 Bs 20, AIF 211 Bs 108.
34 Dz ież a  – Nik ŁczK 389, Draż PdK 229, AIF 211 Bs 108; kor y t o  – Nik ŁczK 389, 

AIF 211 Bs 108; ko łd r a, ko c, koc io łek, t a wa  (тава), t e p s i ja  (тепсия) – AIF 319 
Sz 29.

35          – Бабо, ти какво даваш?
– Аз съм дала такъв голям син, ама давам квачката и пилетата.

AIF II–77 Kdż18
– Świekro, co dajesz?
– Dałam już syna, ale daję jeszcze kwokę z pisklętami. 

36 Por. też motyw chłopaka prowadzącego do domu dziewczynę – wyrękę dla matki, 
obecny w łazarskich pieśniach cyklu kawalerskiego: 

[…] 
– „На ти, мале, отмена, 

Тейно бела премена, 
Брату китка зелена, 
Сестри танко плетено”. 

Stoin Sf 186, nr 11

Chłopak prowadzi dziewczynę do domu. Mówi matce, że ma dla niej wyrękę, 
ojciec będzie miał piękne ubranie, brat – zielony bukiecik, siostry – cienko 
zaplecione warkocze.
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Радвай се, радвай, зарадвай, 
мари ти, старо свекърво, 
че ти водиме отмяна, 
тебе от сичко да отмени. 

SbNU 59 KnK 120, nr 271 

Wzywają starą świekrę, by się radowała, bo prowadzą jej wyrękę od 
wszystkiego.

Przekroczywszy próg domu męża, panna młoda, zwykle prowadzona przez 
świekrę37, kieruje się do paleniska, by trzykrotnie je obejść38. Tym samym 
demonstruje swoją przynależność do sakralnego centrum domu39, do którego 
właśnie została wprowadzona (НикоЛова, 2005: 111). Wykonywane tu czyn-
ności mają na celu pokonanie opozycji „obcy – swój”, sprawienie, by pannę 
młodą można było uważać za członka rodziny40 (иваНова, 1984: 157).

Innym znakiem włączenia do nowej rodziny jest oprowadzanie panny 
młodej – czego najczęściej dokonują świekra (SbNU 42 Dp 89, Draż PdK 229) 
lub pomajczima (помайчима) (Gen Kap 183) – po pomieszczeniach gospodar-
skich, które będą miejscem jej aktywności w nowym domu. Nowo przybyła 
zagląda więc do piwnicy (Gen Kap 183, SbNU 42 Dp 89, Geor PirK 405), 
stodoły (Ełcz Mch 119, Nik ŁczK 390), obory, drewutni (Ełcz Mch 119, Gen 
Kap 183). Niekiedy znak przyłączenia do nowego domu stanowi także wyko-
nywanie przez pannę młodą czynności, które będą należeć do jej codziennych 
obowiązków: polewa trzy drzewka na podwórzu, po czym nalewa do kocioł-
ków wody ze studni (Draż PdK 229). 

Do domu pana młodego nowożeńcy przyjeżdżają z cerkwi, gdzie zostali 
połączeni węzłem małżeńskim. Wiele czynności wykonywanych podczas ich 
powitania i wprowadzania panny młodej do nowego domu, będących znakiem 
połączenia, ma na celu demonstrację ich nowego położenia. I tak: 
–  nowożeńcy dostają krawaj (кравай) (Nik ŁczK 390) lub pitę (пита) (Nik 

ŁczK 389, AIF 187 Gb 10, AIF 92 Sl 10), które rozłamują (analogiczna 
czynność przypisana jest rytоwi cerkiewnemu);

–  pokonując drogę do drzwi domu41, prowadzeni są przez świekrę, trzyma-
jącą koniec białej chustki, którą wcześniej połączyła ich głowy (AIF 307 

37 AIF 307 Mch 81, Ełcz Mch 120, Nik ŁczK 390, SbNU 45 Kd 201, SbNU 42 Dp 89, 
Draż PdK 229.

38 Ełcz Mch 120, Rak Gd 225, SbNU 37 Kd 248, SbNU 45 Kd 201.
39 Por. konsekwencje obejścia paleniska w domu chłopaka przez dziewczynę, która zo-

stała „skradziona” wbrew własnej woli – czynność ta sprawia, że zostaje związana z tym 
domem, nawet jeśli tego nie chce. Ełcz Mch 120.

40 Por. ognisko domowe jako wyobrażenie domu i kręgu rodzinnego. maSłowSka, 
2007: 110.

41 Nik ŁczK 388, AIF 319 Sz 28–29, Gen Kap 183, Gen Ddż 283, Gen SfK 214–215, AIF 
150 Pk 20, AIF 148 Sm 10, AIF 211 Bs 108.
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Mch 73), lub peszkir (пешкир) zarzucony na ich szyje (AIF 319 Sz 29); 
gdzieniegdzie towarzyszy im dewer – przechodzi raz koło panny młodej, 
raz koło pana młodego, mówiąc: Аз да ви разделя, господ да не ви дели 
(AIF 45 Jb 14) [Ja was rozdzielę, Bóg niech was nie rozdzieli]; 

–  nierzadko na rozesłanym materiale, po którym idą do drzwi domu, leży 
martenica (мартеница) (AIF 73–II Bł 170, 196, Geor PirK 404) albo został 
on uprzednio obrębiony białą i czerwoną nitką (Das Sdż 87) – w obrzędo-
wości weselnej kolor biały jest kolorem panny młodej, a czerwony – pana 
młodego, współwystępowanie obu kolorów, podobnie jak w chorągwi we-
selnej, można interpretować jako znak połączenia nowożeńców;

– przed drzwiami owija się ich pasem (Gen Kap 183); 
–  nowożeńców wprowadza się do domu, trzymając za chustę zarzuconą na ich 

szyje (SbNU 45 Kd 201, SbNU 42 Dp 89) albo zawiązaną na ich złączonych 
głowach (Geor PirK 404); czasami chusta może zostać zastąpiona uzdą (Rak 
Gd 225) lub pasem (Gen Kap 183, SbNU 5 Pp 54), a w niektórych miejscach 
młodzi wprzęgani są do jarzma42 (Gen SfK 215, Draż PdK 229).
Zanim pannie młodej i panu młodemu udzielono ślubu, byli osobno, każde 

w rodzimym locusie, w otoczeniu własnego rodu. Po powrocie z cerkwi ta 
sytuacja uległa zmianie. Teraz są razem: już schodząc z wozu, jednocześnie 
następują prawą nogą na płótno rozesłane na drodze prowadzącej do drzwi 
domu (Nik ŁczK 389), a w wielu miejscach jednocześnie43 przekraczają rów-
nież jego próg (Gen Kap 183, Gen SfK 215, AIF 148 Sm 10). 

Połączenie nowożeńców może symbolizować także ich44 rytualne karmie-
nie45 lub pojenie – winem46 albo wodą47:

– Излезни, мале момкова, 
посрещни ù снаа Деница, 
и своя сина Месеца. 
Изнеси чаша стъкленица 

42 Por. analogiczne działania podejmowane w obrzędowości pogrzebowej względem 
umierającego, który nie może skonać, mające ułatwić mu śmierć i przejście na „tamten” świat. 
Tak więc wprzęganie do jarzma osób poddawanych obrzędom przejścia miałoby je umożliwić 
(вакареЛски, 1990: 55). Zob. też notowaną w Polsce praktykę zaprzęgania do jarzma mło-
dzieży w ostatnim dniu zapustów. kowalSka, 1987: 44. 

43 W niektórych miejscach nowożeńcy są wtedy razem, ale nie przekraczają progu domu jed-
nocześnie – każde stara się uprzedzić partnera. Nik ŁczK 389, AIF 73–I Bł 46, AIF 148 Sm 10. 

44 Sporadycznie czynność ta obejmuje wyłącznie pannę młodą (Gen Kap 183, SbNU 49 
Bz1 713, Draż PdK 229), będąc wtedy symbolem jej włączenia do nowego rodu.

45 AIF 306 Mch 82, Ełcz Mch 119, Nik ŁczK 389, AIF 187 Gb 10, Gen Ddż 283, Rak Gd 225, 
Gen SfK 214–215, SbNU 5 Pp 53, SbNU 49 Bz1 713, SbNU 37 Kd 248, SbNU 45 Kd 201, AIF 
149 Dp 38, Geor PirK 404, SbNU 48 Rł 386, Draż PdK 29, AIF 158 Bs 19, Das Sak 121.

46 AIF 306 Mch 82, Nik ŁczK 289, Gen Kap 183, Rak Gd 225, Gen SfK 214, Draż PdK 
229, Ancz Sak 299, AIF 158 Bs 19, Das Sdż 287. 

47 AIF 187 Gb 86, SbNU 5 Pp 54, AIF 149 Dp 38, Draż PdK 229.
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и в вея вино червено, 
да запоиш двама млади младенци. 

Weł Sf 69 

Wzywają matkę pana młodego, żeby wyszła na podwórze ze szklanicą 
czerwonego wina i napoiła nim nowożeńców.

Изльала бе момковата маiка, 
Изльала бе на равните двори, 
[…] 
Снаа да си срешне: 
В рака си носи: 
Шише с¿с водица,
[…]

SbNU 5 Sf 53, nr 2

Matka pana młodego wychodzi na podwórze przywitać synową – w ręku 
niesie butelkę z wodą.

W większości miejsc młodzi dostają do zjedzenia kawałek chleba48. Cza-
sami „moczy się” go w soli49 (Das Sdż 287), a podając, mówi się:

Къкто хлябът без сол не може, тъй да не могат един без друг.
AIF 158 Bs 19 

Tak jak chleb nie może być bez soli, tak niech i oni nie mogą żyć jeden 
bez drugiego.

Gdzieniegdzie kawałki chleba moczone są w miodzie (Nik ŁczK 389, Das 
Sak 121). Poza chlebem do rytualnego karmienia używa się także: miodu 
(Nik ŁczK 389, Rak Gd 225, Ancz Sak 299), rodzynków (SbNU 5 Pp 54), 
jabłka (SbNU 49 Bz1 713, Was KnK 221), grudek cukru50:

Изльала бе момковата маiка, 
Изльала бе на равните двори,
[…]
Снаа да си срешне: 
В рака си носи: 
[…] 
шекерец за мезе,
[…]

SbNU 5 Sf 53, nr 2

48 Ełcz Mch 119, Rak Gd 225, Gen SfK 214–215, SbNU 49 Bz1 713, SbNU 45 Kd 201, 
Geor PirK 404, Das Sdż 287.

49 Por. chleb i sól jako mityczne operatory „przejścia”. brzozowSka ‑krajka, 1994: 128.
50 SbNU 5 Pp 53, SbNU 49 Bz1 713, SbNU 45 Kd 201, AIF 149 Dp 38. Por. semantykę 

„słodkiego” w kontekście połączenia w planie fizycznym (rozdział Pokładziny). 
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Matka pana młodego wyszła na podwórze przywitać synową. W ręce 
niesie cukier. 

Niekiedy świekra wkłada palcami młodym do ust otręby zmieszane z cu-
krem, żeby do końca życia byli dla siebie mili (SbNU 37 Kd 248). 

Za swoistą formę połączenia można uznać błogosławieństwo wypowiada-
ne przez świekrę i innych weselników, w którym życzy się nowożeńcom, by 
razem się zestarzeli:

да остареете, да обелеете като Cтара планина 
Gen SfK 215 

obyście zestarzeli się i posiwieli jak Stara Płanina. 

Да бъдете и вие като леба и солта! Да побелеете като дедо Адам 
и баба Ева! Да се умножите! Да имате деца и внуци!. 

AIF 307 Mch 73 

Bądźcie i wy jak chleb i sól! Posiwiejcie jak nasi przodkowie Adam 
i Ewa! Rozmnażajcie się! Miejcie dzieci i wnuki!

Dzięki połączeniu nowożeńców, do którego doszło za pośrednictwem rytu 
cerkiewnego, panna młoda przechodzi do kategorii kobiet zamężnych, „zlewa 
się” ze świekrą. Zyskuje tym samym cechy chtoniczne i władzę nad pilnowa-
ną przez świekrę przestrzenią „tamtego” świata, właściwości, które oznaczają 
zdolność rodzenia dzieci (НикоЛова, 2003: 48). To tłumaczy, dlaczego wiele 
z czynności podejmowanych w trakcie powitania panny młodej w jej nowym 
domu nacechowanych jest semantyką fizycznego połączenia, brzemienności 
i oczekiwanych narodzin dziecka. 

Oprócz tej triady można wyróżnić także działania stymulujące zdolności 
prokreacyjne młodych. I tak, z myślą o obdarzeniu życiodajną siłą i płod-
nością przybywający do domu nowożeńcy obsypywani są ziarnami zbóż51 
i opryskiwani winem (Draż PdK 229). Magia kontaktowa leży też u podstaw 
uderzania lub bodzenia (Nik ŁczK 388) panny młodej gałązkami jabłoni, 
gdy idzie po białym płótnie. Z kolei wchodzącego do domu pana młodego 
kawalerzy okładają pięściami (Gen Ddż 283) albo, gdy ociąga się z przekro-
czeniem jego progu, popychają przedmiotami o symbolice fallicznej – wa-
łem tkackim lub nosidłami (Gen Kap 183). Po doprowadzeniu do paleniska 
panna młoda trzykrotnie kuca (SbNU 42 Dp 8). Kontakt z ziemią ma spra-
wić, by dzięki dotykowi płodność ziemi i kobiety wzajemnie się stymulo-

51 Geor PirK 404, Draż PdK 229, Was KnK 221, Das Sdż 287. Czynność, która tu wy-
kazuje asocjacje z przedłużeniem ludzkiego gatunku (ДраЖева, 1990: 141), ze względu na 
właściwości ziarna spełnia jednocześnie kilka funkcji. 
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wały52 (НикоЛова, 2005: 108). Tę samą funkcję pełnią czynności z użyciem 
wełny – gdy panna młoda maże drzwi domu, używa białej wełny (Nik ŁczK 
389), której tradycyjnie przypisuje się moc niesienia płodności (НикоЛова, 
1989: 11), albo pszenicy – gdy prowadzą ją do stodoły, rozgrzebuje tam jej 
ziarna rękami (Ełcz Mch 119). 

Z kolei do czynności będących znakiem aktu małżeńskiego nowożeńców, 
poza stawianiem panny młodej na lemieszu (SbNU 37 Kd 248) – seman-
tycznym ekwiwalencie fallusa (ГреБеНарова, 1994: 124) – można zaliczyć 
wzajemne nadeptywanie się53 (Nik ŁczK 389, Gen Ddż 283, AIF 73–I Bł 46). 
W obrzędzie weselnym w planie symbolicznym ciało mężczyzny i kobiety 
„łączy się” za pośrednictwem odpowiadających sobie części54 (НикоЛова, 
2005: 123) – w tym wypadku nóg. Inną formą połączenia, tym razem z wy-
korzystaniem rąk, jest niesienie przez nowożeńców kociołka z wodą, który 
każde z nich podtrzymuje małym palcem (Draż PdK 229). Kontakt między 
męską i kobiecą ręką oznacza zajście w ciążę. Jednocześnie w kodzie przed-
miotowym wyraża je naczynie z wodą, a mały palec u ręki symbolizuje ostat-
nie dziecko w rodzinie (НикoЛова, 2005: 104), co można odczytywać jako 
życzenie, by młodzi doczekali się licznego potomstwa. Czasami połączenie 
przedstawiane jest nie tylko jako „skrzyżowanie” różnych kodów (somatycz-
nego i przedmiotowego), ale i różnych części ciała (НикоЛова, 2005: 123). 
Tak dzieje się, gdy kum kładzie na kolanie trzy kęsy chleba, a panna młoda 
nachyla się trzy razy i ustami bierze po jednym kawałku (SbNU 48 Rł 386) 
– powtórzenie czynności ma być odpowiednikiem życzenia wielokrotnego 
zajścia w ciążę. W jednym z wariantów chleb zostaje zastąpiony solą (panna 
młoda zlizuje sól z kolana pana młodego, a potem go nią karmi). Jedzeniu 
soli towarzyszy łamanie (czasami palenie) krzesła, na którym siedział pan 
młody, i uderzanie panny młodej (pan młody kopie ją kolanem), co symboli-
zuje akt małżeński (Gen SfK 215). Czytelnym znakiem fizycznego zbliżenia 
jest także podnoszenie przez pana młodego w drzwiach domu prawej nogi, 
pod którą przechodzi panna młoda, trzymając w rękach naczynie55 (Draż 
PdK 229). To samo znaczenie nadaje się rozgrzebywaniu żaru w palenisku56. 

52 Por. ludowe wytłumaczenie tej czynności wiążące ją z narodzinami dziecka – kucanie 
ma zapewnić lekki poród. SbNU 42 Dp 89.

53 Por. wierzenia związane ze wzajemnym nadeptywaniem stóp nowożeńców – z tego, kto 
pierwszy kogo nadepnie, wróży się o płci pierwszego dziecka. НикоЛова, 2005: 112.

54 Temat poczęcia dziecka rozwijany w obrzędowości powitania panny młodej i wprowa-
dzania jej do nowego domu aktualizuje się w wielu kodach, ale – jak pisze Wanja Nikołowa 
– to kod somatyczny jest kodem dominującym. НикоЛова, 2005: 98.

55 Por. termin привратна ‘u drzwi’, którym określa się kobietę oczekującą na roz-
wiązanie, a być może także jej przejściowy status w drodze do macierzyństwa. сеДакова, 
2011: 188. 

56 AIF 307 Mch 81, AIF 187 Gb 86, Gen Ddż 283, SbNU 42 Dp 89, Geor PirK 405.
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Zdarza się, że panna młoda robi to razem z panem młodym (Nik ŁczK 390): 
żar, podobnie jak ogień, ma symbolikę falliczną i zapładniającą, a palenisko 
jako centrum domu57 symbolizuje kobiece łono (НикоЛова, 1991: 43–44). 
Tutaj też panna młoda może podejmować czynności, które tradycyjnie wiąże 
się z aktem seksualnym: prząść58 i zamiatać59 (Geor PirK 405). Ponadto jako 
realizację symbolicznego aktu można interpretować obrzędowy kompleks 
„cięcia” daru. Deklarowaniu darów towarzyszy ich zaznaczanie, zwykle 
przez specjalnie wytypowaną osobę60, nacięciami robionymi nożem lub sie-
kierą (Gen Ddż 283, Draż PdK 229, Ancz Sak 298) na ścianie (Gen Kap 183, 
AIF 45 Jb 13), ogrodzeniu (Gen Kap 183), pniaku (Was KnK 222), drewnia-
nym parapecie (Nik ŁczK 389), drzwiach (Was KnK 222, AIF 158 Bs 20), 
progu domu (Nik ŁczK 389). Podtekst seksualny podejmowanych działań 
mają wyrażać: 
–  lokalizacja (najczęściej) przy drzwiach – jak wszystkie czynności wykony-

wane podczas obrzędu weselnego w tym właśnie miejscu, ma ono stymu-
lować końcowy efekt pojawienia się panny młodej w nowym domu, jakim 
jest zajście w ciążę;

–  pień – w niektórych miejscach jest on stawiany przy skrzyni z wianem pan-
ny młodej, co oznacza traktowanie obu przedmiotów jako semantycznych 
dubletów jej samej;

–  mężczyzna wykonujący nacięcia jako funkcjonalno ‑semantyczny ekwiwa-
lent mitycznego pomocnika pana młodego; 

– użyty przedmiot – broń (siekiera, nóż);
–  podstawowy sens samej czynności nacinania jako zajęcia typowo męskiego 

(ГеорГиев, 2002: 44).
Semantyką zapłodnienia, rozumianą szerzej, nie tylko w planie antropo-

logicznym, lecz także kosmicznym, obarczone jest natomiast symboliczne 

57 W ludowych wierzeniach ogień i palenisko określane są jako domowy ołtarz. Гоев, 
2011: 12.

58 Por. też zapisy, w których świekra wręcza przybywającej do jej domu pannie młodej 
przęślicę (Ancz Sak 299). Z uwagi na kształt falliczny i fakt, że podczas pracy jest umiesz-
czana w pasie kobiety, przywołuje na myśl akt seksualny. НикоЛова, 1989: 10.

59 Do zamiatania mogą zmuszać pannę młodą już na podwórzu. Bliski pana młodego 
wita nowożeńców z koszem plew na plecach i zaczyna rozrzucać słomę po drodze. Podają 
pannie młodej miotłę i ta zaczynała zamiatać, ale żartowniś idzie za nią i znów sypie słomę, 
wołając: Много калпава булка сте си взели. Я вижте след нея колко е мръсно! [Kiepską 
pannę młodą sobie wzięliście. Spójrzcie jak wokół niej brudno!]. Panna młoda wracała i znów 
zamiata. Ancz Sak 298.

60 Poba s z t im (побащим) – Gen Kap 183, Gen Ddż 283, Draż PdK 229; k u m  –  
Gen Ddż 283; za ło ż n i k  (заложник) – Was KnK 222, Gen Ddż 283, Draż PdK 229;  
pe te ła r  (петелар) – Was KnK 222; ga jda r  (гайдар) – Nik ŁczK 389, Ancz Sak 299; 
sk r z y p ek  – Gen Kap 183; s ze ta r  (шетар) – Was KnK 222; na re c z n i k  (наречник) –  
AIF 158 Bs 20.
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„sianie” – czynność, którą wykonuje panna młoda jeszcze na podwórzu no-
wego domu. Ziarna do siania dostaje od świekry61. Z reguły jest to pszenica 
w rzeszocie lub sicie62, zmieszana z cukierkami i kukurydzą (Geor PirK 404) 
albo pieniędzmi (AIF 150 Pk 21). Zanim zacznie „siać” wokół siebie, panna 
młoda wsypuje garść ziaren za pazuchę (zapładnia własne łono)63 (AIF 150 
Pk 21). Podobne, bo zapładniające, znaczenie nadaje się czynnościom podej-
mowanym w oborze, odpowiadającej kobiecemu łonu (НикоЛова, 1991: 44), 
gdzie nowożeńcy karmią zwierzęta (Gen Kap 184).

W omawianej grupie czynności rytualnych na szczególną uwagę zasługują 
te, w których nie biorą bezpośredniego udziału młodzi, a które mimo to od-
syłają do aktu małżeńskiego:
–  jeszcze na podwórzu przybywający z wieścią o nadejściu orszaku biorą 

z rąk świekry rzeszoto, żeby je wypatroszyć (symbol defloracji) i wrzucić 
na dach (czynność ta zostanie powtórzona po pokładzinach, gdy panna 
młoda okaże się dziewicą);

–  kawalerowie wnoszą do izby nowożeńców wiano panny młodej (jej funk-
cjonalny ekwiwalent), starając się przy okazji złamać jakąś deskę w pod-
łodze (Draż PdK 229) – gwałtowne, uderzające ruchy męskiej nogi sym-
bolizują stosunek.
Kolejna grupa to działania przywołujące w planie symbolicznym obraz 

ciężarnej kobiety – pożądany stan, w jakim obie strony chciałyby ją jak naj-
szybciej ujrzeć (jej podstawową funkcją w rodzinie ma być rodzenie). I tak, 
nierzadko powitaniu lub wprowadzaniu młodych do domu towarzyszy rytu-
alne podnoszenie panny młodej64. Czasami świekra najpierw podnosi pana 
młodego, mówiąc: Чу чи лек младоженец [Słyszałam, że pan młody jest lek-
ki], a następnie pannę młodą, co przychodzi jej z wyraźnym trudem, o czym 
świadczą wypowiadane słowa: Чу чи тешка65 булка, брей (Nik ŁczK 389) 
[Ejże! Słyszałam, że panna młoda jest ciężka]. Trzykrotne66 powtórzenie tej 
czynności (Gen Ddż 283, Das Sdż 287) można odczytywać jako życzenie 
skierowane do panny młodej, by urodziła wiele dzieci. 

61 Weł Sf 69, Gen SfK 215, AIF 150 Pk 20, SbNU 42 Dp 89, Geor PirK 404.
62 Si t o  – Ełcz Mch 119, SbNU 5 Sf 60, Weł Sf 69, Gen SfK 215, AIF 150 Pk 20; r ze -

szo t o  – SbNU 37 Kd 248, SbNU 42 Dp 89. Por. poświadczone w serbskim obrzędzie we-
selnym nazywanie panny młodej przy powitaniu w nowym domu житна ‘niosąca życie’. 
wrocławSki, 1992: 83.

63 Por. miejsca, w których świekra wkłada synowej za pazuchę proso. Gen Kap 183.
64 Draż PdK 229, AIF 148 Sm 10, Was KnK 221, AIF 158 Bs 19.
65 Por. dialektalną formę тежка ‘o kobiecie lub samicy zwierzęcia – brzemienna’. 

РРОДД, 1998: 499.
66 Liczba nieparzysta w świadomości Bułgara funkcjonuje jako znak życia. ГреБеНарова, 

1994: 124. 
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Ciążę mają symbolizować także czynności obciążające pannę młodą67. 
Stąd zwyczaj wręczania jej przez świekrę bochenka68/bochenków69 chleba, 
które gdzieniegdzie mogą zostać zastąpione pitami (пити) – dwiema/trzema 
(AIF 73–I Bł 46, AIF 73–II Bł 228) albo pogaczą (погача)/dwiema pogacza-
mi (погачи) (AIF 150 Pk 21). Otrzymany chleb panna młoda wkłada sobie 
(niekiedy robi to świekra) pod pachę/pachy70. W mitologicznym myśleniu pot, 
ślina, mocz i ekskrementy oddzielone od ciała człowieka świadczą o jego bio-
logicznej mocy. Ich wyjątkowe znaczenie wynika z faktu, że w wielu mitach, 
podobnie jak krew i tchnienie, są podstawowymi substancjami, z których two-
rzony jest świat. Stąd interpretowanie potu jako nosiciela hormonów. Z kolei 
czynienie znaku równości między nim i nasieniem pozwala na powiązanie 
potu z wyobrażeniem o pasze jako miejscu rodzenia (ГреБеНарова, 1996: 97). 
Czasami chleby, które kładą pannie młodej na ramieniu, znajdują się w ce‑ 
dzidle71 (SbNU 37 Kd 248) albo w torbie zawieszonej na pogrzebaczu72 (Ełcz 
Mch 119), co niesie z sobą jeszcze jedno znaczenie – życzenie wielu dzieci 
w rodzinie. 

W licznych miejscach świekra wręcza pannie młodej poza chlebem dwa 
dzbany lub dwa miedziane naczynia73 z wodą, którą czasem zastępuje się wi-
nem74. Dzban, ze względu na fizyczne podobieństwo do ciała kobiety, wypeł-
niony wodą75 lub winem – „sokami”, „wilgotnością”, „życiodajnymi płynami” 

67 Sposoby nominacji kobiety ciężarnej zachowane w dialektach potwierdzają rozumienie 
tego stanu jako obładowanie, noszenie ciężaru – тварена ‘obładowana’ (НикоЛова, 2005: 
98). Por. też podstawowe nazwy kobiety ciężarnej w językach słowiańskich, pochodzące od 
rdzeni ze znaczeniem ‘brzemię, ciężar’. сДЭс, т. 1: 160.

68 Nik ŁczK 389, AIF 199–III Pl 123, Gen Kap 183, Gen Ddż 283, Rak Gd 225, Gen SfK 
215, SbNU 49 Bz1 713, SbNU 42 Dp 89, AIF 73–II Bł 171, AIF 148 Sm 10. 

69 D wa boche n k i  – Gen Kap 183, Weł Sf 69, Gen SfK 215, SbNU 45 Kd 201, AIF 
73–I Bł 46, 88, SbNU 5 Rł 45, Geor PirK 405, Draż PdK 229, Ancz Sak 299; t r z y  boche n -
k i  – SbNU 37 Kd 248, AIF 73–II Bł 196, SbNU 5 Rł 45, SbNU 48 Rł 386, Geor PirK 405; 
ca ł a  t o rba  – Ełcz Mch 119, AIF 150 Pk 21, SbNU 37 Kd 248.

70 AIF 199–III Pl 123, Nik ŁczK 389, Gen Ddż 283, Gen SfK 215, AIF 73–I Bł 46, AIF 
73–II Bł 171, 228, SbNU 5 Rł 45, Draż PdK 229, AIF 148 Sm 10, Ancz Sak 299. 

71 Por. typowy dla bułgarskich realiów obraz kobiety z dzieckiem w cedzidle.
72 Por. obligatoryjną obecność pogrzebacza (i szczypiec do węgla) przy położnicy oraz jej 

dziecku od momentu połogu do czterdziestu dni po nim. ЛуЛева, 2002: 87.
73 Rzadko naczynie jest tylko je d no  – SbNU 49 Bz1 713, SbNU 37 Kd 248, Draż PdK 

229, Ancz Sak 299, Das Sdż 287.
74 Z  wod ą  – Rak Gd 225, AIF 150 Pk 21, SbNU 45 Kd 201, AIF 73–I Bł 46, Geor PirK 

405, Draż PdK 229, AIF 148 Sm 10; z  w i ne m – Gen SfK 215, SbNU 42 Dp 89, AIF 73–II 
Bł 171, 196.

75 Por. sprowadzanie płodności, względnie zdolność zapładniania jako jedną z cech przy-
pisywanych wodzie (moSzyńSki, 1934, cz. 2, t. 1: 510), a także praktyki poświadczone w Ro-
dopach, zabraniające dziewczętom w wieku przedmałżeńskim wychodzenia z domu w czasie 
deszczu, żeby się nie zmoczyły i nie zaszły w ciążę (Дяков, 2003: 118). 
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(borowicz, hoboT, PrzybylSka, 2010: 88–89) – to kolejny z wielu sposobów na 
wyrażenie w obrzędzie weselnym życzenia brzemienności. Jest ono tu dodat-
kowo wzmocnione sposobem i miejscem trzymania naczynia: 
–  w ręce/w rękach (SbNU 49 Bz1 713, SbNU 37 Kd 248, SbNU 45 Kd 201) – 

zdolność chwytania, żeby coś zatrzymać, a potem uwolnić się od tego, 
upodabnia kobiece dłonie do matczynego łona z płodem w środku; w od-
niesieniu do obrzędu weselnego zdolność ta jest interpretowana jako zajście 
w ciążę, noszenie płodu i wydawanie go na świat (НикоЛова, 2005: 103); 

– w fartuchu (AIF 73–II Bł 19) – zaznacza łono kobiety76; 
–  pod pachą (AIF 73–II Bł 171) – w odróżnieniu od gładkich części ciała, 

pachy są wgłębione i z łatwością utrzymują to, co zostało w nie wsadzone, 
co odpowiada zajściu w ciążę, a następnie uwalniają się od ciężaru (pan-
na młoda zostawia swój „ładunek” przy palenisku, co odpowiada narodzi-
nom); ponadto są owłosione, ciepłe, wilgotne, co czyni je podobnymi do 
kobiecych narządów rodnych (НикоЛова, 2005: 99–100). 
Zdarza się, że w celu spotęgowania efektu panna młoda niesie jednocześ‑ 

nie dwa chleby i dwa kociołki z wodą albo trzyma pod pachami dwie pity, 
a na rękach – dwoje małych dzieci (Draż PdK 229), dwa bochenki i dwie 
kądziele wełny (SbNU 5 Sf 60). 

Czynności interpretowane jako akt narodzin przybierają różne formy. Jed-
ną z najbardziej czytelnych jest rozbijanie jajka jako symboliczne uwolnienie 
życia (w myśl zasady magii sympatycznej, że podobne czyni podobne). Dla-
tego jeszcze na podwórzu, witając młodych, świekra lub inna kobieta z rodu 
pana młodego rozbijała je o czoło konia (SbNU 49 Bz1 713, Das Sdż 287) lub 
rogi bawołów (Das Sak 121). W jednym z wariantów panna młoda nadeptuje 
jajko, które wcześniej świekra wpuszcza jej za pazuchę (zapłodnienie), co ma 
jej zagwarantować łatwy poród (Ełcz Mch 119). Jeśli panna młoda przybywa 
wierzchem, jest ściągana z konia wraz z siodłem (SbNU 49 Bz1 713, SbNU 45 
Kd 201) – siodło w semantycznym planie zastępuje łono, a jego zdjęcie może 
wyrażać oczekiwane narodziny dziecka (НикоЛова, 1991: 38).

Innym znakiem narodzin dziecka jest rozlewanie wody lub wina 
(НикоЛова, 2005: 99). Czynność ta wykonywana bywa zwykle77 już w progu 

76 Por. miejsca, gdzie świekra opasuje pannę młodą fartuchem, w którym są kądziel 
i wełna (przędzenie = ciąża) (Rak Gd 225). Podobne znaczenie może mieć samo opasywanie 
(SbNU 45 Kd 201, Geor PirK 404). Ten fartuch młoda mężatka musi nosić w ciągu następ-
nego roku. Noszenie ciężaru jako brzemienność jest tym samym dublowane – z uwagi na 
część ciała, którą zakrywa – przez fartuch, natomiast czas jego noszenia pokrywa się z okre-
sem, w którym zgodnie z oczekiwaniami młoda mężatka ma urodzić dziecko. НикоЛова, 
2005: 99.

77 Gdzieniegdzie lokalizowana jest w innej przestrzeni rytualnej, np. już na podwórzu 
przy powitaniu nowożeńcy kopią jednocześnie trzy razy kociołek z wodą, starając się ją rozlać 
(Ełcz Mch 119); idąc po białym płótnie, prowadzącym do drzwi domu pana młodego, panna 
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domu, przy drzwiach, symbolizujących „wejście” do kobiecego ciała78, lub po 
jego przekroczeniu. Tutaj panna młoda rozbija dzban z wodą (Geor PirK 405) 
albo po prostu ją rozlewa (SbNU 45 Kd 201, AIF 73–II Bł 228, Draż PdK 
229). Gdzieniegdzie najpierw wrzuca do naczynia drobne monety (zapładnia-
nie)79, a dopiero potem trzykrotnie kopie (za trzecim razem skutecznie) i roz-
lewa wodę. Pieniądze zbierają dzieci – symbolizują te, które mają narodzić 
się w związku80 (Nik ŁczK 388). Niekiedy zawartość naczynia rozlewa pan 
młody, co wyraża akt narodzin poprzedzony aktem małżeńskim (Nik ŁczK 
389, SbNU 37 Kd 248). Zdarza się też, że panna młoda rozlewa wino z by-
klicy (бъклица), którą dostała od świekry, gdy oprowadzają ją po budynkach 
gospodarskich (SbNU 42 Dp 89). 

Rozlewaniu wody z naczynia semantycznie tożsame jest jej wypijanie 
(НикоЛова, 2005: 111). Czasami dają pannie młodej napić się wody z drew-
nianego naczynia, co ma sprawić, że urodzi chłopca (Das Sdż 287). Kolejnym 
miejscem w przestrzeni domu, w którym czynności te są podejmowane bądź 
powtarzane, bywa palenisko. Panna młoda wylewa trochę wody z dzbanka 
do ognia i garnków, które są nad nim (SbNU 49 Bz1 713), albo tam, gdzie 
gotowane są weselne potrawy (AIF 150 Pk 21). Ten sam sens można przypisać 
pozostawieniu tu (obciążenie – ciąża – uwolnienie od ciężaru – narodziny) 
naczynia z wodą81, podobnie jak bochenków82 chleba, z którymi przekroczyła 
próg domu83, choć te ostatnie pozostawiane są także przy/w innym seman-
tycznym odpowiedniku kobiecego łona – dzieży (SbNU 5 Sf 60, SbNU 37 Kd 
248–249, SbNU 45 Kd 201).

Jako życzenie rychłych narodzin można interpretować czynności z udziałem 
dzieci i panny młodej. Już drogę do drzwi domu (Rak Gd 225, Gen Ddż 283), 
a później także do paleniska panna młoda może pokonywać w towarzystwie 
dziecka, które ją prowadzi (Rak Gd 225). Gdzieniegdzie z dzieckiem na ręku 
stoi przy palenisku84 lub je obchodzi (Ancz Sak 299, AIF 225–II Chs 304). 

młoda sama rozlewa wodę z kociołków, które uprzednio jej wręczono (SbNU 37 Kd 249, Draż 
PdK 229).

78 Por. formułę słowną wypowiadaną podczas porodu: Както се отваря вратата, тако 
да се отвори и тая жена (сДЭс, т. 2: 25) [Tak jak się otwierają drzwi, niech się otworzy 
i ta kobieta].

79 Podobną rolę odgrywają wrzucane do wody otręby zmieszane z cukrem. SbNU 37 Kd 
248.

80 Por. wróżenie z kopniętego naczynia i ако са надупи бакърчето, же има деца [jeśli 
naczynie się przewróci, będą dzieci]. Ancz Sak 299. 

81 Gen SfK 215, AIF 150 Pk 21, Geor PirK 405, Draż PdK 229.
82 Por. wróżenie o płci pierwszego dziecka młodych ze sposobu, w jaki chleby spadną 

na ziemię – jeśli wierzchnią stroną, to urodzi się chłopiec. SbNU 37 Kd 248–249, Ancz Sak 
299.

83 Gen SfK 215, AIF 150 Pk 21, Geor PirK 405, Draż PdK 229.
84 Por. palenisko jako miejsce, gdzie przez jakiś czas leży położnica. НикоЛова, 2005: 108.
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Jeszcze wyraźniej życzenie to dochodzi do głosu w niemal powszechnej 
praktyce85, by przybywającej do nowego domu pannie młodej podawali do 
potrzymania86 dziecko87. Najczęściej jest ono płci męskiej88 – co ważne dla 
przedłużenia rodu – i małe (Gen Kap 183, Gen Ddż 284), niekiedy jeszcze 
w pieluchach (AIF 150 Pk 20). Zdarza się, że dzieci jest więcej – dwóch (AIF 
148 Sm 10), a nawet trzech chłopczyków (Geor PirK 405), co z kolei należy 
odczytywać jako życzenie, by panna młoda urodziła wielu synów. Jeśli jed-
nak chcą, by w nowej rodzinie rodzili się zarówno chłopcy, jak i dziewczyn-
ki, panna młoda dostaje do potrzymania dzieci obojga płci (Gen Ddż 284, 
AIF 73–II Bł 196, Geor PirK 405). Najczęściej zanim odda dziecko, lekko 
uderza je w policzek – raz (SbNU 45 Kd 201)/trzy razy (SbNU 42 Dp 89) 
albo gryzie lub szczypie (AIF 150 Pk 20), żeby zapłakało jak nowo narodzone 
niemowlę.

Zapowiedzią przyjścia na świat potomstwa może być także obsypywanie 
ziarnami89 zbóż nowożeńców (Draż PdK 229, Was KnK 221, Das Sdż 287) 
albo tylko panny młodej obchodzącej skrzynię z wianem (rozumianym jako 
jej łono). Ci, którzy stoją z boku, pytają świekrę: що сееш [co siejesz], na co 
ta odpowiadała: мъжки, женски деца [dzieci – chłopców, dziewczynki]90 
(Geor PirK 404).

85 Dzieje się to w różnych momentach powitania – czasami podają pannie młodej dziec-
ko, gdy jeszcze siedzi na koniu – por. nadawane mu nazwy: предконче (SbNU 45 Kd 201), 
наконче (SbNU 42 Dp 89). 

86 Gdzieniegdzie dziecko nie jest trzymane, lecz przechodzi trzy razy między nowożeń-
cami, prowadzone przez świekrę (Was KnK 221), lub biegnie między nimi (Gen Ddż 283).

87 Modelem obrzędowego noszenia na rękach podczas wesela dziecka oraz tego, co moż-
na traktować jako owoc/płód, jest noszenie dziecka najpierw przez dziewięć miesięcy ciąży 
w łonie, a następnie przez trzy pierwsze lata jego życia – na rękach. НикоЛова, 2005: 103.

88 AIF 307 Mch 73, 81, Nik ŁczK 390, Gen SfK 215, SbNU 5 Pp 54, SbNU 45 Kd 201, 
SbNU 42 Dp 89, AIF 149 Dp 38, Draż PdK 229, AIF II–77 Kdż 18, Ancz Sak 299, Was KnK 
221, Das Sdż 287. 

89 Niekiedy ziarna zastępują: orzechami (Was KnK 221), cukierkami, kukurydzą (Geor 
PirK 404), ziołami (Draż PdK 229).

90 Formuła potwierdza wykorzystanie ziarna jako symbolu mnogości. ТоЛсТой, ТоЛсТая, 
1993: 164.





Uczta weselna

W strukturze bułgarskiego obrzędu weselnego uczta najczęściej1 lokuje 
się między szeroko rozumianym kompleksem rytualnym towarzyszącym po-
witaniu panny młodej w domu pana młodego a pokładzinami2, co wyznacza 
jej ramy czasowe w cyklu dobowym. Punktem granicznym jest zmierzch. 
W niektórych miejscach wraz z jego zapadnięciem uczta się kończy3, podczas 
gdy w innych – dopiero się zaczyna4. 

Zwyczajowo uczta weselna organizowana jest w domu pana młodego5 – stąd 
orszak weselny wyrusza po pannę młodą i tutaj wraca z cerkwi, po udzieleniu 
młodym ślubu. Sporadycznie wyprawia się ją w obu domach (SbNU 49 Bz1 
710, 713, AIF 45 Jb 14, Das Sdż 288). W niektórych miejscach przychodzi na 
nią prawie cała wieś6 (Weł Sf 71, SbNU 49 Bz1 7107, SbNU 42 Dp 89) – jak 
w powiedzeniu Сватба и погребение с хора стават (ЦаНкова, 1987: 266) 
[Wesele i pogrzeb wyprawia się z ludźmi]. Uroczysty charakter wesela łączy 

1 Wyjątkowo etapem poprzedzającym mogą być zaślubiny państwa młodych. AIF 199–III 
Pl 123, SbNU 49 Bz1 713, Das Sdż2 88. 

2 Ełcz Mch 121, Nik ŁczK 390, Gen Kap 184, Gen Ddż 284, Rak Gd 225, Weł Sf 71, AIF 
150 Pk 22, SbNU 49 Bz1 713, SbNU 42 Dp 89–90, AIF 149 Dp 38, SbNU 45 Kd 201, 203, 
SbNU 48 Rł 386, Geor PirK 405, Draż PdK 229–230, AIF 225–II Chs 304, Das Sak 121, Ancz 
Sak 299, 301, Was KnK 222. 

3 Ełcz Mch 121, Gen Ddż 284, AIF 73–II Bł 171, SbNU 45 Kd 203, AIF 148 Sm 11, Das 
Sdż 288.

4 Gen Kap 184, Gen Ddż 284, SbNU 45 Kd 201, AIF 225–II Chs 305.
5 AIF 306 Mch 67, Nik ŁczK 390, Weł Sf 71, AIF 150 Pk 22, SbNU 49 Bz1 710, SbNU 

42 Dp 89, AIF 149 Dp 38, SbNU 45 Kd 201, Geor PirK 405, AIF 73–I Bł 46, 79, AIF 73–II 
Bł 171, SbNU 48 Rł 386, AIF 148 Sm 10, AIF II–77 Kdż 18, AIF 225–II Chs 304, Ancz Sak 
299, Was KnK 222.

6 Zdarza się, że gośćmi są albo tylko bliscy krewni pana młodego (wyłącznie kobiety – 
Gen Kap 184), albo panny młodej (osoby dorosłe, z wyjątkiem panien i kawalerów – AIF 45 
Jb 14). 

7 Niezaproszeni pozostają na zewnątrz i jeśli gospodarz jest bogaty, wynosi im beczułkę 
rakii, żeby każdy pił, ile chce, najmuje też specjalnych muzyków. Gdy rodzina jest biedna, 
zgromadzeni na podwórzu sami organizują sobie muzykę lub od czasu do czasu wychodzą do 
nich ci, którzy przygrywają w domu.
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się zatem z jego masowością, choć wydaje się, że decydujące znaczenie ma tu 
raczej łączenie „przejścia” w planie antropologicznym z przejściem w planie 
kosmicznym. Dzięki temu wesele nie jest już tylko sprawą indywidualną, lecz 
staje się sprawą całej wiejskiej społeczności. 

Obecność rodziców panny młodej (lub jednego z nich) na uczcie weselnej 
nie jest obligatoryjna w bułgarskim modelu tradycyjnego wesela, choć nie 
brak miejsc, gdzie zasiadają oni przy weselnym stole8, co zostało utrwalone 
w tekstach folkloru:

Редом гледай, китена невесто, 
Редом гледай по чесна трапеза! 
Не видиш ли твоя мила рода, 
Дека седи у чесна трапеза, 
Дека пият вино сос дружина? 
Не видиш ли твоя мили баща, 
Дека седи у чесна трапеза, 
Дека пият вино сос дружина? 
Не видиш ли твоя мила макя, 
Дека седи у чесна трапеза 
Да се смее и да се весели?. 

SbNU 45 Kd 202 

Pytają pannę młodą, czy widzi przy stole swój ród. Miłego ojca, który pije 
wino z drużyną, i miłą matkę, która śmieje się i weseli.

Zdarza się jednak, że na uczcie pannę młodą reprezentują jedynie krewni 
z jej rodu (Nik ŁczK 390, SbNU 49 Bz1 713), którzy mogą przychodzić w to-
warzystwie zaproszonych przez siebie gości9, podobnie jak kum (кум). Ten 
ostatni i sproszeni przezeń weselnicy są zazwyczaj na ucztę weselną z hono-
rami – przy dźwiękach muzyki – doprowadzani:

[…] 
Дигай се, дигай, куме кръсниче,
Да та водиме, куме кръсниче, 
Да та водиме на трапезата! 
Тамо тa чека, куме кръсниче, 
Бела погача, куме кръсниче, 
Вита баница, куме кръсниче, 
Буре сас вино, куме кръсниче, 
Бачва с ракиа, куме кръсниче!. 

SbNU 44 Sf 390, nr 715 

8 Ełcz Mch 120, Gen Ddż 284, SbNU 48 Rł 386, Draż PdK 230, Ancz Sak 299.
9 Ełcz Mch 120, Gen Ddż 284, SbNU 48 Rł 386, Draż PdK 229–230, Ancz Sak 299.
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Wzywają kuma, by się szykował. Będą go prowadzić na weselną ucztę, 
gdzie czeka na niego: biała pogacza, zawijana banica, bukłak wina, 
beczka rakii.

Szczególne miejsce i rola jaką odgrywa kum podczas uczty weselnej, znaj-
dują potwierdzenie zwłaszcza w towarzyszących temu etapowi obrzędu pie-
śniach, wśród których większość adresowana jest właśnie do niego (кауфмаН, 
1976: 68). Jest on bez wątpienia centralną postacią uczty – w niektórych 
rejonach sami informatorzy określają ucztę weselną ugoszczeniem kuma – 
гощават кума (Ancz Sak 299). Wraz z towarzyszącą mu kumą (кума) – 
jako para przybranych rodziców nowożeńców – biorą udział we wszystkich 
ważniejszych aktach ukierunkowanych na połączenie młodych (Гура, 2012: 
124). Dom pana młodego i stół weselny to zatem parametry przestrzenne 
obrzędu weselnego, w których kum dominuje (вуков, 2001: 26). Jako osobie 
o wyjątkowo wysokim statusie, przysługuje mu honorowe miejsce za stołem10. 
Niekiedy on i jego ludzie znajdują się w osobnym pomieszczeniu – częścio-
wa izolacja w trakcie karmienia, mająca na celu odłączenie od pozostałych 
postaci obrzędowych oraz współbiesiadników, jest tym, co wyróżnia kuma 
spośród innych funkcjonariuszy weselnych (маркова, 2006: 257). Podczas 
uczty weselnej przypada mu w udziale rola celebransa posiłku:

Е ти, куме ле, господине, 
като седиш, ле, на търпеза, 
в ръце държиш златна чаша, 
пълна, равна с руйно вино, 
пусни чаша из търпеза, 
да ти ù чесна търпезата, 
да ти са весели гостето. 

BNPP2 346 

Wzywają kuma, żeby puścił w obieg szklanicę z winem – niech goście 
zaczną się weselić. 

To on pierwszy zasiada do stołu (Ancz Sak 299), a jego odejście jest syg‑ 
nałem do zakończenia uczty (Ełcz Mch 121):

Айде куме, айде господине, 
далеко са вашите дворове! 
А съз здрав’е наша мила рода, 
мого здрав’е по дом си носете! 
Мила да си до век’и -века!. 

SbNU 49 Dg 311, nr 542 

10 Ełcz Mch 120, Gen Kap 184, Gen SfK 216, SbNU 5 Pp 54, AIF 150 Pk 22, AIF 73–II 
Bł 171, Draż PdK 229, Das Sak 121, Ancz Sak 299, Was KnK 222, Das Sdż 288.
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Przypominają kumowi, że jego dom jest daleko. Żegnając go, życzą wiele 
zdrowia domownikom. 

Przed rozdzieleniem jedzenia między weselników naczynie z każdą po-
trawą11 kładą najpierw przed kumem (Ancz Sak 300) – pierwszy narusza jej 
całość (маркова, 2006: 257). Goście zaczynają jeść i pić dopiero wtedy, gdy 
im na to pozwoli (SbNU 45 Kd 202, AIF 73–II Bł 171). Jego status sprawia, 
że obsługują go (podobnie jak tych, których przyprowadził) najważniejsze 
postaci obrzędowe: nowożeńcy12 (oboje/jedno z nich) lub funkcjonariusze we-
selni, którym towarzyszą państwo młodzi13:

Посъбрал Богдан, посъбрал 
девет кумички на прошка, 
да йедат ‘олам, да пият. 
Сичките ядат и пият, 
най -малката кумичка 
тя му диван седеше, 
червено вино налива 
и дребни сълзи роняше.
[…]

SbNU 63 Aj 291, nr 492 

Kum Bogdan zebrał dziewięć swoich chrześnic – wszystkie jedzą i piją, 
a najmłodsza mu usługuje, lejąc wino i roniąc łzy.

W wielu miejscach kum stoi na czele kończącego ucztę chora14, po czym 
uroczyście, przy akompaniamencie muzyki, śpiewu, pokrzykiwaniach15, od-
prowadzają go do domu przedstawiciele strony pana młodego16.

11 Bułgarski stół weselny jest bogato zastawiony (SbNU 48 Rł 386) – niczego się nie ską-
pi: еднаш се чeдо женьи (SbNU 42 Dp 89) [raz wydaje się za mąż/żeni się dziecko]. Częstą 
praktyką jest przynoszenie gościńca przez zaproszonych. Nik ŁczK 390, Gen Kap 184, Rak 
Gd 225, Gen SfK 215, SbNU 49 Bz1 710, SbNU 45 Kd 201.

12 Jeśli nowożeńcy jedzą podczas uczty, to zwykle w osobnym pomieszczeniu lub przy 
osobnym stole (Gen Kap 184, Gen Ddż 284, SbNU 5 Pp 54, SbNU 49 Bz1 711, SbNU 45 
Kd 201, AIF 73–II Bł 171, Draż PdK 230, AIF 148 Sm 1, Was KnK 222), co świadczy o wciąż 
nieustabilizowanym statusie – jeszcze nie zostali włączeni do grona osób zamężnych i żona-
tych. Por. status osób, które mogą im towarzyszyć podczas spożywania posiłku – albo p r ze d -
s t aw ic ie le  g r upy  rów ie śn icze j: zyłwa (зълва) i dewer (девер) (Gen Ddż 284, Geor PirK 
405) oraz panny i kawalerowie ze strony młodej (Draż PdK 229), albo t e j  g r upy, do  k t ó re j 
we jśc ia  p re t e ndują: petełarka (петеларка) lub inne bliskie kobiety (Was KnK 222).

13 Z a ło ż n i k  (заложник)/poba s z t im  (побащим) – Gen Ddż 284; de we r z y  (девеpи) – 
Ełcz Mch 120; e t y r wa (етърва) – Draż PdK 230.

14 AIF 306 Mch 67, Ełcz Mch 121, SbNU 45 Kd 203, Was KnK 222.
15 AIF 306 Mch 67, Ełcz Mch 121, Gen Ddż 284, AIF 150 Pk 24, Draż PdK 30, AIF 158 

Bs 21.
16 AIF 306 Mch 83, SbNU 5 Pp 54, SbNU 42 Dp 90, AIF 73–II Bł 171, Draż PdK 230, 

AIF 148 Sm 11, Ancz Sak 300, Das Sdż 288.
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Uczta weselna upływa pod znakiem połączenia, zarówno w wymiarze 
indywidualnym, jak i społecznym. Kreacji nowego stanu, która nie może 
się obejść bez kontaktu ze sferą sakralną17, sprzyja przestrzeń zarezerwo-
wana dla spożywania uczty weselnej. W bułgarskim weselu stoły biesiadne 
rozstawiane są na podwórzu, na drodze – w miejscach mających status 
granicy między „tym” а „tamtym” światem, umożliwiających kontakt z sa-
crum (сДЭс, т. 2: 31, 124) – albo w którejś z izb18. Stół, powszechnie 
utożsamiany z centrum domu, zastępuje pierwotne ognisko, przy którym 
spożywało się potrawy, jednoczące z jednej strony rodzinę, a z drugiej – 
członków wspólnoty rodzinnej z bóstwem (maSłowSka, 2007: 111). Do tra-
dycji ogniska nawiązuje także, poświadczony gdzieniegdzie (AIF 148 Sm 10, 
Ancz Sak 299), zwyczaj rozkładania potraw wprost na ziemi (maSłowSka, 
2007: 117). 

Rytualny posiłek jest formą ofiary, dzięki której – w myśl zasady do ut 
des – człowiek zapewnia sobie przychylność mieszkańców „tamtego” świata, 
co potwierdza także zestaw serwowanych potraw. Na weselnym stole stawia 
się więc chleb bez zakwasu19, będący łącznikiem między obu światami, to-
warzyszący obrzędom przejścia (ГеорГиева, 1993b: 15–16). Z mięs goście 
weselni spożywają jagnięcinę (Draż PdK 230, Ancz Sak 300, Das Sdż 288) 
lub baraninę20 (Nik ŁczK 390) – dopuszczane tylko podczas obrzędowego 
poczęstunku (аНГеЛов, 1990: 19), a także drób21.

Idea połączenia w pierwszym z wymiarów wiąże się z nowożeńcami. Ty-
powe dla tego etapu obrzędu czynności rytualne mają zatem, podobnie jak 
wcześniejsze, towarzyszące powitaniu państwa młodych, potwierdzić łączący 
ich akt zaślubin, który nastąpił w cerkwi:
–  podczas uczty nowożeńcy jedzą z jednego naczynia – pan młody zjada 

tylko połowę z każdej potrawy, a drugą połowę oddaje pannie młodej; 
– banica (баница) którą jedzą młodzi, jest słodka (Geor PirK 405); 

17 Czas przeznaczony na spożywanie pokarmu jest zawsze czasem intensywnego kon-
taktu świata realnego z zaświatem, a tym samym – czasem otwartym na kontakt człowieka 
z Bogiem. maSłowSka, 2007: 116.

18 Podwór ze  – Nik ŁczK 390, SbNU 5 Pp 54, SbNU 45 Kd 201, Ancz Sak 299; d roga 
– Nik ŁczK 390; i zba  – Nik ŁczK 390, SbNU 45 Kd 201, AIF 73–II Bł 171, AIF 148 Sm 10, 
AIF II–77 Kdż 18, AIF 225–II Chs 304, Ancz Sak 299.

19 Ełcz Mch 120, Gen Kap 184, Gen Ddż 284, AIF 150 Pk 22, SbNU 42 Dp 89, AIF 73–II 
Bł 171, Draż PdK 229–230, Das Sak 121, Das Sdż 288.

20 Por. baran jako zwierzę ofiarne – tylko za pośrednictwem jego krwi możliwy był 
kontakt między człowiekiem i świętym, któremu krwawa ofiara była poświęcona i który 
swym wstawiennictwem miał wyprosić urodzaj, pomyślność dla rodu lub wsi. аНГеЛов, 
1990: 19.

21 Gen Kap 184, Gen Ddż 284, Gen SfK 216, AIF 150 Pk 24, Das Sak 121, Ancz Sak 300, 
AIF 158 Bs 21, Das Sdż 288.
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–  czasem w trakcie zbierania pieniędzy22 dla panny młodej wymaga się, by 
darowana kwota była wyrażona liczbą parzystą23 (Ancz Sak 300);

–  na zakończenie uczty pary małżeńskie tańczą choro (Gen Kap 184), które 
potwierdza zmianę statusu społecznego nowożeńców, a tym samym stanowi 
zapowiedź włączenia ich do grupy osób zamężnych i żonatych – w niektó-
rych miejscach państwo młodzi są zapraszani do tańca (Geor PirK 405). 
Dla młodego małżeństwa najważniejszą kwestią są narodziny dziecka (re-

zultat połączenia fizycznego, które nastąpi po zakończeniu uczty). Stąd też 
podejmowanie działań:
–  mających w sposób magiczny stymulować ich zdolność do prokreacji: pod-

czas uczty młodzi jedzą na dzieży24 (Geor PirK 405);
–  symbolizujących akt małżeński: zaznaczanie na kawałku drewna siekierą lub 

nożem darów obiecywanych pannie młodej25 (Rak Gd 225, AIF 158 Bs 21);
–  będących projekcją oczekiwanej brzemienności panny młodej: kuma pod-

nosi trzy razy pannę młodą, a kum wypowiada życzenie: 

Да е жива кумицата, да ожени внуци и преунуци, да побелеят и ос-
тареят като Стара планина, да кръщава, да венчава!

Ancz Sak 300

Kum życzy swojej chrześnicy długiego życia, żeby pożeniła wnuki i pra-
wnuki, żeby razem z mężem posiwieli i zestarzeli się jak Stara Płanina, 
niech chrzci, niech zaślubia!

–  mających zapewnić jej lekki poród: rozpinanie guzika u męskiej koszuli, 
kobiecego pasa, rozwiązywanie fartucha (Ancz Sak 301); 

–  przywołujących obraz narodzonego dziecka: gdy okazuje się, że pieniądze 
zebrane dla panny młodej podczas uczty to suma wyrażona liczbą parzy-
stą, kum dodaje parę monet – liczba nieparzysta wskazuje na powiększenie 

22 Okazją do zbierania pieniędzy dla nowożeńców jest wykupywanie drzewka kuma 
(кумово дръвче). Czasami już na początku uczty weselnicy zwracają się do kuma: – Е -хе -хе-
 -хе! Къде намери това дрво! Къде намери тая башча! У башчата влезли добитъци да 
ядат ябълките! [– Ech, gdzie, znalazłeś to drzewo! Gdzie znalazłeś ten ogród! Do ogrodu 
wszedł dobytek, żeby jeść jabłka!], na co ten odpowiada: – Давайте пари да купуваме 
колове, пръчки, да я заградимe! [– Dawajcie pieniądze, żebyśmy kupili kołki, patyki i go 
ogrodzili!]. Kiedy wszyscy dadzą pieniądze, na samym końcu, najwięcej, daje sam kum 
(AIF 150 Pk 22). Gdzie indziej drzewko kuma, które obficie obrodziło, pilnie jest strzeżone 
i choć każdy z gości chce zerwać dla siebie owoc lub cukierek, dostęp do niego ma tylko ten, 
kto zapłaci – pieniądze przekazuje się pannie młodej (SbNU 49 Bz1 711). 

23 Jak zauważa Aleksandr W. Gura symbolika parzystości (wchodząca w opozycję z niepa-
rzystym) w obrzędzie weselnym wiąże się z połączeniem młodych w parę. Znajduje ona wyraz 
przede wszystkim właśnie w kodzie personalnym (i przedmiotowym). Гура, 2012: 731. 

24 W tradycyjnej kulturze przypisuje się jej symbolikę płodnościową. сДЭс, т. 2: 45. 
Zob. rozdział: Przygotowanie chlebów weselnych.

25 Zob. rozdział: Powitanie panny młodej w domu pana młodego.
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rodziny26 (AIF 150 Pk 23, Ancz Sak 300); pan młody w stroju kobiecym 
chodzi wśród gości z kołyską, do której ci wrzucają pieniądze (SbNU 49 
Bz1 710); tańczącą z brytfanną na głowie kumę pytają: що си наточила [co 
rozwałkowałaś], a ta odpowiada: кумци и кумичета и мъжки деца (Geor 
PirK 405) [chrześniaków i chrześnice, i dzieci – chłopców].
W kontekście znaczeń symbolicznych, jakie wyrażają poszczególne działa-

nia, na uwagę zasługuje charakterystyczny rys uczty weselnej. Podczas spoży-
wania rytualnego posiłku nierzadko kum i jego ludzie o tym, co chcieliby zjeść, 
nie mówią wprost, lecz za pośrednictwem zagadek, które gospodarze muszą od-
gadnąć (Gen Kap 184). Jak dowodzi Radost Iwanowa, ich pojawienie się w tym 
właśnie momencie rozwoju akcji obrzędowej nie jest przypadkowe. W sposób 
alegoryczny wyrażają one ideę połączenia. Pan młody i panna młoda tworzą 
rodzinę, nie istnieją już jedno bez drugiego, są częściami całości, podobnie jak 
serwowane potrawy, stanowiące odpowiedź na zagadki, np.: [[…] донесете 
бътлака с ракията и виното на едно място / […] przynieście naczynie 
z rakiją i winem, ale w jednym miejscu] <surowe jajko>] Poza zestawieniem 
białka i żółtka, bez których nie ma jajka, znaczące jest tu także zestawienie 
kolorów – czerwonego (wino) i białego (rakija), symbolizujących odpowiednio 
pana młodego i pannę młodą. Samo zaś surowe jajko, o które prosi się w za-
gadce, a konkretnie: przestrzenne rozmieszczenie w nim białka i żółtka, jest 
czytelną aluzją do aktu małżeńskiego27 (иваНова, 1984: 212–213).

Wzajemne zbliżenie obu rodów28 podczas uczty weselnej wyrażane jest 
na wiele sposobów:
–  dla zaznaczenia łączącej funkcji rytualnego posiłku w niektórych miej-

scach zanim uczta się rozpocznie, kum i inni weselnicy obchodzą trzykrot-
nie stół weselny (Das Sak 121), podczas gdy gdzie indziej w zwyczaju jest, 
by goście pili wino z jednej szklanicy (SbNU 49 Bz1 711, AIF 149 Dp 38) 
lub butelki (SbNU 49 Bz1 711)29, którą kolejno sobie przekazują; 

26 Na przykładzie uczty weselnej można zaobserwować ścieranie się dwóch przeciw-
stawnych tendencji, o czym pisze A.W. Gura. Z jednej strony zwrócenie się ku symbolice 
nieparzystości, bo jest nacechowana pozytywnie, a z drugiej – wykorzystanie w rytualnych 
działaniach parzystej liczby osób, przedmiotów, jako wyraz połączenia pana młodego i panny 
młodej w parę małżeńską. Гура, 2012: 733. 

27 Por. inne zagadki, które jeszcze wyraźniej nawiązują do aktu seksualnego w jego pla-
nie akcjonalnym: Да ми донесете три порции: първата навън и навътре; втората назад 
и напред и третата нагоре и надолу [Przynieście mi trzy porcje: pierwszą na zewnątrz i do 
środka; drugą do tyłu i do przodu i trzecią na górę i na dół] <ślimak, rak i ryba>; Донесете ми 
най-напред нагоре-надолу, а после напред-назад [Przynieście mi najpierw na górę i na dół, 
a potem do przodu i do tyłu] <ryba i rak>. ИваНова, 1984: 213.

28 Zdarza się, że dla podkreślenia wciąż jeszcze niezatartej „obcości” obu stron wesel-
nych ich reprezentanci biesiadują osobno. Ancz Sak 299, Gen Ddż 284.

29 Po wręczeniu daru każdy z obdarowujących podnosi butelkę, którą z sobą przyniósł, 
błogosławi pannę młodą, upija wina, a następnie puszcza naczynie w obieg, żeby wszyscy 
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–  siedzącym razem krewnym panny młodej i pana młodego zszywa się z tyłu 
ubrania, a włosy świekry związuje się z włosami matki panny młodej (Nik 
ŁczK 390);

–  na zakończenie uczty wszyscy goście tańczą choro30 (Ełcz Mch 121, SbNU 
42 Dp 90, SbNU 45 Kd 203).
Owo połączenie obu rodów byłoby jednak niemożliwe bez panny młodej 

– swoistego ogniwa spajającego. Jest ona niczym pośrednik między dwoma 
rodami, które dzięki weselu zbliżają się do siebie. Panna młoda to dar31, który 
jej ród przekazuje rodowi pana młodego i w zamian wchodzi z nim w rela-
cje pokrewieństwa (вуков, 2001: 18). W akcie obdarowywania32 przez pannę 
młodą jest ona zapoznawana z relacjami i systemem hierarchii oraz zależno-
ści właściwymi rodzinie męża33 (ГеорГиев, 2002: 56): 

[…] млада невеста 
Между два млади девере 
[…] 
Редома ръка целива, 
Редома дари предава – 
на свекър и на свекърва, 

obecni przy stole mogli się napić. Ilu jest gości, tyle butelek krąży między nimi. Ten, kto 
odmawia wypicia, naraża się na drwiny i docinki współbiesiadników.

30 Por. przysłowie: едно хоро играят, една работа вършат [jedno choro tańczą, jedną 
robotą się zajmują]. Геров, т. 5: 506.

31 Obiektem wymiany między obu rodami jest sama panna młoda i przygotowane przez 
nią dary, które w semantycznym planie są jej odpowiednikiem (хрисТов, 1999: 59). Wska-
zuje na to umieszczanie ich w s ic ie  (Ełcz Mch 121), r z e szoc ie  (Gen Kap 184, Gen Ddż 
284, Gen SfK 260, SbNU 5 Pp 54, Geor PirK 405, Ancz Sak 300), p r ze t a k u  (Gen Kap 
184) – podobnie jak po pokładzinach czyni się z koszulą ze śladami krwi traktowaną jako 
ekwiwalent panny młodej.

32 Wręczanie darów w poszczególnych rejonach Bułgarii wiąże się z różnymi momenta-
mi uczty weselnej, która bywa nawet określana mianem wieczoruobdarowywania – дарни
вечер. Może ono nastąpić: 1) z a n i m gośc ie  z a s i ą d ą  do  je d ze n ia  i  p ic ia  (AIF 225–II 
Chs 305, AIF 158 Bs 21); 2) w t e dy, gdy  s ie d z ą  ju ż  z a  s t o łe m (Weł Sf 71, Geor PirK 
405, AIF 73–I Bł 79, AIF 73–II Bł 171, Ancz Sak 300; 3) p r ze d  p ojaw ie n ie m s ię  je d ze -
n ia  n a  s t o ł a ch  (Ancz Sak 300); 4) k ie dy  gośc ie  s ię  n aje d z ą  (AIF 306 Mch 67, Ełcz 
Mch 121); 5) p o  skończone j  uczc ie  (Geor PirK 405, SbNU 48 Rł 386, AIF 45 Jb 14);  
6) z a n i m ws t a n ą  od  s t o ł u  (Draż PdK 230); 7) n a  odchod ny m (Gen Ddż 284). Czasami 
jednak obdarowywanie rozkładane jest na dwa dni, np.: n ie d z ie l a  – krewni pana młodego, 
odw ie d z i ny  p o  we selu  – krewni panny młodej (Gen SfK 216). Zupełnie wyjątkowo ob-
darowywanie nie jest częścią uczty weselnej. Nik ŁczK 390.

33 Zazwyczaj obdarowuje się najpierw: k u ma  (Ełcz Mch 121, SbNU 5 Pp 54, AIF 73–I Bł 
79, Ancz Sak 300, AIF 225–II Chs 305), k u mę (Gen SfK 216), oboje  (Ancz Sak 300, Gen 
Kap 184, AIF 158 Bs 20), s ta rok i ję  (старокия) (Ełcz Mch 121). Rzadziej pierwsi obdaro-
wywani są: św iek r  (Gen SfK 216) lub św iek r a  (AIF 73–II Bł 171), oboje  je d nocze śn ie 
(Ancz Sak 300, AIF 45 Jb 14). 
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на кумо и на старокя,
на зълви и на девере.
[…]

Gen SfK 216

Panna młoda, idąc między dwoma dewerami, wszystkim po kolei całuje 
rękę i przekazuje dary. Otrzymują je świekr, świekra, kum, starokja, 
zyłwy i dewerzy.

Czasami, gdy obdarowuje, może jej towarzyszyć świekra pełniąca funkcję 
suflera – układająca dary w takim porządku, w jakim mają być wręczane 
(Gen Kap 184), prowadząca pannę młodą i podająca jej dary (Gen Ddż 284), 
czy wreszcie podpowiadająca, jaki dar komu wręczyć (Nik ŁczK 390). Rodzaj 
i liczbę darów wyznacza lokalna tradycja – ze względu na miejsce w hie-
rarchii obrzędowej, stopień pokrewieństwa, płeć. Najczęściej są to ubrania, 
przede wszystkim koszula34, ale także: rękawy, skarpety, fartuch, gaszti 
(гащи), bielizna, chusta35:

Ситна ми роса зароси.
Не ми е ситна росица, 
На ми са бели дарове, 
Че ги невеста предава: 
На свекар свилна кошуля, 
На свекар и на свекърва, 
На нойни млади девере. 

SbNU 44 Sf 389, nr 711

Panna młoda obdarowuje darami: dla świekra, świekry i młodych dewe-
rów – jedwabna koszula.

Ponadto darem mogą być: peszkir (пешкир), mesał (месал), naszyjnik czy 
bukiecik36. 

Na uczcie weselnej panna młoda nie tylko obdarowuje, ale i sama jest 
obdarowywana (Rak Gd 225, AIF 158 Bs 21). Między innymi otrzymuje dary 
będące formą podziękowania za jej dar37. W niektórych miejscach wykonuje 
się nawet specjalne pieśni, które mają nakłaniać obdarowanych do odwzajem-
nienia daru (Gen SfK 216).

34 Nik ŁczK 390, Gen Kap 184, SbNU 5 Pp 54, AIF 73–I Bł 79, AIF 73–II Bł 171, Ancz 
Sak 300.

35 Sk a r p e t y  – Nik ŁczK 390, Gen Kap 184, AIF 73–I Bł 79, Gen SfK 216; chu s t y 
– SbNU 5 Pp 54, Gen SfK 216, AIF 73–II Bł 171, Ancz Sak 300; b ie l i z n a  – Gen Sf 216, 
SbNU 49 Bz1 711; r ęk aw y – Nik ŁczK 390, SbNU 5 Pp 54; f a r t uchy –  Ancz Sak 300; 
ga s z t i  – Gen Kap 184. 

36 Pe s zk i r  – Nik ŁczK 390, Gen Kap 184, Was KnK 222, AIF 158 Bs 21; bu k ie c i k  – 
Gen SfK 216, Was KnK 222; me sa ł  – Ancz Sak 300; n a sz y jn i k  – Was KnK 222.

37 Ełcz Mch 121, Nik ŁczK 390, SbNU 45 Kd 202, Ancz Sak 300.
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Zróżnicowanie darów przekazywanych pannie młodej wynika z pozycji 
obrzędowej darczyńcy, stopnia jego pokrewieństwa z nowożeńcami. Wśród 
nich przeważają38 naczynia i dobytek39:

Свекърва ще ù хариже 
къщата със покъщнина, 
а свекър ще ù хариже 
нивите със ливадите, 
[…]
кумата ще ù хариже 
бре това вакло ягънце. 

Gen SfK 216 

Od świekry panna młoda dostanie dom ze sprzętami, od świekra – pola 
z łąkami, a kuma da jej białe jagnię z czarnymi plamami wokół oczu.

Określają one przyszłe zachowanie młodej mężatki w nowym domu: аз 
давам нощовите, сичко давам на нея – да работи; же дам една овца 
с две ягнета, да га остриже и да напреде на сина си учкурлук [daję  
dzieżę, wszystko daję – niech pracuje, dam owcę i dwa jagnięcia – niech je 
ostrzyże i uprzędzie dla syna obręb na sznurek przy spodniach]. Są material-
nymi znakami wewnętrznej przestrzeni domu, do której rytualnie ma ona 
zostać przyłączona. Jednak w odniesieniu do dobytku40 zwracają uwagę dwa 
fakty. Ważne jest odłożenie w czasie (do jednego z dużych świąt cyklu dorocz-
nego) realnego przekazania obiecanego żeńskiego dobytku i jego przychówku. 
Ten okres w tradycyjnym weselu obejmuje dwanaście miesięcy (wyznacza 
ostateczny termin włączenia młodego małżeństwa do społeczności oraz ocze-
kiwania na przyjście na świat jego potomstwa). Obietnice i towarzyszące im 
życzenia pomyślności są skierowane właśnie na ten moment, co potwierdza 
zachowanie darczyńców, gdy dochodzi do przekazania daru – niekiedy każdy, 
kto obiecał zwierzę domowe, jest zobowiązany żywić je do dnia św. Jerzego 
(Гергьовден, 24 IV) i odprowadzić do obdarowanych razem z przychówkiem 
(jeśli taki był), a kiedy je wprowadza na podwórze, mówi: 

Айде, от едно хиляда да станат 
От мен толкова, от Господа повече.

Ejże, niech z jednego będzie tysiąc 
Ode mnie tyle, od Pana – więcej.

38 Inne dary to np.: nos id ło  – Nik ŁczK 390, AIF 158 Bs 20; ub r a n ie  – Ełcz Mch 121; 
z ie m ia  – AIF 158 Bs 20.

39 Na cz y n ia  – Ełcz Mch 121, Nik ŁczK 390, Gen Kap 184, Gen SfK 216, SbNU 49 
Bz1 711, Ancz Sak 300; doby t ek  – Gen 88, Ełcz Mch 121, Gen SfK 216, SbNU 45 Kd 202, 
AIF 158 Bs 20.

40 Por. też dobytek jako symbol bogactwa w rodzinie. сДЭс, т. 1: 203.
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Poza życzeniami przeniesienia płodności ze sfery zwierzęcej na sferę spo-
łeczną ważną rolę odgrywa także norma obowiązująca w bułgarskim patriar-
chalnym społeczeństwie, która nie pozwala na obdarowywanie zwierzętami 
poza kręgiem bezpośrednich krewnych. Zatem są one właściwym darem dla 
wprowadzanej do nowej rodziny panny młodej (ГеорГиев, 2002 : 54–57). 

Inną formą obdarowywania panny młodej podczas uczty weselnej jest 
zbieranie pieniędzy dla niej lub przez nią samą (AIF 306 Mch 67, AIF 150 
Pk 23, Ancz Sak 300). Gdzieniegdzie panna młoda dostaje pieniądze od 
wszystkich weselników siedzących przy stole, do których wychodzi, żeby się 
przywitać (SbNU 5 Pp 54, SbNU 45 Kd 202). Na ogół jednak goście rzu-
cają pieniądze na przechodzące z rąk do rąk: turtę (турта) (AIF 306 Mch 
67), krawaj (кравай) (Gen Ddż 284), pogaczę (погача) (AIF 150 Pk 23), do 
szklanicy z winem, którą kładzie się na chleb, kociołek (SbNU 48 Rł 386). 
Mogą one pochodzić także ze sprzedaży banicy (баница) przyniesionej przez 
kumę (Rak Gd 225) albo z opłaty za poczęstowanie rakiją (Ełcz Mch 121) 
bądź winem (Ancz Sak 300). Przekazuje je pannie młodej kum41. Przesypuje 
pieniądze do białej chustki i woła: Сега кой че ми жъне – на него давам 
тая кърпа с парите! [A teraz temu, kto będzie u mnie żąć, dam tę chustkę 
z pieniędzmi!]. Zaczynają się żarty – goście zgłaszają się do żęcia. Wreszcie 
wymienia on imię panny młodej i zwraca się do niej: Ти си най -добрата 
жетварка – на тебе че дам парите! (AIF 306 Mch 67) [Ty jesteś najlepszą 
żniwiarką – tobie dam pieniądze!].

Czasami zbiórka pieniędzy przybiera rozbudowaną formę. I tak oto specjal-
nie wytypowana osoba chwyta koguta, obwiesza go brzękadełkami i chodzi 
wśród gości, mówiąc, że kogut jest głodny, ale ponieważ należy do bogatego 
gospodarza, nie będzie jadł byle czego, lecz pieniądze. Goście dają drobne 
monety. Ten, kto trzyma koguta, umiejętnie zbiera monety – tak, by weselnicy 
mieli wrażenie, że kogut je zjadł. To ich rozśmiesza i sprawia, że są jeszcze 
hojniejsi. Jeśli koguta zastępuje jabłko42, wówczas mówią, że jabłko jest głod-
ne i je tylko pieniądze. Goście wbijają w nie monety, co trwa do momentu, gdy 
jabłko се наяде ‘naje się’, tzn. nie będzie można już wbić w nie więcej monet 
(SbNU 49 Bz1 710). W niektórych miejscach pieniądze dla młodej zbierają 
przebierańcy, tańcząc i śpiewając, wróżąc albo żebrząc (Ancz Sak 300). 

Obecność pieniędzy wśród darów dla panny młodej to uniwersalne wyobra-
żenie o bogactwie jako społecznej kategorii i środku służącym podtrzymaniu 
prestiżu w społeczności, mają one świadczyć o szczodrości przedstawicieli rodu 
pana młodego jako subiektów w akcie obdarowywania (ГеорГиев, 2002: 50).

41 Ełcz Mch 121, Gen Kap 184, Gen Ddż 284, AIF 150 Pk 23, SbNU 48 Rł 386, Ancz 
Sak 300.

42 Przygotowanie do wesela wraz z całym kompleksem weselnych rytuałów, właściwych 
bułgarskiej tradycji ludowej, pokazuje pannę młodą jako wyższą wartość, „boży dar”, „złote 
jabłko”. вуков, 2001: 18. 
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Dla panny młodej uczta weselna jest zatem ważnym etapem w rozciąg‑ 
niętym w czasie procesie włączania do nowej rodziny i choć najsilniej se-
mantyka włączenia do nowego/obcego kręgu rodzinnego dochodzi do głosu 
podczas jej obdarowywania, to już wcześniej, usługując gościom, ma ona 
okazję, by bliżej poznać krewnych męża (gdy krąży wokół stołu, częstując 
gości rakiją):

Огрея ми това ясно слънце, 
огрея ми между две планини,
не ми е това ясно слънце,
нело ми е к’итена невеста, 
па не са си две пладнине, 
нело са си два млади девера, 
щото вода к’итена невеста, 
щото вода к’итена невеста, 
вода я по чесни трапези 
да предава той жълта здравица – 
най -напреде кума и старойк’я 
па по редом друг’ите сватове. 

SbNU 49 Dg 310, nr 537

Panna młoda w otoczeniu dwóch młodych dewerów częstuje siedzących 
przy stole gości rakiją – najpierw kuma i starojkę, a po nich – pozosta-
łych.

Jeśli towarzyszy jej świekra, objaśnia synowej związki rodzinne, jakie 
łączą jej nową rodzinę z poszczególnymi weselnikami (AIF 149 Dp 38). Jesz-
cze dobitniej semantyka włączenia ujawnia się tam, gdzie częstowaniu gości 
winem przez pannę młodą towarzyszy pocałunek w rękę (SbNU 49 Bz1 711, 
AIF 149 Dp 38). Podając szklanicę z trunkiem kolejnym weselnikom, panna 
młoda wchodzi z nimi w nowe relacje, pocałunek w rękę może być tu od-
czytywany jako wyraz wdzięczności za przyjęcie do rodziny (маДЖаров, 
2004: 73). W niektórych miejscach jeszcze jednym znakiem włączenia panny 
młodej do nowej rodziny jest kończące ucztę choro, a szczególnie wtedy, gdy 
stoi ona na jego czele (SbNU 49 Bz1 710, AIF 148 Sm 10). Танец е не само 
хорото, но и главата на хорото [Taniec to nie tylko choro, ale i ten, kto 
jest na jego czele] – taniec łączy z grupą tego, kto go prowadzi (ГеорГиев, 
ред., 2016: 400).

Dla uczty w bułgarskim obrzędzie weselnym typowa jest obecność 
elementów karnawałowych. Na porządku dziennym są tu więc żarty. 
Nierzadko ich ofiarą padają kum i kuma: najpierw podają im drewnia-
ne widelce, niewygodne do jedzenia, a dopiero potem przynoszą praw-
dziwe sztućce (Ancz Sak 300). W spokoju nie zostawia się także panny 
młodej i pana młodego (SbNU 42 Dp 89). Częstym obiektem żartów jest 
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założnik43, którego sadza się na jednym z kół wozu obróconego na jed-
ną stronę, „mydli” wapnem do bielenia ścian, „goli” trzósłem od radła lub 
tasakiem i od czasu do czasu obraca koło (niczym scenę w teatrze), żeby 
wszyscy widzieli, jak przebiega golenie. Na koniec smaruje się go sadzą 
i przynosi kota, któremu podnosi się ogon, trzyma go jako lustro, w którym 
założnik ma się przeglądać. Tymczasem golibroda, który goli założnika, jest 
przewiązany w pasie sznurem z zawieszonymi kolbami kukurydzy, które 
poruszają się z każdym jego ruchem, a gdy pociąga on za sznur, „stają” 
w pozycji wertykalnej. Ten falliczny element ma przypominać, że obrzęd 
weselny zmierza ku końcowi i zbliża się jego punkt kulminacyjny, jakim są 
pokładziny (ЦаНкова, 1987: 268). Podobną funkcję spełnia choro tańczone 
na zakończenie uczty przez grupę przebierańców (Geor PirK 405), będące 
zapowiedzią zabawy, która zacznie się po ogłoszeniu pozytywnego rezulta-
tu nocy poślubnej.

43 Por. jedną z nazw tej postaci obrzędowej: смешник (узеНёва, 2010: 31), derywowaną 
od czasownika смеша ‘śmieszyć, rozmieszać’ (bTr, 2002: 909), wskazującą na jedną z funk-
cji założnika w obrzędzie weselnym. 





Pokładziny

Na przełomie XIX i XX wieku praktycznie wyklucza się przedmałżeński 
seks (ГеорГиев, ред., 2016: 667)1. Dlatego też w okresie zaręczyn narzeczeni 
albo w ogóle nie mogą się odwiedzać (SbNU 42 Dp 81, Geor PirK 394), albo 
narzeczony bywa u narzeczonej, ale nigdy w nocy (SbNU 10 Pd 55), i za-
zwyczaj wówczas bacznie obserwują go osoby trzecie (Nik ŁczK 377, Gen 
Ddż 274, Das Sdż 276)2. 

Do pierwszego fizycznego zbliżenia między nowożeńcami dochodzi zatem 
dopiero w dniu ślubu, zazwyczaj zaraz po zachodzie słońca3, wyznaczającym 
przejście dnia w noc, koniec „czystego”, „dobrego”, „życia” i początek „nie-
czystego”, „złego”, „śmierci” (ГарНизов, 1989: 131). Takie umiejscowienie 
w czasie obrzędowości pokładzin ma swoje uzasadnienie we właściwym tra-
dycyjnemu światopoglądowi postrzeganiu stosunku płciowego (tak jak i całej 
seksualnej sfery życia człowieka) jako „nieczystych”, a szerzej – „grzesznych”4, 

1 Por. rady starszych kobiet skierowane do panien: Деца, додек сте моми, момчетията 
да ви знаят от темето до кръста. Ожените ли се, да ви знае мъж от кръста надоле, 
а от кръста нагоре сами да се знаете. (ГеорГиев, ред., 2016: 608). [Dzieci, kiedy jesteście 
pannami, chłopcy niech znają was od ciemienia do pasa. Wyjdziecie za mąż, niech mąż zna 
was od pasa w dół, a od pasa w górę same siebie znajcie]. Zob. też jedno ze znaczeń m a ł -
ż e ń s t wa: akt sankcjonujący nawiązanie związku powinowactwa, rozpoczęcie etapu życia 
rodzinnego lub społecznie mu równoważnego, lega l i z ują cy  p rok re a c ję  albo też uznający 
przynajmniej jeden z tych faktów. STaSzczak, red., 1987: 222. 

2 Czasami matki, które boją się, że ich synowie mogliby wykorzystać dziewczynę przed 
ślubem, uciekają się do działań magicznych mających na celu osłabienie ich chuci. I tak, np. 
chłopak trzy razy przeskakuje przez sznurek, który służy do wiązania jego bielizny, a następ-
nie matka trzy razy go zawiązuje; potem bierze głownię, którą syn gasi, oddając na nią mocz, 
i wraz ze sznurkiem wkłada do worka. SbNU 5 Rł 38.

3 Źródła etnograficzne notują dla pokładzin dość dużą rozpiętość czasową, sytuując je: 
w ie czore m – AIF 306 Mch 83, AIF 307 Mch 74, Ełcz Mch 121, Moł Gb 66, 70, SbNU 42 Dp 
90, Geor PirK 405, AIF 73–II Bł 197, 229, AIF II–77 Kdż 18; w  nocy  – AIF 213 Mch 306, 
SbNU 49 Bz1 713, Ancz Sak 301, AIF 211 Bs 108; koło p ó ł nocy  – SbNU 37 Kd 249, SbNU 
45 Kd 203, Buk Gram 248, 250. 

4 Omawiając koncept grzechu w słowiańskiej kulturze ludowej, Swietłana M. Tołstaja 
zwraca uwagę na „wąskie” znaczenie leksemu grzech, które wiąże go właśnie ze sferą sek-
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co w pełni odpowiada chrześcijańskiemu5 pojęciu grzechu pierworodnego 
(ТоЛсТая, 2000: 17). Stąd też, poświadczona w niektórych rejonach kraju, 
praktyka nakazująca nowożeńcom, by przed udaniem się do łożnicy poprosili 
o przebaczenie kumów (кумове) (SbNU 37 Kd 249, Das Sak 121, Das Sdż 
288), rodziców pana młodego (SbNU 5 Pp 55–56), najważniejszych funkcjo-
nariuszy weselnych (Ełcz Mch 121), czy wreszcie wszystkich, którzy zostali 
w domu na czas pokładzin (SbNU 37 Kd 249). Ci przebaczają im nie tylko 
w swoim imieniu, ale i całego rodu chrześcijańskiego: 

Да ти е просто от кръстник и кръстница, от старокя и старо-
кеница, от девер и деверньовица, от свекър и свекърва от вся род 
християнска!. 

Ełcz Mch 121 

Niech ci będzie wybaczone przez krystnika i krystnicę, starokję i staro-
kenicę, dewera i dewernjowicę, świekra i świekrę, i cały ród chrześci-
jański. 

Z kolei tam, gdzie zbliżenie nowożeńców przypada na noc, można je łączyć 
z obecnością księżyca i przypisywaną mu w kulturze ludowej symboliką – 
księżyc, podlegający uniwersalnym prawom stawania się, narodzin i śmierci, 
kojarzony jest z płaszczyzną prokreacji (brzozowSka ‑krajka, 1994: 62). W od-
niesieniu do pokładzin, a zwłaszcza tego, co nastąpi, noc nabiera znaczenia 
także jako ten okres, w którym wszystkie „formy” tracą swój kształt i zlewają 
się z sobą – jako czas chaosu (eliade, 2009: 412). Z niego po zapaleniu ogni 
(na wieść o pomyślnej defloracji panny młodej) na powrót wyłoni się kosmos. 
Ponadto noc to czas wygaśnięcia sił witalnych, „śmierci”, ale tylko symbolicz-
nej, częściowej, z której, w chwili przebudzenia, możliwy jest powrót do życia 
(zadrożyńSka, 1985: 59). Ten sam stan pozornej, rytualnej śmierci, właściwy 
fazie marginalnej obrzędu przejścia, poprzedzającej powrót do świata żywych6, 

sualną, ‘z rozluźnieniem obyczajów i ze spółkowaniem’. Por. przywołane przez rosyjską ba-
daczkę, poświadczone w rosyjskim i kaszubskim, także inne znaczenia tego leksemu, takie 
jak: ‘męski organ płciowy’, ‘intymne części ciała’, ‘brzuch brzemiennej kobiety’. ТоЛсТая, 
2000: 17.

5 Kościół uważał akt płciowy za grzeszny i tolerował go tylko z racji tego, że Pan kazał 
płodzić się ludziom i rozmnażać. guriewicz, 1987: 152.

6 Por. poświadczoną w jednym ze źródeł praktykę czynienia znaku krzyża na plecach 
nowożeńców (jako element aktu przebaczenia, o które proszą), poprzedzającą ich odprowa-
dzenie do łożnicy (Das Sdż 288). W zestawieniu z analogicznym gestem towarzyszącym 
wyprawieniu pana młodego, udającego się wraz z orszakiem po pannę młodą, można przyjąć, 
że świadczy ona o traktowaniu pokładzin jako wejścia do „tamtego” świata, wymagające-
go podjęcia działań ochronnych (НикоЛова, 1991: 40). Błogosławieństwo młodych nie jest 
zresztą jedyną formą ich ochrony. Może tę funkcję pełnić także derka z włókien konopnych 
(васиЛева, 1993: 127), na której dochodzi do aktu małżeńskiego (AIF 149 Dp 38), oraz po-
wszechnie przestrzegany nakaz zachowania ciszy po wprowadzeniu nowożeńców do pomiesz-
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ponowne narodziny jednostki7, a wraz z nimi zyskanie nowego statusu spo-
łecznego, charakteryzuje nowożeńców – już nie pannę i nie kawalera, lecz 
jeszcze niepełnoprawnych8 członków społeczności ludzi dorosłych. Typowe 
dla świata martwych bezczynność i bierność cechują ich zachowanie już 
w trakcie przygotowań do pokładzin. Specjalnie powołane do tego osoby9 roz-
bierają pannę młodą i zakładają jej koszulę ślubną10, potem rozplatają włosy 
(Ełcz Mch 121, Mank2 Wr 139), panu młodemu rozpinają ubranie, rozwiązują 
węzły11, doprowadzają12 nowożeńców do miejsca, gdzie dokona się akt zbli-
żenia. Ich ubiór sam w sobie również jest znaczący. O ile nowy strój stanowi 
uniwersalny symbol zyskania nowego statusu, o tyle nagość prawie zawsze 
oznacza pozbawienie jednostki jej pozycji społecznej, co wiąże się ze stanem 
granicznym (ГеорГиев, 2003: 55). Wprawdzie w noc poślubną panna młoda 
ma na sobie koszulę13, ale w tradycyjnej kulturze ciało okryte tylko koszulą 
jest w istocie ciałem gołym. Właściwy fazie marginalnej obrzędu brak statusu 
społecznego może być demonstrowany, jak ma to miejsce w przypadku pana 
młodego, także przez naruszenie struktury stroju – jego rozpięcie (сТаНоева, 
1994: 78). U panny młodej poza ubiorem znakiem przypisania do innego, 
„tamtego” świata są ponadto rozplecione włosy, w których kobieta pojawia 
się jedynie w sytuacjach obrzędowych związanych ze stanem liminalnym 
(ГаНева, 2000: 54).

czenia, w którym ma dojść do zbliżenia. Z kolei po dokonaniu się aktu defloracji i wyjściu 
z łożnicy nowożeńcy poddawani są zabiegom o charakterze katarktycznym, które świadczą 
o powrocie do „tego” świata – polewają im, żeby się umyli. Gen Kap 185, Ancz Sak 301.

 7 Warto zwrócić uwagę na sytuowanie pokładzin w porze zmierzchu/wieczoru (zob. 
s. 251), któremu przypisuje się charakterystykę „progu”, czasu „przejścia” i który jest an-
tycypacją początku (w ludowym pojmowaniu czasu dobowego wieczór to już początek dnia 
następnego), implikuje „re ‑kreację” życia. brzozowSka ‑krajka, 1994: 107–108. 

 8 Stają się pełnoprawnymi członkami społeczności dorosłych po przeżyciu z sobą roku 
i narodzinach pierwszego dziecka. БайБуриН, 1993: 89.

 9 Ku ma (кума) – AIF 149 Dp 38, Geor PirK 405; p omajc z ima (помайчима) – AIF 
321 Łcz 113; za ło ż n ic zk a  (заложничка) – AIF 45 Jb 14; na s to jn i ca  (настойница) – 
Geor PirK 405; św iek r a  – Mank2 Wr 139, AIF 300 StZ 13; kobie t y  – Mank2 Wr 139, 
AIF 158 Bs 22.

10 Ełcz Mch 121, Mank2 Wr 139, AIF 321 Łcz 113, Nik Łcz 107, Roj Gb 69, Gen Kap 184, 
Gen SfK 217, SbNU 5 Pp 55, AIF 150 Pk 25, SbNU 45 Kd 203, AIF 149 Dp 38, Draż PdK 
230, AIF 148 Sm 11, AIF 300 StZ 13, Ancz Sak 301, AIF 158 Bs 22.

11 Gen Ddż 284, SbNU 5 Pp 55, Geor PirK 405, Was KnK 222.
12 Do pomieszczenia, w którym mają się odbyć pokładziny, młodych doprowadzają: za -

ł o ż n ic y  (заложници) – Was KnK 222/za ło ż n i k  (заложник) – AIF 319 Sz 31, AIF 211 Bs 
108; na s to jn i c y  (настойници) – Gen SfK 217; wo da c ze  (водачи) – Ancz Sak 30; k u ma 
– AIF 149 Dp 38, Ancz Sak 301; św iek r а  – AIF 148 Sm 11.

13 Ełcz Mch 121, Mank2 Wr 139, AIF 321 Łcz 113, Nik Łcz 107, Roj Gb 69, AIF 319 Sz 
31, Gen Kap 184, Gen SfK 217, SbNU 5 Pp 55, AIF 150 Pk 25, AIF 149 Dp 38, SbNU 45 Kd 
203, Draż PdK 230, AIF 148 Sm 11, AIF 300 StZ 13, Ancz Sak 301, AIF 158 Bs 22. 
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O stanie pozornej śmierci nowożeńców świadczy również miejsce, w któ-
rym dochodzi do stosunku. Nierzadko noc poślubną spędzają oni:
– na specjalnej ławie (одър14) (AIF 150 Pk 24); 
–  na białego koloru prześcieradle (AIF 319 Sz 31) lub derce (AIF 149 Dp 38) 

– biel jest barwą rytualnej śmierci, stanu przejścia i w takim właśnie zna-
czeniu pojawia się w przełomowych momentach rites de passage (libera, 
1987: 122);

–  u ich wezgłowia – tak, jak u wezgłowia nieboszczyka – palą się ślubne 
świece (Roj Gb 69, Ancz Sak 301), a cisza15 panująca na zewnątrz przypo-
mina czuwanie przy zmarłym (Жекова, ГеорГиев, 2011: 20). 
W obrzędowości pokładzin, w której centralne miejsce zajmuje fizycz-

ne zespolenie nowożeńców16, rolę swoistego lejtmotywu odgrywa semanty-
ka połączenia, wyrażana tu na wiele sposobów, za pośrednictwem różnych 
środków. Możemy ją odnaleźć już na poziomie języka. Wystarczy przywołać 
terminy, jakimi w tradycji bułgarskiej nazywany jest akt małżeński, do któ-
rego dochodzi w noc poślubną, oraz towarzyszący mu kompleks obrzędowy. 
Podstawy onomazjologiczne rzeczowników odczasownikowych свождане 
← свождам ‘zbieram kilka osób w jednym miejscu’ (БсРЛ, 2012: 581)17 
i завързване ← вързвам‘z pomocą węzła łączę jeden koniec sznura, chusty 
itp. z drugim końcem’ (БТР, 2002: 111) jednoznacznie świadczą o traktowa-
niu pokładzin jako połączenia pana młodego i panny młodej18. 

Podobnie jest w przypadku kodu personalnego. Zarówno wśród oczekują-
cych na ogłoszenie rezultatu nocy poślubnej (Was KnK 222), jak i wśród osób 
odgrywających istotną rolę w fazie przygotowań do niej przeważają pary mał-
żeńskie19, ci zaś, którzy tradycyjnie pozostają w stanie wolnym, na potrzebę 

14 Por. смъртен одър ‘łoże śmiertelne’ jako określenie miejsca, w którym ktoś umiera. 
БТР, 2002: 560.

15 Por. ciszę jako jedną z cech „tamtego” świata stojącą w opozycji do dźwięku charak-
teryzującego „ten” świat. TokarSka, waSilewSki, zmySłowSka, 1982: 81.

16 Według etiologicznej opowieści, stwórca stworzył mężczyznę i kobietę przy użyciu 
igły i nitki. U mężczyzny nitka, którą zszywał ciało, była za długa, a u kobiety za krótka – 
aby zrekompensować to, czego brakuje w ciele kobiety, konieczny jest coitus. ГеорГиев, ред., 
2016: 25–26. 

17 Por. inne terminy derywowane od tej samej podstawy, jak np. сводникoraz jego żeński 
odpowiednik сводница, jako nazwy swatów odgrywających pierwszoplanową rolę w kojarze-
niu w parę panny i kawalera – przyszłych nowożeńców.

18 Por. łacińskie określenie aktu seksualnego coitus ‘zbieranie [събиране]; połączenie 
[съвкупление]’. ЛБР 1994: 97.

19 Por. np. dane dotyczące udzielania wskazówek nowożeńcom – zadanie to z reguły po-
wierza się parom małżeńskim, przy czym ona poucza pannę młodą, a on – pana młodego: 
k u ma, k u m  (кум) – Geor PirK 405; pomajc z ima, p oba s z t im (побащим) – Nik Łcz 107, Nik 
ŁczK 391, Gen Kap 184, Gen Ddż 284, Draż PdK 230; za ło ż n ic zk a, za ło ż n i k  (заложник) 
– Nik ŁczK 391, Roj Gb 69, Gen Ddż 284, Draż PdK 230; wo da c zk a  (водачка), wo da c z 
(водач) – SbNU 5 Pp 55–56; mage r n ica  (магерница), mage r  (магер) – Draż PdK 230; 
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chwili także tworzą parę, np. pouczający młodych, jak mają się zachować pod-
czas stosunku: podzyłwa (подзълва) i poddewer (поддевер) (Draż Pd K 230), 
dewer -majka (девер -майка) i dewer -baszta (девeр -баща)20 (Gen Ddż 284) 
czy przygotowujący ich posłanie: zyłwa (зълва) i dewer (девер) (Was KnK 
222), dziewczyna i chłopak (Nik ŁczK 391). Bycie w parze spełnia tu funkcję 
magiczną i podobnie jak zasada, by osoby odpowiedzialne za kolejne etapy 
przygotowań do pokładzin pochodziły z „całego domu” (łoże małżeńskie od-
daje się w pieczę kobiecie mającej żyjącego męża (Das Sak 121) albo dziew-
czynom, których oboje rodzice żyją (Nik ŁczK 391)), ma służyć modelowaniu 
pełnej rodziny (узеНёва, 2010: 37). 

Podczas pokładzin, zanim dojdzie do faktycznego zbliżenia, połączenie 
nowożeńców (niekoniecznie w wymiarze fizycznym) jest wyrażane w planie 
symbolicznym. I tak, jeszcze przed wejściem do łożnicy, zaraz po uzyskaniu 
przebaczenia przez państwa młodych, powtarzane są czynności przeniesione 
z rytu zaślubin: nowożeńcy chwytają dwiema rękami chleb i rozłamują go 
ruchem ku górze (Ełcz Mch 121) albo kum trzykrotnie wymienia nad ich 
głowami wieńce weselne (SbNU 37 Kd 249). Potem przychodzi czas na zje-
dzenie czegoś słodkiego: świekra karmi syna i synową rachatłukum (AIF 
73–II Bł 229) albo oboje jedzą jabłko (AIF 306 Mch 69, Roj Gb 69, Can Rd 
182), które pan młody podaje pannie młodej w ustach21 (SbNU 49 Bz1 713). 
Czasami owoc zastępują słodycze (Can Rd 142) lub kawałek cukru – bywa, 
że ten ostatni zlizywany jest przez pannę młodą (jej usta pełnią wówczas 
funkcję vulvy) wprost z kolana pana młodego22 (symbolizującego fallusa23)  

do u c z wa c ze  (доучвачи) – SbNU 37 Kd 249; s io s t r a  pa n a  m łodego  z  męż e m/br a t 
pa n a  m łodego  z  ż on ą/s wo dn ic y  (сводници)/k a p u d ż i i  (капуджии/капуджия) – Gen 
Ddż 284.

20 Terminologicznie, dzięki drugiemu członowi nazwy, na poziomie języka mamy tu ilu-
zję pary małżeńskiej. 

21 W folklorze „słodkie” stanowi atrybut warg – stąd słodkie pocałunki (Гура, 2012: 717). 
Tam, skąd pochodzi zapis, nowożeńcy, jedząc jabłko (nosi ono tu nazwę: блага ябулка ‘słod-
kie jabłko’), krzywią się, na co goście wołają: к’исело, к’исело ‘gorzko, gorzko’, zachęcając 
ich do pocałunku (SbNU 49 Bz1 713). Jak zauważa Aleksandr W. Gura, tak jak smutek wy-
swatanej dziewczyny, która musi opuścić dom i swoich bliskich, na weselu zamienia się w ra-
dość, tak i „gorzkie” zostaje zastąpione w nim „słodkim”. Okrzyk „Gorzko!”, mający skłonić 
młodych, żeby się pocałowali, ma wyrażać tę właśnie zmianę nastroju. Гура, 2012: 717. 

22 Por. praktykę zlizywania przez pannę młodą soli z kolana pana młodego, którą 
A.W. Gura łączy z podwójnym znaczeniem leksemu коляно: 1. ‘kolano’; 2. ‘pokolenie’ (Гура, 
1990: 34), co sugerowałoby oczekiwane w związku potomstwo – rezultat zbliżenia.

23 Bezpośredni dostęp do organów płciowych kobiety i mężczyzny od nogi sprawia, że może 
ona je zastępować (НикоЛова, 2005: 110). Oglądanie gołych nóg kobiety jest praktycznie rów-
noznaczne z aktem seksualnym (ГеорГиев, ред., 2016: 665). Semantyczny związek między nogą 
i reprodukcyjnymi możliwościami mężczyzny uwypuklają także elementy zdobnicze spodni: 
specjalne kołczaci (колчаци), które nakłada się na kolana, bądź też dolna część nogawki ze zdo-
bieniami przypominającymi nogę koguta (ГаНева, 2003: 181–182. Za: НикоЛова, 2005: 117). 
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(SbNU 49 Bz1 713). Semantyka połączenia zostaje tu wyrażona za pomocą 
jednej z kategorii smakowych kulinarnego kodu wesela („słodkie”24), któ-
ra nie tylko symbolizuje ideę małżeństwa, ale jednocześnie, mając wyraź-
ny podtekst erotyczny, wskazuje stan seksualnej aktywności nowożeńców25 
(Гура, 2012: 713). Na tym etapie obrzędu weselnego jest on zresztą szcze-
gólnie ważny, biorąc pod uwagę, że pokładziny mają potwierdzić zarówno 
potencjalną, biologicznie określoną zdolność panny młodej do zachodzenia 
w ciążę, rodzenia, jak i pana młodego do jej zapłodnienia. Dla młodych mał-
żonków kwestią kluczową jest doczekanie się potomstwa, bo dopiero wtedy 
ich nowy status zostanie potwierdzony, pierwsze dziecko da im legitymację 
do bycia pełnoprawnymi członkami społeczności ludzi dorosłych26. Dlatego, 
podobnie jak wcześniej, bezpośrednio przed odbyciem stosunku podejmowa-
ne są kroki, które na drodze magicznej mają odegrać podwójną rolę. Z jed-
nej strony zapobiec ewentualnemu „zawiązaniu” potencji pana młodego27, 

Por. też poświadczoną w jednym z rejonów praktykę, że przed pokładzinami panna młoda 
zdejmuje buty i skarpety świekrowi (Nik ŁczK 391) – kontakt panny młodej z nogą ‑fallusem 
świekra, mężczyzny, który potwierdził swoją zdolność zapłodnienia/zapładniania kobiety 
(НикоЛова, 2005: 120), ma zapewnić powodzenie pokładzin. Warto przy tej okazji przywołać 
przypadki (znane nie tylko z terenu Bułgarii, lecz także z innych obszarów Słowiańszczyzny), 
gdy podczas pokładzin pana młodego (jeśli ten z jakichś powodów nie jest w stanie spełnić 
swojego małżeńskiego obowiązku) zastępuje właśnie jego ojciec (o czym dalej w tekście).

24 Sporadycznie w obrzędowości nocy poślubnej jako ekwiwalent semantyczny „słodkie-
go” może wystąpić „słone” (Гура, 2012: 718): panna młoda przed pokładzinami zlizuje sól 
z kolan pana młodego (Rak Gd 225); nowożeńcy zjadają po kawałku posypanego solą chleba 
(AIF 150 Pk 24–25).

25 Niekiedy pod poduszką, na której będą spać nowożeńcy w noc poślubną, pozostawia 
się grudkę cukru (Roj Gb 69). Por. też częstowanie gości figami (AIF 45 Jb 14–15) jako znak 
pozbawienia panny młodej dziewictwa.

26 Młoda mężatka, która nie rodzi, zbliża się do bezdzietnej kobiety, dla której proces 
osiągnięcia statusu społecznego nie został dokończony. ГреБеНарова, 1998: 187.

27 Według Petka Christowa, wiele momentów w obrzędowości weselnej w całej Bułgarii 
(a zwłaszcza w jej zachodniej części) świadczy o zastępowaniu, przynajmniej na płaszczyźnie 
obrzędowej, pana młodego w noc poślubną przez jego ojca, dewera lub inną postać obrzędową 
o wysokim statusie (w ekscerpowanym materiale źródłowym nie odnotowano takich przypad-
ków). Szukając przyczyn zastępstwa pana młodego w akcie defloracji panny młodej, bułgarski 
badacz powołuje się na północnoamerykańskie i azjatyckie podania oparte na wierzeniach 
traktujących pierwszą noc nowożeńców jako niebezpieczną dla mężczyzny. Ma to mieć zwią-
zek z nieposkromioną magiczną siłą kobiecą, przybierającą mitologiczną postać kobiety z zę-
bami między nogami, która zjada lub kastruje kandydatów na męża (vagina denta). Przywołuje 
on zapisy trzech bułgarskich pieśni z motywem vagina denta, która połyka fallus, ściskając go 
zębami i nie puszczając (w jednym z tekstów opisany został pojedynek między vagina denta 
i fallusem). Miałyby one tłumaczyć tak silnie obecny w bułgarskim weselu strach przed ma-
gicznym „zawiązaniem” pana młodego, strach który legł u podstaw przekonania, że defloracji 
panny młodej winna dokonać figura (obrzędowa postać) „ubrana” w sakralność, dla której 
akt ten nie będzie niebezpieczny, przy czym figura ta musi jednocześnie uosabiać rodowych 
przodków, przez których panna młoda jest zapłodniona. хрисТов, 1992: 9–12. 
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co uniemożliwiłoby skonsumowanie związku (w pomieszczeniu, w któ-
rym ma dojść do zbliżenia, poszukuje się przedmiotów, które mogłyby zo-
stać wykorzystane przez chcących zaszkodzić panu młodemu28 (Mank2 
Wr 139)), z drugiej zaś – działać stymulująco na możliwości prokreacyj‑ 
ne nowożeńców. Pierwsze to typowe czynności spod znaku magii Alkme‑ 
ny (+)29: 
–  po wprowadzeniu do łożnicy panna młoda i pan młody są dokładnie oglą-

dani przez specjalnie wytypowane osoby – pilnuje się, by w ich ubraniu nie 
pozostało nic zawiązanego (Geor PirK 405, Was KnK 222);

–  zanim dojdzie do zbliżenia między nowożeńcami, panna młoda wyciąga ze 
spodni pana młodego sznurek (AIF 150 Pk 25). 
Do drugich zaliczane są działania oparte w głównej mierze na magii kon-

taktowej: 
–  podczas przebaczenia pan młody całuje kuma w prawe kolano30 (Das Sdż 

288);
–  na posłaniu31 nowożeńców rozsypuje się słomę32 (Mank2 Wr 139, AIF 150 

Pk 24) lub wypełnia nią poduszkę33 (AIF 149 Dp 38); 
– pod prześcieradłem zostawia się proso i pszenicę34 (Nik ŁczK 391). 

28 Nierzadko winą za niedyspozycję pana młodego obarcza się jego wrogów, którzy, 
w powszechnym przekonaniu, musieli uciec się do czarnej magii. Moł Gb 71, SbNU 5 
Rł 46. 

29 Jak pisze Ludwik Stomma, rozplatanie, rozwiązywanie, otwieranie to czynności to-
warzyszące sytuacjom, w których pożądana jest zmiana (STomma, 1981: 29), a do takich za-
licza on obrzędy cyklu rodzinnego. Mają one w sposób magiczny umożliwić dokonanie się 
tej zmiany: „By zmienić stan x (np. kawalerski) – co staje się za pośrednictwem obrzędu 
– na stan y (np. małżeński), trzeba najpierw wyjść (co wiąże się z całą procedurą magiczno‑
 ‑rytualną) z początkowego stanu x, następnie poddać się zespołowi obrzędowemu okresu 
przejścia, by wreszcie zostać magicznie zamkniętym w nowym stanie y. W tej sytuacji magia 
Alkmeny, odnosząc się nie do obrzędu jako osobowego obiektu, ale do poddanych jego opera-
cjom ludzi, miałaby na celu (+) otwarcie, spowodowanie wyjścia ze stanu początkowego, zaś 
(–) w nowym stanie zatrzymania”. STomma, 1976: 102.

30 Por. semantyczny związek między męskim kolanem, męską nogą i zdolnościami pro-
kreacyjnymi mężczyzny (zob. przypis 23).

31 Nieprzypadkowo w wielu miejscach posłanie przygotowują kobiety zamężne, które 
potwierdziły już swoje macierzyństwo: k u ma  – SbNU 45 Kd 203; pomajc z ima  – Gen 
Kap 184, Ancz Sak 301; za ło ż n ic zk a  – Was KnK 222; s wo dn ica  (сводница) – Gen 
Ddż 284; na s to jn i ca  – Gen SfK 217; wo da c zk a  – Ancz Sak 301; św iek r a  – Mank2 
Wr 139, Nik ŁczK 391, AIF 321 Łcz 112, AIF 319 Sz 31, Weł Sf 70, Can Rd 182. Ich obecność 
można odczytywać jako życzenie, żeby i panna młoda urodziła. 

32 Słoma konotuje wegetacyjno ‑płodnościowe sensy. adamowSki, 2008: 195.
33 W planie semantycznym poduszka odpowiada łonu (ГреБеНарова, 1994: 123), a jej 

wypełnienie ma „wywołać” brzemienność panny młodej.
34 Por. wykorzystanie ziaren, głównie dzięki ich cesze „mnogości”, w magii urodzaju. 

сДЭс, т. 2: 324.
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Symbolika płodnościowa kryje się także w derce z koziej (Nik Łcz 107, 
Nik ŁczK 391) lub świńskiej35 skóry (SbNU 37 Kd 249), na której nowożeńcy 
odbywają stosunek, choć jeszcze wyraźniej dochodzi ona do głosu tam, gdzie 
kładą się wprost na ziemi (Roj Gb 69, Gen Kap 184, Ancz Sak 301). Magiczną 
funkcję pełni także spożywanie przez młodych, tuż przed tym jak zostaną 
w łożnicy sami, produktów uchodzących za typowe symbole płodności: kury 
(Гура, 2012: 308), jabłka36 czy kawałka chleba37. 

Powszechne przekonanie, że w noc poślubną lub w najbliższym czasie 
(pokładziny kładą kres wstrzemięźliwości seksualnej, właściwej stanowi li-
minalnemu) panna młoda zajdzie w ciążę38, znajduje wyraz w działaniach 
podejmowanych po ogłoszeniu jej defloracji.

Czyni się to najczęściej wystrzałem z broni39 oddawanym przez pana 
młodego. Rzadziej o wyniku nocy poślubnej pan młody informuje: stukając 
w drzwi, rzucając przez drzwi lub okno pomieszczenia, w którym czekają 
weselnicy koszulę panny młodej40 (Ancz Sak 301), czy wreszcie prosząc mu-
zyków, żeby zaczęli grać41. 

Czynności podejmowane po obwieszczeniu dobrej nowiny na ogół są albo 
ilustracją tego, co być może właśnie się dokonało – w efekcie fizycznego zbliżenia 
panna młoda zaszła w ciążę (kobiety tańczą choro prowadzone przez pomajczimę, 
która trzyma w ręku żywego koguta (Can Rd 183) – symbol męskiej potencji42 

35 Zarówno kozła, jak i świnię uznaje się za symbol płodności.  шеваЛие, ГеерБраНТ, 
1995: 481;  шеваЛие, ГеерБраНТ, 1996: 342. 

36 Por. licznie poświadczone w obrzędowości weselnej przykłady występowania jabłka 
w charakterze symbolu urodzaju.

37 Symbolizuje wszystkie najważniejsze wartości egzystencjalne, w tym płodność kobiet 
(i zwierząt), a ponadto pełni tu także funkcję mediacyjną, służąc nowożeńcom jako pomost 
w kontakcie z „tamtym” światem, z którego przychodzi nowe życie (poczęte podczas nocy 
poślubnej dziecko). kubiakowie, 1981: 30, 89.

38 Za prowokowanie tego stanu można uznać, poświadczone w niektórych rejonach, zdej-
mowanie welonu pannie młodej tuż przed pokładzinami (Nik ŁczK 391, AIF 150 Pk 25, AIF 
II–77 Kdż 18), co symbolizuje akt narodzin albo tarzanie się po posłaniu nowożeńców małego 
dziecka (Can Rd 182) jako życzenie, by panna młoda zaszła w ciążę i urodziła, a także przy-
gotowanie posłania dla młodych przez trzy (liczba nieparzysta jest tu zapowiedzią powięk-
szenia rodziny) dziewczyny (Nik ŁczK 391).

39 AIF 306 Mch 69, Ełcz Mch 122, Mank2 Wr 139, AIF 321 Łcz 113, Nik Łcz 108, Nik 
ŁczK 391, Roj Gb 69, AIF 319 Sz 31, Gen SfK 217, SbNU 37 Kd 249, SbNU 45 Kd 203, 
AIF 149 Dp 39, Geor PirK 405, SbNU 5 Rł 46, Draż PdK 230, Can Rd 183, Ancz Sak 301, 
AIF 158 Bs 22, Das Sdż 288.

40 Rzadko inicjatywę przejmuje panna młoda, wynosząc swoją koszulę do osób, które 
wyczekują pod drzwiami łożnicy. AIF 73–II Bł 171, Ancz Sak 301.

41 AIF 306 Mch 69, AIF 307 Mch 74, 81, 83, AIF 321 Łcz 113, Nik ŁczK 391, Gen 
Kap 185, Gen Ddż 284, AIF 150 Pk 25, AIF 73–II Bł 171, Was KnK 223, Ancz Sak 302.

42 Por. koguta jako symbol tych części męskiego ciała, które wiążą się z jego seksualnymi 
funkcjami prokreacyjnymi (buł. кур, курец jako nazwy penisa (БЕР, т. 3: 142–143), czy też 
петелка,петелче jako nazwy ostrej/wąskiej papryki (БЕР, т. 5: 195) – rośliny o symbolice 
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realizującej się po raz pierwszy właśnie w noc poślubną), albo projekcją tego, 
co dopiero nastąpi – życzeniem brzemienności43. Potwierdzeniem jej deflora-
cji, a jednocześnie symbolicznym dublowaniem aktu seksualnego jest między 
innymi44 rozbijanie45 przez pana młodego, po wyjściu z łożnicy, naczynia 
stojącego przy drzwiach46 lub w progu (Moł Gb 71, Gen Kap 184). Zbliżony 
sens można też przypisać jednemu ze sposobów demonstrowania zakrwa-
wionej koszuli panny młodej. Gdzieniegdzie sito, w którym wynosi się ją 
do weselników i do którego po defloracji upodabnia się vulva47 (НикоЛова, 
1993: 61), umieszczone pośrodku chora, a następnie kopane przez tańczących 
(Rak Gd 225) przywołuje symboliczne wyobrażenie aktu seksualnego. Jako 
symbol zapłodnienia panny młodej należy natomiast odczytywać rzucanie 
na jej koszulę, umieszczoną w rzeszocie lub sicie, pieniędzy48, rzadziej orze-
chów (AIF II–77 Kdż 19), oznaczających zarówno pierwsze dziecko w związ-
ku, jak i wszystkie kolejne – w patrylokalnym małżeńskim modelu kobieta 
nie może być „pusta”, musi stale być w ciąży, rodzić, dopóki może (хрисТов, 
1996: 63). 

Nowych treści nabiera za to przepuszczanie mydła pod pazuchą koszuli, 
którą zakładają pannie młodej zaraz po defloracji (Ancz Sak 301). Tym razem 
przedstawione zostają nie tylko zapłodnienie, ale i narodziny dziecka. Uży-
cie mydła to życzenie, by poród był lekki, natomiast trzykrotne powtórzenie 
czynności ma sprawić, że mężatka będzie rodzić wiele razy. Podobnie można 

fallicznej) (Гура, 2012: 310, 314). Z kolei według niektórych opowieści etiologicznych, ko-
bieca vulva ma przypominać koguci grzebień (ГеорГиев, ред., 2016: 23). O znaczeniu tego 
symbolu w weselu może świadczyć utrwalone w języku powiedzenie: Каква ти ми сватба 
без петел! (Гоев, 1987: 294) [Jakież to wesele bez koguta!].

43 Ponieważ w przypadku kobiety, która jest bezpłodna, nie ma mowy o zakończeniu pro-
cesu socjalizacji, chodzi o to, by w sposób magiczny nie dopuścić do negatywnego rezultatu 
aktu małżeńskiego. ГреБеНарова, 1998: 186.

44 Por. też (poświadczone gdzieniegdzie) mieszane choro, które prowadzi założnik (jeden 
z funkcjonalnych dublerów pana młodego) trzymający w ręku bicz i wykonujący przy tym 
nieprzyzwoite ruchy oraz zaczepiający jedną po drugiej obecne tu kobiety. Gen Ddż 284.

45 Por. jeden z terminów używanych na określenie aktu seksualnego prowadzącego do 
pozbawienia panny młodej dziewictwa: разваляне (Гура, 1990: 35) – formacja derywowana 
od czasownika развалям w znaczeniu ‘rozbić’ (SławSki, t. 2: 906).

46 Drzwi wchodzą w system symboliki genitalnej, a ich otwieranie podczas nocy poślub-
nej w jakimś stopniu odnosi się do defloracji. БайБуриН, ЛевиНТоН, 1978: 95.

47 Zob. zwyczaj przypinania do czapek osób obecnych na pokładzinach albo do rozda-
wanych im bukiecików p r zebi t e j  monety jako znaku pomyślnej defloracji panny młodej. 
Draż PdK 230.

48 Mank2 Wr 139, Roj Gb 69, AIF 319 Sz 31, Geor PirK 405, Can Rd 183, Ancz Sak 
301–302, AIF 45 Jb 14, Buk Gram 251, AIF 158 Bs 22, Das Sdż 288. Wrzucane do rzeszota 
monety można interpretować także jako powrót panny młodej, po pomyślnej defloracji, do 
„tego” świata, świata żywych – por. pieniądz jako nośnik życia. TokarSka, waSilewSki, zmy‑
SłowSka, 1982: 109.
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interpretować zdjęcie i ubranie nowych skarpet rodzicom pana młodego przez 
ich synową, gdy tylko wyjdzie ona z łożnicy (Gen Ddż 285), czy też obdaro-
wanie gości peszkirem (пешкир) (Nik ŁczK 391), co zwykły czynić położni-
ce (ГеорГиев, 2003: 54). Obecna tu semantyka narodzin oczekiwanego przez 
młode małżeństwo dziecka na plan pierwszy wybija się jednak dopiero w zwy-
czajowym częstowaniu gości, na znak pomyślnej defloracji panny młodej, słod-
ką rakiją49 i polewaniu im wodą, żeby się umyli50. Opuszczenie małżeńskiego 
łoża przez pannę młodą wiąże się zatem z wylewaniem cieczy (rakija, woda), 
symbolizującej wody płodowe. Obie czynności później przekształcają się w sa-
modzielne obrzędy, jakimi są zanoszenie rakii rodzicom panny młodej oraz 
prowadzenie panny młodej do wody (НикоЛова, 2000: 28). 

Drugą fazę obrzędowości pokładzin, przypadającą po defloracji panny 
młodej, charakteryzuje dominacja czerwieni, która „zamyka” nowożeńców 
w nowym, małżeńskim stanie (libera, 1987: 130): 
–  okazywane są ślady krwi na koszuli panny młodej, krwią zarzynanych 

przez weselników kur spryskuje się przyzbę (Gen Kap 185);
–  słodką rakiję rozlewa się z naczynia ozdobionego czerwoną nitką (AIF 321 

Łcz 113, Nik Łcz 108, Was KnK 223) lub czerwonymi naszyjnikami (Gen 
SfK 217);

–  wypiekany przez pannę młodą chleb przewiązuje się kawałkiem czerwonej 
wełny (Mank2 Wr 140). 
Symbolem „zamknięcia” w nowym stanie jest też choro, które tańczą zgro-

madzeni goście51. Jak każde okrążanie, tańce w korowodzie i ruchy po kole, 
towarzyszące świętom o charakterze astronomicznym i rodzinnym, może wy-
rażać moment przejścia, zmiany (waSilewSki, 1978: 107).

Dla panny młodej jednak najbardziej widomym znakiem „przejścia”, jej no-
wego położenia, jest bez wątpienia zmiana nakrycia głowy. Welon zostaje za-
stąpiony zawiązywaną pod brodą52 chustką (AIF 306 Mch 69) – symbolem ko-
biety zamężnej53. Тym samym panna młoda zostaje włączona do grona mężatek:

49 Nik Łcz 108, Roj Gb 69, Moł Gb 71, Gen Ddż 285, Gen SfK 217, SbNU 5 Pp 56, SbNU 
49 Bz1 714, SbNU 37 Kd 249, SbNU 45 Kd 203, Geor PirK 405, Draż PdK 230, Ancz Sak 
302, AIF 45 Jb 14–15, Was KnK 223, AIF 211 Bs 108, Buk Gram 251.

50 AIF 306 Mch 69, AIF 307 Mch 74, 81, Mank2 Wr 139, AIF 321 Łcz 113, Nik Łcz 108, 
Nik ŁczK 391, Roj Gb 69, Moł Gb 71, Gen Kap 185, Gen Ddż 285, SbNU 49 Bz1 714, AIF 
45 Jb 15. Por. praktykę polewania rąk akuszerkom w dniu 8 I, który jest im poświęcony. 
сДЭс, Т. 1: 124.

51 AIF 306 Mch 69, AIF 307 Mch 74, Gen Ddż 284, Gen SfK 217, SbNU 5 Pp 56.
52 To zawiązywanie chustki pod brodą – tzw. zabrażdane (забраждане) – zarezerwo-

wane jest wyłącznie dla zamężnej kobiety i świadczy o jej włączeniu do rodu męża. ГаНева, 
2000: 64; вакареЛски, 2007: 188.

53 Por. cykl pieśni łazarskich adresowanych do młodych mężatek, a w nim motyw 
młodej mężatki, którą łazarki (лазарки/лазарка) ( jej niedawne przyjaciółki) namawiają 
do zdjęcia maramy (марама) ( jedna z wielu nazw chustki noszonej tylko przez kobiety 
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Одбраждай, куме, невеста! 
[…] 
И бело, куме, забраждай, 
Та заман бело да носи:
[…] 

SbNU 44 Sf 390, nr 713

Rozwiązuj, kumie, pannę młodą!
[…]
I białe, kumie, zawiązuj, 
Żeby zawsze białe nosiła:
[…]

W obrzędzie weselnym zdjęcie welonu nie wiąże się ze ściśle określony-
mi, obowiązującymi na całym obszarze kraju, parametrami temporalnymi, 
niemniej jednak jeśli dokonuje się go bezpośrednio po pokładzinach (następ-
nego dnia), to nabiera szczególnego znaczenia właśnie jako znak „przejścia”, 
symbolicznej śmierci i ponownych narodzin, ale już w nowym stanie. Czyn-
ności założenia welonu i jego zdjęcia zamykają się wówczas w czasowych 
ramach, jakie wyznacza doba odpowiadająca pełnemu cyklowi życia: życie 
– dzień, śmierć – noc, życie – dzień (НикоЛова, 1997a: 131). 

Ponadto „przejście” panny młodej z jednego stanu do drugiego może zo-
stać wyrażone także w planie technologicznym, gdy zarabia ona ciasto na 
chleb (Mank2 Wr 140, Nik ŁczK 391, Gen Ddż 285). Ta pierwsza jej praca54 
(do pokładzin obowiązywała ją, właściwa rytualnej śmierci, bezczynność) 
oznacza powrót do codzienności i życia55, z którym wiąże się zyskanie no-
wego statusu społecznego (НикоЛова, 1991: 44). 

zamężne – вакареЛски, 2007: 191) i pójścia z nimi; młoda mężatka odmawia – chętnie by 
do nich dołączyła, ale mąż jej nie puszcza:

Невестице, църноока, 
Фръляй, метай марамата, 
Та си айде с лазарици! 
Аво моми, мили друшки: 
Фръляло би, метало би, 
Ама ме войно не пуща.
[…] 

Zach Kd 195, nr 24
54 Por. też „cechy wpisane w schemat opozycyjny o charakterze modelu, powiązany za-

leżnościami implikacyjnymi: nie ‑praca – przestrzeń niezwykła – czas niezwykły – śmierć, od-
powiadający opozycji prostej: nie ‑praca – nie ‑życie – święto”. brzozowSka ‑krajka, 1994: 146. 

55 W jednym z rejonów chleb przygotowywany przez pannę młodą po pokładzinach jest 
oblepiony cynową folią (Mank2 Wr 140), a ta w obrzędzie weselnym imituje złoto – metal, 
który z uwagi na związki z „tamtym” światem pełni funkcję mediacyjną, a w noc poślubną 
wyznacza powrót do „tego” świata (НикоЛова, 2000: 30). Por. też rozdawanie wśród gości 
obecnych na pokładzinach bukiecików owiniętych cynową folią na znak defloracji panny mło‑
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Oczekiwane „przejście” symbolizują wreszcie elementy kodu personal-
nego pokładzin – obecność z jednej strony przedstawicieli tej grupy, któ-
rą nowożeńcy opuszczają, z drugiej zaś – tej, w której szeregi mają zostać 
włączeni. Rówieśnicy państwa młodych już w niedalekiej przyszłości zajmą 
ich miejsce56. Stąd przygotowywanie posłania przez dewera i zyłwę (SbNU 5 
Rł 46) albo same zyłwy57, czy też tarzanie się po nim młodych zyłw (Can 
Rd 182). Dla nich to sposób nie tylko na symboliczne zrównanie się w statusie 
z nowożeńcami lub panną młodą, lecz także próba generalna przed właści-
wym faktem obrzędowym, który wkrótce stanie się również ich udziałem58. 
Z kolei dorośli (najczęściej pary małżeńskie) mają przybliżyć nowożeńców do 
nowej grupy społeczno ‑wiekowej, udzielając im wskazówek59 przed odpro-
wadzeniem do łożnicy, instruując, a nawet pokazując60 (AIF 300 StZ 13), jak 
mają się zachować podczas zbliżenia61:

Я слушай: фани Стамена за рака, та го одведи у земнико, па убаво 
му разправи, бре! Како ти що си чинил с мене, така и он да чини с 
Цвета. Он каков си е срамежл’ив, нищо нема да направи! За Цвета 
не бери гайле! Там е вече моя работа. Од наша страна нема да се 
засрамиме!. 

 SbNU 37 Kd 249

Słuchaj, chwyć Stamena za rękę i zaprowadź go do piwnicy, i dobrze 
mu tam powiedz! Tak jak to robiłeś ze mną, niech on zrobi z Cwetą. On 

dej (Nik Łcz 108) lub wcześniejsze wkładanie złotych monet pod prześcieradło, na którym 
młodzi mają spędzić noc poślubną (Nik ŁczK 391).

56 Zmiany w hierarchii społecznej obejmą także oba rody. Dobrze widać to na przykładzie 
rodziców pana młodego, którzy zyskują status świekra i świekry. W planie metaforycznym 
dokonanie się tej zmiany symbolizuje huśtanie ich przez weselników, gdy tylko się okaże, że 
defloracja panny młodej się powiodła (Gen Kap 185, Gen Ddż 285). Huśtanie, a tym samym 
„bycie w locie”, jak pisze Tatiana A. Agapkina, pozwala na osiągnięcie stanu liminalnego, 
w którym zachodzi transformacja, zmiana statusu. аГапкиНа, 1997: 85. 

57 Moł Gb 70, Weł Sf 70, Geor PirK 405, Can Rd 182.
58 Por. analogiczny sens zakładania, choćby tylko na chwilę, przez panny elementów 

stroju młodej (np. welonu). „Pożyczając” i zakładając to, co należy do panny młodej, jej 
rówieśniczka, dziewczyna dojrzała fizycznie, gotowa do życia rodzinnego, ma sobie zapew-
nić osiągnięcie analogicznego rezultatu – rychłe zamążpójście. михайЛова, 1973: 69–70.

59 Por. niektóre terminy obrzędowe zarezerwowane dla pary małżeńskiej, która ma za za-
danie przygotowanie (przyuczenie) młodych do fizycznego zbliżenia – доучвачи derywowany 
od czasownika доучвам ‘uczyć kogoś lub coś dodatkowo [допълнително], do końca’ (БТР, 
т. 2002: 191); настойник,настойница ‘opiekun’ (БТР, т. 2002: 504).

60 Zdaniem A.W. Gury, można w tym doszukiwać się śladów archaicznej roli owej pary 
małżeńskiej, niegdyś obecnej na weselu w charakterze dublerów panny młodej i pana młode-
go, czego przejawem było odbywanie przez nią stosunku w tym samym czasie, w którym do 
fizycznego zbliżenia dochodziło między nowożeńcami – szerzej o tym: Гура, 2012: 175–177.

61 AIF 319 Sz 31, Gen Kap 184, SbNU 5 Pp 55–56, AIF 150 Pk 24, Geor PirK 405, Draż 
PdK 230, Ancz Sak 301.
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jakiś taki wstydliwy, nic nie zrobi! O Cwetę się nie martw! To już moje 
zmartwienie. My wstydu nie przyniesiemy!. 

W schemacie pokładzin właściwym bułgarskiemu tradycyjnemu obrzędo-
wi weselnemu najważniejszy jest rezultat defloracji – od tego bowiem, czy 
panna młoda była dziewicą, czy nie, zależy dalszy przebieg wesela. Cielesne 
obcowanie nowożeńców ma tu wymiar nie tylko indywidualny (zyskanie no-
wego statusu, potwierdzenie, że jest się zdolnym, zwłaszcza w odniesieniu do 
pana młodego62, do realizacji podstawowego celu, jakiemu służy małżeństwo 
w kulturze typu patriarchalnego – prokreacji), ale i – jeśli nie przede wszyst-
kim – społeczny. „Akt seksualny, jak pisze Roger Caillois, sam przez się ma 
moc zapładniającą. Jest »gorący«, tzn. wyzwala energię, która może pobudzić 
wszelkie energie przejawiające się w naturze […]” (cailloiS, 1973: 149). Na to 
właśnie liczą weselnicy czekający na wiadomość o pomyślnej defloracji pan-
ny młodej. Akt małżeński nowożeńców ma wpłynąć na przyrodę i przynieść 
wymierne korzyści całej wiejskiej społeczności. To tłumaczy jego charakter 
„publiczny”63. Mimo iż po wejściu do łożnicy młodzi są zamykani na klucz 
(AIF 319 Sz 31, Ancz Sak 301), to niemal powszechną praktyką jest wysta-
wanie pod drzwiami64 w oczekiwaniu na wiadomość o pozbawieniu panny 
młodej dziewictwa, a niekiedy nawet skryte śledzenie (Ancz Sak 301) przez 
dziury w ścianach lub dziurkę w zamku (SbNU 42 Dp 90) i podsłuchiwanie 
nowożeńców (Moł Gb 71, AIF II–104 Chs 63) albo, w skrajnych przypadkach, 
popędzanie ich (AIF II–104 Chs 63). 

Po ogłoszeniu defloracji panny młodej do pomieszczenia, w którym prze-
bywają nowożeńcy, wchodzą osoby upoważnione do oględzin jej koszuli. 
Ślady krwi ogląda się bardzo uważnie, a przy wątpliwościach dodatkowo 
sprawdza, czy przypadkiem panna młoda nie uciekła się do podstępu65, żeby 

62 W niektórych miejscach, jeśli w czasie pokładzin panna młoda nie zostanie pozbawio-
na błony dziewiczej z winy pana młodego (jego przygnębienia, przemęczenia lub chwilowej 
niedyspozycji, choroby), ukrywa się ten fakt, uciekając się do podstępu – zabija się kurę 
i maże jej krwią koszulę panny młodej. Czasami jednak panna młoda może nie wyrazić zgo-
dy na podobną mistyfikację i powiedzieć, że nie chce męża impotenta: Той не е мъж, не го 
искам! (Ancz Sak 303) [On nie jest mężczyzną, nie chcę go!]. 

63 Por. jedną z definicji pokładzin, którą przytacza L. Stomma: ‘publiczna konsumpcja 
związku dwojga młodych’. PiPrek, 1914: 136. Za: STomma, 1975: 54.

64 Ełcz Mch 122, Mank2 Wr 139, Nik ŁczK 390, AIF 150 Pk 25, AIF 149 Dp 38, Geor 
PirK 405, Draż PdK 230, Ancz Sak 301, Das Sdż 288. Por. obecność specjalnej osoby pilnują-
cej drzwi (kapudżija) do łożnicy nowożeńców (капуджия arch. dial. znaczenie ‘odźwierny’; 
derywat od tur. kapıcı ‘ts.’ (БЕР, т. 2: 220; БарБоЛова, 2013: 190) – nazwa tej turecko‑
 ‑bułgarskiej hybrydy jednoznacznie wskazuje funkcję obrzędową osób, które ją noszą). 

65 Może się zdarzyć, że to pan młody przejmie inicjatywę, chcąc uchronić pannę młodą, 
która nie była dziewicą przed pohańbieniem i w tym celu będzie symulować deflorację, wy-
korzystując do tego krew własną (raniąc się w palec) lub zwierzęcą (z ucha kozy). Jednak nie 
są to częste praktyki. Can Rd 183.
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ukryć fakt, że przed ślubem została pozbawiona cnoty. Dla sprawdzenia au-
tentyczności krwi na jej ślad leje się rakiję66 lub sok z cytryny (Ancz Sak 301). 
Gdy kolor czerwony pozostaje jasny, a plamy nie rozlewają się, jest pewność, 
że nie doszło do oszustwa. W zależności od wyniku oględzin koszuli akcja 
obrzędu weselnego toczy się według dwóch wariantów. 

Obecność śladów krwi implikuje ich publiczną demonstrację. O przebiegu 
nocy poślubnej zwykle najpierw dowiaduje się świekra67 i to ona rozporzą-
dza koszulą panny młodej (semantycznym ekwiwalentem jej samej)68. Gdy 
zacznie grać muzyka, kładzie sito z koszulą synowej na ziemi i tańcząc, ob-
chodzi je dwa, trzy razy, wówczas dołączają do niej pozostali, formując łań-
cuch (Ełcz Mch 122). Czasami prowadzi choro, trzymając rzeszoto z koszulą 
w ręku (Mank2 Wr 139). Okazując radość z powodu defloracji, skacze, śpie-
wa, tańczy (SbNU 37 Kd 249), co potwierdza funkcję, jaką panna młoda i pan 
młody mają spełniać w obrzędzie weselnym. Jak zauważają Nikita I. Toł-
stoj i S.M. Tołstaja, analizując kulturową semantykę słowiańskiego rdzenia  
*vesel‑, jako postaci mediacyjne (z racji swojej nieustabilizowanej pozycji), 
nowożeńcy mają dostarczać radości (weselić) uczestnikom wesela69. Panna 
młoda zaczyna spełniać tę funkcję właśnie po nocy poślubnej (ТоЛсТой, 
ТоЛсТая, 1993: 176).

Pomyślna defloracja panny młodej to symbol zwycięstwa i władzy męż-
czyzny nad kobietą, prowadzących do powstania nowej rodziny, a jednocześ‑ 
nie początek chaosu w starym patriarchalnym porządku po dołączeniu do nie-
go nowego członka, który spowodował rozpad relacji społeczno ‑rodzinnych 
(иваНова, 1982: 7). Świat ulega dezorganizacji – granice między sferą „swo-
jego” i „obcego” się zacierają, w rezultacie czego „swoje” i „obce” ulegają 
przemieszaniu. Taki obraz świata – bezkształtnego i pozbawionego granic (ma 
on charakter tymczasowy, jest niezbędny do odrodzenia się świata, rozdzie-
lenia sfer oraz ustalenia granic między nimi) – można przywołać za pomocą 

66 AIF 306 Mch 69, AIF 307 Mch 74, AIF 321 Łcz 113, SbNU 45 Kd 203, Ancz Sak 
301.

67 AIF 321 Łcz 113, Gen Ddż 284, SbNU 5 Pp 56, Geor PirK 405, AIF 73–II Bł 171, Can 
Rd 183, Das Sak 121, Buk Gram 251, Das Sdż 288. Bywa, że przywilej ten spotyka oboje 
rod z iców pa n a  m łodego  (AIF 319 Sz 31, Was KnK 223) albo tylko św iek r a  (Mank2 
Wr 139). Nierzadko wiadomość o dziewictwie lub jego braku dociera w pierwszej kolejności 
do p r z ybr a nych  rod z iców pa n a  m łodego  – kuma (AIF 149 Dp 39, AIF II–104 Chs 63), 
kumy (Geor PirK 405, Das Sdż 289) – lub mu z yków (Ełcz Mch 122, Gen Ddż 284, SbNU 
37 Kd 249, Was KnK 223, AIF 45 Jb 14), którzy odgrywają rolę mediatorów między „tym” 
i „tamtym” światem.

68 Ta sytuacja stanowi zapowiedź tego, co nastąpi po pokładzinach. Nawet do roku bę-
dzie ona wszędzie towarzyszyć młodej mężatce, stając się jej cieniem, a wszystko po to, by 
ta mogła przejąć jej cechy i w ten sposób urzeczywistnić swoje przejście do nowego domu, 
będącego przestrzenią świekry. НикоЛова, 2003: 47.

69 Por. psł. *veselьje ‘wesołość, radość’. boryś, 2008: 685.
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przebrania (БайБуриН, 1990: 8). Zgromadzeni weselnicy czernią sobie zatem 
twarze70. Gdzieniegdzie, gdy panna młoda polewa gościom, żeby się umyli, 
ci żartują z niej, chcąc się dowiedzieć, czy była dziewicą, a wówczas ona 
mszcząc się za zaczepki, podaje im zamiast mydła popiół i sadzę (SbNU 
49 Bz1 714). Czasami zebrani czernią węglem świekra i świekrę (Mank2 
Wr 140). Czarny staje się tu znakiem przynależności do „tamtego” świata 
(libera, 1987: 122), istot symbolizujących moc chtoniczną71, która zapewnia 
szeroko pojętą płodność (cała, 1982: 212). Symbolika wegetacyjna jest tu 
zresztą wszechobecna. Kryje się za postacią osób przebranych za niedźwie-
dzia72, czy też mających na sobie odwrócone wełną na wierzch kożuchy73 
(Nik ŁczK 391). Nierzadko mężczyźni zakładają kobiece ubrania (Gen Ddż 
284, Draż PdK 230, AIF 211 Bs 108), a kobiety – męskie (Nik Łcz 108, Gen 
Ddż 284) albo przebierają się za osła, pannę młodą, brzemienną kobietę itp. 
(Ancz Sak 302). Stymulowaniu urodzaju zarówno w domu, gospodarstwie, jak 
i w przyrodzie74 służą także przejawy obrzędowego antyzachowania. Podczas 
święta bowiem dozwolone są wszelkie wybryki i nadużycia, łamanie norm, 
działanie wbrew obowiązującym regułom właściwym kosmicznemu porząd-
kowi (cailloiS, 1973: 148). Obecni na pokładzinach:
– kradną75 (Ancz Sak 302): kury, widelce, sznury papryki (AIF 149 Dp 39);
– wchodzą na dach domu, stodoły (Ancz Sak 302);
– wieszają rodziców pana młodego na belce, żądając okupu (Ancz Sak 302); 
–  zdejmują z głowy świekry chustkę i zapalają ją (Gen Ddż 284, Was 

KnK 223), a niekiedy to samo robią z kałpakiem (калпак) świekra (Was 
KnK 223). 
Swoim zachowaniem z jednej strony starają się odtworzyć warunki, jakie 

panowały w mitycznej przeszłości, w czasie chaosu, z drugiej zaś – wiedzą, 
że za każdym nadużyciem kryje się nadmiar siły żywotnej, który sprzyja 
obfitości i pomyślności odnowy (cailloiS, 1973: 148). 

70 AIF 306 Mch 69, AIF 307 Mch 74, AIF 321 Łcz 113, Nik Łcz 108, Nik ŁczK 391.
71 Należą do nich także, tradycyjnie uważani za obcych, przedstawiciele grup etnicznych, 

np. Cygan. Gen Ddż 284, Ancz Sak 302.
72 Nik Łcz 108, Nik ŁczK 391, Gen Ddż 284, Ancz Sak 302. Por. kolor brunatny i sko-

jarzenia, jakie wywołuje: ciepły i uderzająco seksualny. Stąd łączenie brunatnych zwierząt 
ze zmysłowością i rozmnażaniem (groSS, 1990: 191). W Polsce kobieta, tańcząc z „niedźwie-
dziem”, niemal bezpośrednio przekazuje ziemi (glebie), a w następstwie roślinie swoją i jego 
energię. kowalSka, 1985: 77.

73 Kosmatość (odwrócony kożuch itp.) to zarówno symbol płodności, jak i dostatku. ada‑
mowSki, 2008: 195.

74 Taką rolę można przypisać huśtaniu świekry i świekra. Jak pisze T.A. Agapkina, huś-
tając się, człowiek naśladuje porywy wiatru korzystne dla zbiorów i dojrzewania zbóż. Tym 
samym wywołuje pożądany efekt w przyrodzie. аГапкиНа, 1997: 85.

75 Por. złodziejstwo jako jeden ze znaków destrukcyjnych działań sił chaosu. brzozowSka‑
 ‑krajka, 1994: 55. 
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Zabawa nosi cechy świątecznej orgii (хрисТов, 1996: 64). Ryczenica 
(ръченица) (AIF 321 Łcz 113), której towarzyszą rytmiczne skoki, pokła-
danie się, uderzanie, klaskanie, zaczyna przypominać żywiołowe bachanalia 
(иЛиева, 1981: 60). Mężczyźni wykonują erotyczny taniec znany pod nazwą 
Каксесадитос‑пипер(BNPP1 442–443) [Jak się sadzi paprykę], któremu 
towarzyszy imitowanie ruchów wykonywanych podczas stosunku76 i specjal-
na pieśń: 

Как сa чука пиперя, пиперя? 
Със лявото куляно, куляно. 
Чукайте, да чукаме пиперя, пиперя. 
Как се чука пиперя, пиперя? 
Със дясната ръчица, ръчица.
[…]

кауфмаН, 1976: 71

Jak się bije paprykę?
Lewym kolanem, kolanem.
Bijcie, bijmy paprykę, paprykę.
Jak się bije paprykę, paprykę?
Prawą rączką, rączką.
[…]

W tradycyjnej kulturze coitus podlega symbolizacji, a paradygmat jego 
akcjonalnych symboli motywują cechy określające zewnętrzny charakter tej 
czynności. Jedną z ważniejszych jest ruch w różnych jego przejawach (Гура, 
2012: 634). W tym konkretnym przypadku z ruchem korelują słowa pieśni. 
Znamienne, że prymarne znaczenie czasownika чукам to ‘uderzać młotkiem, 
tłuc, stukać, pukać’77 (SławSki, t. 2: 1188), a wtórne (z kwalifikatorem: żar-
gon, wulgarne) o mężczyźnie – ‘spółkować’ (БТР, 2002: 1072).

Do powszechnie przyjętych zachowań należy też zaczepianie kobiet po-
legające na wkładaniu im pod spódnice zapalonej słomy (Nik Łcz 108, Nik 
ŁczK 391, Gen Ddż 284). Inwersja porządku seksualnego z limitowanego na 
nielimitowany w obrzędowości nocy poślubnej odgrywa jeszcze jedną nie‑ 
zwykle ważną rolę. Jako środek likwidujący opozycję życie – śmierć ma spowo‑ 
dować odrodzenie, powrót stanu życia (waSilewSki, 1978: 102–103). Wyuzda-
niu podbrzusza towarzyszy wyuzdanie ekspresji słowa (cailloiS, 1973: 151). 
Stąd notowane w niektórych miejscach, po ogłoszeniu pomyślnej defloracji 

76 Aktowi seksualnemu przypisuje się tajemną, zapładniającą moc w odniesieniu do całej 
przyrody. Por. naśladowanie na nieurodzajnym polu ruchów wykonywanych podczas stosunku 
albo odbywanie stosunku między kobietą i mężczyzną w pobliżu drzew, które nie wydają 
owoców. арНауДов, 1971: 286.

77 Uderzenia młota kowalskiego to także jeden z symbolicznych obrazów stosunku utrwa-
lony w folklorze. Гура, 2012: 631.
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panny młodej, śpiewanie nieprzyzwoitych pieśni (Nik Łcz 108, Nik ŁczK 
391, Ancz Sak 302).

Odrodzenie symbolizuje także rozpalone ognisko, wokół którego zgroma-
dzeni goście tańczą choro78, albo zapalona słoma79. Ogień stanowi tu symbol 
słońca80 – zwycięstwa dnia nad nocą, życia nad śmiercią. Jest semantycz-
nym ekwiwalentem słońca, które jeszcze nie pojawiło się na nieboskłonie, 
ale rozpoczęło już swoją „wędrówkę”. Światło ognia jest zatem zapowiedzią 
przywrócenia światła dnia, a tym samym znakiem trwania kosmosu, w planie 
ludzkim zaś – przejściem od stanu natury do stanu kultury, w którym obo-
wiązują prawa struktury społecznej z jasno określonymi rolami społecznymi 
(brzozowSka ‑krajka, 1994: 63–64).

Obecność ognia zastępującego słońce81 spełnia jeszcze jedną funkcję. 
To ostatnie oczyszcza każde miejsce, do którego docierają jego promienie 
(ГеорГиев, ред., 2016: 683). W kontekście pokładzin chodzi o oczyszczenie 
przestrzeni skażonej obecnością „obcych”, uosabianych tu przez grupę prze-
bierańców. Ponadto sama defloracja panny młodej sprawia, że miejsce, w któ-
rym akt się dokonał, jest „nieczyste”. 

Częstą praktyką są przy tej okazji skoki przez ogień82, które pełnią funk-
cję katarktyczną. Świekra i świekrę wozi się na bronie albo wsadza na wóz 
z uprzednio zebranymi śmieciami i próbuje się wyrzucić na śmietnisko (Gen 
Ddż 2 84–285) – miejsce „nieczyste” (ГеорГиев, ред., 2016: 689). Porządki, 
pozbywanie się tego co, „stare”, co utraciło cechy niezbędności i przydatności 
(аГапкиНа, 2002: 72, 106; eliade, 2009: 412) – świekr i świekra symbolizują 
stary ród patriarchalny – są niezbędne do dokonania się przejścia, a tym sa-
mym włączenia nowożeńców do rodziny, stworzenia nowego rodu. 

Potwierdzeniem wyłonienia się kosmosu, ustanowienia nowego porządku 
jest rozdzielenie między obecnych (realnych i domniemanych) jego kulinarne-
go symbolu. W obrzędowości pokładzin jest nim pieczona lub gotowana kura 
(Gen SfK 217, SbNU 42 Dp 90). Ten rytualny posiłek83 stanowi formę ofiary, 
wymiany, ponownego podziału dóbr i wartości, utrwalenia nowych relacji 
i związków (БайБуриН, 1992: 68).

78 AIF 321 Łcz 113, Nik Łcz 108, Nik ŁczK 391, Gen Ddż 284, Gen Kap 185, AIF 149 
Dp 39, Draż PdK 230, Ancz Sak 302.

79 AIF 307 Mch 74, Nik Łcz 108, Nik ŁczK 391, AIF 149 Dp 39.
80 Innym solarnym symbolem jest kogut. Жекова, ГеорГиев, 2011: 20.
81 Por. wierzenia, w których słońce traktowane jest jak wielki ogień na niebie. moSzyńSki, 

1934, cz. 2, t. 1: 440.
82 Nik Łcz 108, Nik ŁczK 391, AIF 321 Łcz 113, Gen Ddż 284, AIF 149 Dp 39, Ancz 

Sak 302.
83 Spożywanie rytualnego posiłku nocą jest charakterystyczne dla obrzędów przejścia 

(analogiczne parametry odnajdujemy w obrzędowości narodzinowej i pogrzebowej). маркова, 
2011: 48. 
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Gdy jednak okaże się, że w noc poślubną panna młoda nie była dziewicą, 
wesele jest przerywane84. Zabawa cichnie (Mank2 Wr 141, Geor PirK 406), 
nie słychać muzyki (Ełcz Mch 122, Mank2 Wr 141, Ancz Sak 303), wystrza-
łów (Ancz Sak 303). Świekra zawiązuje chustkę jak podczas żałoby (Das 
Sdż 288) i odwraca na drugą stronę kałpaki (калпаки) mężczyzn (Nik Łcz 
109, Nik ŁczK 392). Goście częstowani są rakiją w przebitej szklanicy85 (AIF 
319 Sz 32) albo gorzkim pelinem86 (пелин) (Rak Gd 226).

O realizacji drugiego wariantu przebiegu wesela decyduje specyficzne ro-
zumienie grzechu, znacząco odbiegające od tego, jakie proponuje doktryna 
chrześcijańska. W tradycyjnym społeczeństwie bowiem za grzech uznaje się 
naruszenie każdego prawa, niezależnie od tego, czy jest to prawo boskie, 
natury, czy też ustanowione przez człowieka. Dla ludowej koncepcji grzechu 
specyficzna jest też interpretacja konsekwencji jego naruszenia. W odróżnie-
niu od etyki chrześcijańskiej, według której grzesznik płaci za grzechy po 
śmierci, w etyce ludowej istnieje pojęcie „zapłaty” za grzechy, czyli kary, 
która dosięgnie grzesznika (lub jego bliskich) jeszcze w życiu doczesnym. Po-
nadto kara za grzech indywidualny może spaść na grupę (ТоЛсТая, 2000: 16, 
23). I właśnie ta zasada odpowiedzialności zbiorowej leży u podstaw wyobra-
żeń o pannie młodej, która nie dochowała dziewictwa przed ślubem, spra-
wiając, że podejmowane tu działania mają na celu z jednej strony ochronę 
przed konsekwencjami kontaktu z „nieczystym” i ze skutkami grzesznego 
zachowania, z drugiej zaś – wymierzenie kary winowajczyni.

W powszechnym przekonaniu panna młoda niedziewica dopuściła się 
wielkiego grzechu, czym sprowadzi nieszczęście na dom, do którego wcho-
dzi87. Niekiedy brak śladów krwi na jej koszuli może być nawet zapowiedzią 
śmierci kogoś z rodziny pana młodego (Gen Ddż 285, Was KnK 223) lub 
wszystkich obecnych na pokładzinach88 (Gen Ddż 285). Często konsekwencją 
jej „nieczystości” ma być epidemia wśród dobytku89. Stąd obowiązujący pan-
nę młodą niedziewicę zakaz chodzenia do zwierząt (Draż PdK 230), a także 
jedna z form zadośćuczynienia rodzinie pana młodego, gdy ta zgodzi się, by 

84 Nik ŁczK 391, Gen Ddż 285, SbNU 5 Pp 56, SbNU 45 Kd 205, AIF 73–II Bł 171, 197, 
Draż PdK 230, Ancz Sak 303.

85 Por. określenia panny młodej niedziewicy: пробита ‘przebita’, счупена ‘złamana’, 
продупчена‘przedziurawiona’. AIF II–104 Chs 63.

86 „Słodkie” w sytuacji, gdy panna młoda pomyślnie przeszła próbę dziewictwa, teraz 
jest zastępowane „gorzkim”.

87 Mnk2 Wr 141, Nik Łcz 109, Moł Gb 71, Can Rd 183.
88 Według niektórych zapisów, całe nieszczęście (śmierć, pomór dobytku) może też spaść 

na tych, którzy zdecydują się ukryć fakt, że panna młoda nie była dziewicą. Gen Ddż 285.
89 Ełcz Mch 122, Mank2 Wr 141, Nik Łcz 109, Nik ŁczK 391–392, Roj Gb 69, Gen Ddż 

285, Geor PirK 406, Draż PdK 230, Was KnK 223, AIF 158 Bs 22.
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mimo wszystko90 została przyjęta do rodziny91. Jest nią dobytek92 jako rekom-
pensata za ewentualne szkody, z którymi należy się liczyć. 

Na dowód braku zgody na przyjęcie do rodziny zhańbionej panny młodej, 
uznania jej za „swoją”, jest ona odsyłana do domu rodzinnego93 – najczęściej 
tak, jak stała: w samej koszuli94 albo rozebrana (AIF 172 StZ 32, Das Sdż 288). 

Ponieważ w tradycji ludowej miejsce chrześcijańskiej pokuty zastępuje 
wyobrażenie, że popełniony grzech można odkupić, podejmując specjalne 
działania magiczne, i w ten sposób uniknąć kary, złagodzić ją lub ograni-
czyć (ТоЛсТая, 2000: 25), w pokładzinach realizujących drugi wariant prze-
biegu akcji obrzędowej możemy odnaleźć mniej lub bardziej rozbudowany 
kompleks czynności o charakterze apotropeicznym. Jednym ze środków słu-
żących przeciwdziałaniu niepożądanym konsekwencjom grzechu, który po-
pełniła panna młoda niedziewica, jest jego publiczne obwieszczenie. Prze-
konanie, że tylko publiczne rozgłoszenie jej hańby zapobiegnie nieszczęściu, 
jakie może dotknąć dom, szerzej – całą wieś, jest w Bułgarii tak silne, że 
nawet w początkach XX wieku mało kto decyduje się na ukrycie tego fak-
tu (хрисТов, 1996: 66). W ekscerpowanym materiale zostały poświadczone 
przypadki publicznego ogłaszania „nieczystości” panny młodej, i to nawet 
wówczas, gdy wiadomo, że straciła ona dziewictwo przed ślubem z przy-
szłym mężem (Gen Ddż 285)95. 

Rzadko wiadomość o tym, że panna młoda nie była dziewicą, ogłasza się 
weselnikom (Draż PdK 230), częściej:
–  Zwierzętom w stajni (Gen Ddż 285, Can Rd 183), prosząc jednocześnie, by 

kara spadła na głowę tej, która nie dochowała cnoty, a nie na nie96: 

Кокошки, петли, нашата булка руспия! Волове, телци, нашата 
булка руспия!. 

 Ancz Sak 303 

90 Czasami jednak strona pana młodego jest kategoryczna w swojej decyzji o bezpow-
rotnym wygnaniu zhańbionej panny młodej. W konsekwencji może ona liczyć jedynie na 
małżeństwo z wdowcem albo kimś ułomnym. Ancz Sak 303.

91 Nawet jeśli panna młoda niedziewica zostanie przyjęta ponownie do rodziny, jest na 
zawsze napiętnowana – chyba że pan młody przyzna się do pozbawienia jej dziewictwa przed 
ślubem (Geor PirK 406) – i narażona na ciągłe gnębienie (poniżanie, przykrości) ze strony 
męża i jego krewnych (Rak Gd 226, Ancz Sak 303).

92 Mank2 Wr 141, Nik ŁczK 392, Ancz Sak 303, AIF 158 Bs 22.
93 Nik ŁczK 392, Moł Gb 71, Geor PirK 406, Can Rd 142, AIF 148 Sm 11, AIF II–104 

Chs 63, AIF 45 Jb 15.
94 SbNU 5 Pp 56, Gen Ddż 285, Draż PdK 230, AIF 158 Bs 22.
95 Bywa, że w takiej sytuacji rezultat nocy poślubnej jest trzymany w tajemnicy, a wesel-

nikom mówi się, że wszystko odbyło się według oczekiwań. Wesele jest wtedy kontynuowane, 
jak gdyby nic się nie stało. SbNU 45 Kd 206.

96 Wyjątkowo zdarza się, by to wystarczyło, żeby wesele toczyło się dalej według usta-
lonego schematu. Ancz Sak 303.
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Kury, koguty, nasza panna młoda murwa! Woły, cielce, nasza panna 
młoda murwa!.

Cлушайте, невестата ни не е арна, ако има нещо, нека на нея на 
главата ù да е, а на вас нищо да няма!.

Geor PirK 406 

Słuchajcie, panna młoda nie jest dobra, jeśli coś ma być, to niech spadnie 
na jej głowę, a wam niech nic nie będzie!. 

Czasami wszyscy zebrani dostają od świekry po kawałku chleba, który po 
powrocie do domu dają zwierzętom i ogłaszają, że panna młoda не е хубава 
(Gen Ddż 285) [nie jest dobra].

– Ptakom w lesie:

Чуйте, врани, чуйте свраки, голубе, пилища, […] да нема щета 
у къщата, да не умре стоката!. 

 Ełcz Mch 122

Słuchajcie, wrony, słuchajcie, sroki, gołębie, pisklęta, […] żeby nie było 
szkody w domu i pomoru dobytku!.

Oprócz ogłaszania „nieczystości” panny młodej ważną rolę odgrywają 
działania katarktyczne. Na ogół wykorzystuje się w nich oczyszczającą moc 
wody. Panna młoda jest nią oblewana, a by zwiększyć skuteczność zabiegu, 
dodatkowo bita97 kijanką (Mank2 Wr 141). Gdzieniegdzie prowadzi się ją nad 
rzekę (Gen Ddż 285) lub do strumienia (Ełcz Mch 122) i tam kąpie. Czasami 
wystarczy, by przeskoczyła rzekę, w której wcześniej brodziła (Nik Łcz 109, 
Nik ŁczK 392). Konieczność przekroczenia rzeki, uznawanej za granicę mię-
dzy „tym” i „tamtym” światem, potwierdza ludowe wyobrażenia o związkach 
kobiety, która zaszła w ciążę przed ślubem, z przyrodą, ze sferą „obcego” 
(хрисТов, 1996: 70). Czynność ta jest symbolicznym powrotem panny mło-
dej niedziewicy z cudzej przestrzeni. Nierzadko zamiast wody oczyszczeniu 
ma posłużyć przeskakiwanie ogniska przez winowajczynię (Ełcz Mch 122, 
Mank2 Wr 141), opalanie jej słomą i patykami (Draż PdK 230), czy wreszcie 
rzucanie na nią żaru (Nik ŁczK 392). 

Kobieta, która utraciła dziewictwo przed ślubem, sytuowana jest zatem 
poza „tym” światem. Wskazuje na to zarówno przestrzeń, w której funkcjonu-
je – musi tańczyć boso na cierniach98 (Mank2 Wr 141), jak i strój – widzimy 

97 Por. praktyki odpędzania zła, np. u chorych, przez bicie (moSzyńSki, 1934, cz. 2, 
t. 1:  274). Zob. też poświadczone w źródłach przypadki publicznego bicia panny młodej, 
która nie była dziewicą (SbNU 42 Dp 94, Can Rd 183) – czasami przez wszystkich obecnych 
na pokładzinach (AIF 148 Sm 11).

98 Por. cierninę jako miejsce o statusie granicy między „tym” i „tamtym” światem. 
ГеорГиев, ред., 2016: 633.



271Pokładziny

ją w samej koszuli99, a niekiedy nawet zupełnie gołą (Mank2 Wr 141, AIF 
172 StZ 32, Das Sdż 288). Jej płodność zaś, rozumiana jako możliwość zaj-
ścia w ciążę i rodzenia, odnosi się do przyrody, do nieoswojonego urodzaju, 
a ten jest niebezpieczny dla patriarchalnego rodu (хрисТов, 1996: 70). Część 
z podejmowanych tu działań ma więc służyć oddaleniu grożącego niebezpie-
czeństwa dzięki przeniesieniu go na inny obiekt. Najczęściej jest nim ziemia 
albo pies. W pierwszym wypadku świekra tańczy boso, wołając: Каквото  
е лошото, в земята да иде! (Gen Ddż 285) [To, co złe, niech idzie do zie-
mi!]. Z kolei, by konsekwencje grzesznego zachowania panny młodej prze-
rzucić na psa, zmusza się ją, żeby go pocałowała (Weł Sf 70). Ten sam skutek 
może przynieść całowanie przez pannę młodą niedziewicę Cygana, którego 
po nocy poślubnej wysyłają z wiadomością do domu jej rodziców (SbNU 45 
Kd 205). W bułgarskich wyobrażeniach innowiercy, etnicznie „obcy” (Tur-
cy, Cyganie) są traktowani jak кучешкинарод,кучьявяра ‘psi naród, psia 
wiara’ (хрисТов, 1996: 67). Obecność psa w tych praktykach nie jest zresztą 
przypadkowa. W kręgu kultury śródziemnomorskiej służy on, podobnie jak 
osioł, symbolicznemu przedstawianiu seksualnych przewinień100 (хрисТов, 
1996: 70), a ponadto uchodzi za zwierzę nieczyste (moSzyńSki, 1934, cz. 2, 
t. 1: 563). Nie bez znaczenia jest tu też fakt, że istoty kynomorficzne bronią 
zwykle wstępu do świata podziemnego (TokarSka, waSilewSki, zmySłowSka, 
1982: 100).

Na tym jednak nie koniec. W całym bowiem przebiegu pokładzin z panną 
młodą niedziewicą kod zoomorficzny odgrywa niepoślednią rolę. Już na samą 
wieść, że nie znaleziono śladów krwi na jej koszuli, mówi się: Уу, какво 
станало тука? Мирише на котараци! (Ancz Sаk 303) [U, co tu się stało? 
Zalatuje kotami!] – według wierzeń kot uchodzi za najpospolitsze wcielenie 
różnego rodzaju złych mocy i bywa posądzany o najściślejsze stosunki z „tam-
tym” światem (moSzyńSki, 1934, cz. 2, t. 1: 559). Gdzieniegdzie przywiązuje 
się ją do wozu razem z bawołami (Das Sdż 288) lub do słupa pośrodku klepi-
ska, zmuszając do jedzenia siana (AIF 306 Mch 70). Częstą praktyką, znaną 
w wielu rejonach kraju, jest również wsadzanie panny młodej niedziewicy na 
osła, twarzą do jego zadu (SbNU 45 Kd 20, AIF II–104 Chs 63) i obwożenie 
po wsi101. Na uwagę zasługuje tu sposób sadzania na ośle – twarzą do jego 
zadu, a tym samym tyłem do kierunku, w jakim zwierzę się porusza. Ruch do 
tyłu, kojarzony z podziemiami i zaświatami – krainą o odwróconym porząd-

 99 Nik Łcz 392, Gen Ddż 285, SbNU 5 Pp 56, SbNU 45 Kd 205, SbNU 42 Dp 94, Draż 
PdK 230, AIF 158 Bs 22, Das Sdż 288.

100 Por. określenia panny młodej niedziewicy: невестатанакучето ‘psia panna mło-
da’,магарешкатабулка ‘ośla panna młoda’. хрисТов, 1996: 69.

101 AIF 321 Łcz 114, Nik Łcz 109, Nik ŁczK 392, Gen Ddż 285, SbNU 42 Dp 94, Draż 
PdK 230, Can Rd 183, AIF 300 StZ 13, Ancz Sak 303, AIF 45 Jb 15, Was KnK 223, AIF 158 
Bs 22, AIF 211 Bs 109.
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ku przestrzennym102 (TokarSka, waSilewSki, zmySłowSka, 1982: 81) – można 
to zatem interpretować jako próbę odesłania pohańbionej panny młodej do 
miejsca, gdzie jej „urodzajność” została zainicjowana (хрисТов, 1996: 70).

Niezależnie od tego, czy pannę młodą niedziewicę odsyła się do rodzi-
ców, a potem przyjmuje z powrotem, czy też, mimo wszystko, zostawia się 
ją w domu, jej rodzina musi zaoferować stronie pana młodego sowitą re-
kompensatę (SbNU 5 Rł 46) w gotówce103 lub w innej formie104. Zdarza się, 
że strona zhańbionej panny młodej jest gotowa przystać na każdy warunek 
strony przeciwnej, byle tylko ta zechciała ją zatrzymać (AIF 319 Sz 32, AIF 
300 StZ 13).

102 Por. wątek jazdy do piekła końmi o odwróconych podkowach. waSilewSki, 1978: 101.
103 Nik Łcz 109, Nik ŁczK 392, Rak Gd 226, Weł Sf 70, Draż PdK 231, Can Rd 183, Gen 

Kap 185, Das Sdż 288.
104 Pole  – Mank2 Wr 142, AIF 321 Łcz 114, Gen Ddż 286, Draż PdK 231, Can Rd 183, 

Gen Kap 185, Ancz Sak 303, AIF 211 Bs 109, Das Sdż 288; ł ą k a  – Draż PdK 231, AIF 148 
Sm 11, AIF 172 StZ 32; w i n n ica  – Das Sdż 288; m ł y n  – Draż PdK 231; ja k ie ś  p rodu k-
t y  – Gen Kap 185.



„Słodka rakija”

Wiadomość o defloracji panny młodej zwykle1 przekazywana jest naza-
jutrz po pokładzinach – o wschodzie słońca, wczesnym rankiem lub rano2. 
Świt (wschód słońca, wczesny ranek)3 to w ludowych wyobrażeniach czas 
walki sił ciemności i światła, chaosu z kosmosem, „tamtego” świata z „tym” 
światem (brzozowSka ‑krajka, 1994: 70). Odpowiada zatem aktualnemu sta-
tusowi panny młodej, jej zawieszeniu w hierarchii społecznej4 – już nie pan-
na, ale jeszcze niepełnoprawny członek społeczności dorosłych. Z kolei rano 
to pora dnia, która w przeciwieństwie do nocy, utożsamianej ze śmiercią, 
wyznacza początek życia (ГарНизов, 1989: 131) – w odniesieniu do obrzędu 
weselnego byłby to więc czas sprzyjający zapoczątkowaniu nowego życia, 
zmianie5, która już wkrótce (po przyjściu na świat dziecka6 – akt małżeński 
zakłada jego poczęcie) zostanie ostatecznie potwierdzona. 

1 Rzadko jest ona przekazywana jeszcze t ego  s a mego d n ia  (SbNU 45 Kd 203, Ancz 
Chs 70, AIF 45 Jb 15) w ie czore m (Ełcz Mch 122) lub w  nocy  (AIF 307 Mch 74, AIF 321 
Łcz 113, Nik Łcz 108, Ancz Sak 302).

2 O  wschod z ie  s łońca  – AIF 213 Mch 306, Gen Ddż 285, SbNU 5 Rł 46, Das Sak 121, Ancz 
Sak 302; wcze sny m r a n k ie m – Was KnK 223, Buk Gram 251, Ancz Sak 302; r a no  – AIF 
306 Mch 83, Gen Kap 185, Gen SfK 217, AIF 149 Dp 39, SbNU 37 Kd 249, Geor PirK 405, AIF 
73–I Bł 88, AIF 73–II Bł 229, SbNU 48 Rł 386, Draż PdK 230, AIF 148 Sm 12, Was KnK 223.

3 Posłańcy pokonują tę samą drogę co wschodzące słońce – od ciemności do jasności. 
Жекова, ГеорГиев, 2011: 16.

4 Na jej status, dla którego charakterystyczny jest kontakt ze sferą sacrum, wskazujе obec-
ność materialnych dubletów panny młodej ozdobionych złotem lub jego imitacją. Wyznaczają 
one ponowne przejście do „tego” świata po krótkim pobycie w „tamtym”. НикоЛова, 2000: 30. 

5 Tę zmianę w niektórych miejscach sugeruje już sama charakterystyka wiekowo‑
 ‑społeczna osób, które mają informować stronę panny młodej o przebiegu nocy poślubnej: 
zamężne kobiety i żonaci mężczyźni (Ancz Sak 302), a więc przedstawiciele grupy, do której 
po weselu młodzi mają zostać włączeni. Grupę tę może przywoływać także bukiecik buksz-
panu, który panna młoda przyszywa każdemu z posłańców do kałpaka (калпак) po prawej 
stronie (SbNU 45 Kd 203–204) – osoby stanu wolnego noszą go po lewej stronie.

6 Grupa posłańców, poruszając się zgodnie z pozornym ruchem słońca i przybywając do 
domu rodzinnego panny młodej o jego wschodzie, wiąże narodziny oczekiwanego w związku 
dziecka z codziennymi „narodzinami” słońca. НикоЛова, 2000: 31.
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Z wieścią o rezultacie pokładzin posłańcy wysyłani są do domu rodzin-
nego panny młodej7, gdzie w napięciu oczekują na ich nadejście nie tylko 
gospodarze – starając się potwierdzić i umocnić w jak najszerszym kręgu 
społecznym fakt, że małżeństwo zostało skonsumowane, a ich córka przy-
jęta do nowej rodziny, spraszają do siebie gości8. W niektórych rejonach 
wiadomość o przebiegu nocy poślubnej przekazuje się także9 kumowi10 (кум) 
oraz innym funkcjonariuszom weselnym: dewerowi (девер), zyłwie (зълва) 
(Ancz Sak 302), pobasztimowi (побащим) (Draż PdK 230), staremu swatowi 
(стари сват) (SbNU 5 Rł 46, AIF 45 Jb 15)11. Są to te same domy (z wy-
jątkiem domu zyłwy), które po weselu, w ramach tzw. powratek (повратки), 
odwiedza panna młoda. Teraz drogę tę „pokonują” jej funkcjonalne ekwi-
walenty12. 

Informowanie o przebiegu nocy poślubnej jak największej liczby osób 
(w drodze posłańcy śpiewają13, głośno krzyczą14) potwierdza ofiarniczy 
charakter pokładzin. Warto w tym miejscu przytoczyć wnioski, do jakich 
dochodzi Ludwik Stomma w artykule poświęconym analizie struktural-
nej pokładzin w Polsce (przy czym jako źródło podstawowe, ze względu 
na niski stopień szczegółowości polskich materiałów, wykorzystuje on re-
lacje białoruskie i ukraińskie). Polski badacz próbuje wyjść poza utrwaloną 
w rodzimej literaturze przedmiotu interpretację pokładzin jako konsumpcji 
związku nowożeńców oraz sprawdzianu dziewiczości panny młodej. Po-
świadczone w ekscerpowanych przez niego źródłach przykłady zastępowa-
nia, podobnie jak to bywa w Bułgarii, pana młodego w noc poślubną przez 
innego mężczyznę pozwalają odrzucić „konsumpcyjną” teorię pokładzin. 
Także teza o pokładzinach jako sprawdzianie dziewictwa panny młodej nie 
jest do utrzymania, czego miałyby dowodzić przykłady dokonywania aktu 

 7 AIF 213 Mch 306, AIF 306 Mch 83, AIF 307 Mch 74, Ełcz Mch 122, AIF 321 Łcz 113, 
Nik ŁczK 392, AIF 319 Sz 33, Gen SfK 217, SbNU 5 Pp 56, SbNU 49 Bz1 714, AIF 149 Dp 
39, SbNU 37 Kd 249, SbNU 45 Kd 203, Geor PirK 405, AIF 73–II Bł 171, 197, Draż PdK 230, 
AIF 148 Sm 12, Das Sak 121, Buk Gram 251, AIF 158 Bs 22.

 8 Ełcz Mch 132, AIF 321 Łcz 113, Gen Kap 185, SbNU 37 Kd 250, SbNU 45 Kd 204, 
Geor PirK 405.

 9 Rzadko odwiedza się tylko jego dom, z pominięciem domu rodzinnego panny młodej. 
SbNU 42 Dp 91, AIF II–77 Kdż 19.

10 AIF 307 Mch 81, Nik Łcz 108, Moł Gb 71, Raj Gb 69, Gen Kap 185, Gen Ddż 285, 
Weł Sf 70, SbNU 48 Rł 386, Draż PdK 230, Can Rd 183, Das Sdż 288, Ancz Sak 302, Was 
KnK 223.

11 Zdarza się, że posłańcy zachodzą też do k rew nych  (AIF 73–II Bł 229, Ancz Sak 302), 
s ą s ia dów (AIF 73–II Bł 229), wsz ys t k ich, k t ó r z y  p r z y n ie ś l i  d a r  n a  we sele, a nawet 
duchow nego, który udzielał ślubu młodym (Nik ŁczK 394).

12 Wyjątkowo z wieścią o przebiegu nocy poślubnej idzie sama panna młoda, ale nie do 
domu rodzinnego, lecz do domu kuma. AIF II–77 Kdż 19.

13 Nik ŁczK 393, Gen Kap 185, Gen Ddż 285, Ancz Sak 302.
14 Ełcz Mch 122, Nik ŁczK 393, Gen Kap 185, Gen SfK 217.
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pokładzin dziewcząt, które nie były dziewicami, czy też obecność obrzędo-
wości pokładzin tam, gdzie panuje swoboda seksualna życia przedmałżeń-
skiego, a nawet tzw. gościnność płciowa (STomma, 1975: 55–56). W Bułgarii 
również znane są praktyki nieprzyznawania, że panna młoda straciła cnotę 
przed ślubem z innym (AIF 158 Bs 22, Ancz Sak 303). Tak więc pokładziny 
w istocie służą – jak twierdzi L. Stomma – celebrowaniu krwi. Wytworze-
nie „wewnętrznej” krwi podczas nocy poślubnej (dziewiczej, menstruacyjnej 
czy ze specjalnie sprowokowanego krwotoku) ma charakter ofiarniczy, co 
potwierdzają podejmowane działania rytualne, mieszczące się w przebiegu 
krwawych ofiar (przygotowanie ofiary/oględziny panny młodej; akt ofiary/
akt seksualny; interpretacja ofiary/oględziny koszuli panny młodej; dowód 
udanej ofiary/krew; demonstracja powodzenia ofiary/obnoszenie koszuli pan-
ny młodej; demonstracja niepowodzenia ofiary/zerwanie obrzędu; destrukcja 
domu). Zgodnie z obowiązującą w tradycyjnych społecznościach zasadą do 
ut des, za złożone w ofierze życie, którego źródłem jest krew, Bóg winien 
zezwolić na powstanie nowego życia, na kreację nowego stanu, jakim jest 
małżeństwo. Poza celebracją krwi pokładziny mają także prowadzić do cele-
bracji ziemi, o czym świadczą relacje mówiące o układaniu pary młodych na 
ziemi (analogicznie w niektórych rejonach Bułgarii). Czynność ta towarzyszy 
sytuacjom zmiany stanu – obecna jest w obrzędowości narodzin, podczas ini-
cjacji, w obrzędowości pogrzebowej. Kładąc się na ziemi, człowiek realizuje 
własną śmierć, by móc się narodzić ponownie, ale w nowym stanie (STomma, 
1975: 57, 61–63). W obrzędowości pokładzin chodzi przecież o zezwolenie 
na kreację w dwóch planach – społecznym i kosmicznym. Według ludowych 
wierzeń, od tego, czy panna młoda była dziewicą (czy została przelana krew 
– złożona ofiara), ma zależeć pomyślność całej wiejskiej społeczności15. Stąd 
też, obecny w pieśniach, właściwych temu etapowi obrzędowości weselnej, 
motyw wyrazów uznania kierowanych pod adresem matki, której córka do-
chowała do wesela cnotę:

Аферим, аферим, момина мале, 
машала, машала, момина мале, 
добро си, добро чедо гледала, 
на добро, на добро си го учила! 
[...]

Gen Ddż 285

Gratulują matce dziewczyny, że dobrze wychowała córkę, nauczyła ją 
tego, czego trzeba.

15 Przychodząc z „tamtego” świata, posłańcy przynoszą do świata żywych dobra (stąd 
roślinne i zwierzęce symbole urodzaju), które przesyłają przodkowie. НикоЛова, 2000: 
31, 33. 
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Ишалла, машалла, момина майка, 
добро йе, добро йе чедо хранила, 
майка си, майка си – не засрамило! 
[...]

Gen Kap 185 

Gratulują matce dziewczyny, że córka nie przyniosła jej wstydu.

Wybór osób, którym powierza się misję powiadomienia o rezultacie po-
kładzin, nie jest przypadkowy. Najczęściej posłańcami zostają ci, którzy peł-
nią ważne funkcje podczas pokładzin: pobasztim (Gen Kap 185, AIF 300 
StZ 13), założnik16 (заложник), dewer17:

Ай сос здрав’е, к’итени девер’е! 
Ногу здрав’е на нашето село, 
Ногу здрав’е на милата майкя, 
Ногу здрав’е на милио баща, 
Ногу здрав’е на милите сестри, 
Ногу здрав’е на милите брайкя, 
Ногу здрав’е на милите стрини! 

SbNU 37 Kd 250

Panna młoda żegna dewerów, którzy idą do jej rodzinnego domu, i prosi 
o przekazanie życzeń dużo zdrowia całej wsi, miłej matce, miłemu ojcu, 
miłym siostrom, braciom i stryjostwu.

Rzadko wysyła się ich w pojedynkę18. Niekiedy (Draż PdK 230, Can 
Rd 183), zwłaszcza tam gdzie na czele grupy stoi założnik, zwykle zarówno 
on sam19, jak i ci, którzy mu towarzyszą, są przebrani. Poczerniony, w potar-
ganym ubraniu, obwiązany łańcuchami i obwieszony sznurami suszonej pa-
pryki, przypiekanych ziaren kukurydzy, tykw, z miedzianymi kotłami zawie-
szonymi na nosidle, prowadzi grupę młodych mężczyzn w maskach zwierząt 
(osła, konia, wielbłąda, sroki), ubranych w kobiecy strój albo przypominają-
cych straszydła (Nik Łcz 392). 

Przebranie świadczy o związkach z „tamtym” światem, bo tak właśnie 
w mitologicznym planie wesela, z perspektywy locusu panny młodej i jej 
rodziny, charakteryzowany jest locus pana młodego20. Oba miejsca są od sie-

16 Nik ŁczK 392, Gen Kap 185, Gen Ddż 285, AIF 45 Jb 15, Was KnK 223, AIF 211 Bs 108. 
17 Ełcz Mch 122, Gen SfK 217, SbNU 5 Pp 56, SbNU 42 Dp 91, SbNU 37 Kd 249, SbNU 

45 Kd 203, Geor PirK 405, Can Rd 183, AIF 148 Sm 12, Das Sdż 288.
18 Gen Ddż 285, Geor PirK 405, AIF 148 Sm 12, AIF 300 StZ 13, AIF 211 Bs 108.
19 Por. nazwy tej postaci obrzędowej motywowane czynnością przebierania się (мас‑ 

кирам ‘wkładać komuś maskę’ – БТР, 2002: 439) – маскара. узеНёва, 2010: 31. 
20 Przebierańcy są różnie wyrażanym wizerunkiem „obcego”, pojawiają się zawsze 

w obszarze zewnętrznym wobec uporządkowanej przestrzeni własnej. maj, zambrzycka‑
 ‑kunachowicz, 1985: 97.
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bie oddalone – gdy kum daje posłańcom sygnał do wyruszenia, uprzedza, że 
droga przed nimi daleka та по -ранко да тръгнат, оти не е близо (SbNU 
45 Kd 203) [niech ruszą wcześniej, bo nie jest blisko]). Nierzadko, podobnie 
jak to było wcześniej, gdy tę samą drogę pokonywał orszak pana młodego, po-
słańcy jadą wierzchem (Айде, конето да справляте, уздите да накитите... 
(SbNU 45 Kd 203) [Dalejże, gotujcie konie do drogi, ozdabiajcie uzdy...]) i jak 
przystało na przybyszów z „tamtego” świata, nocą21. O ich obcości świadczą 
również działania, jakie podejmują już po przeniknięciu do locusu rodziny 
panny młodej: galopują przez wieś, udając, że nie wiedzą, do którego domu 
mają wejść22 – ostatecznie, docierają na miejsce, rozpytując ludzi (SbNU 37 
Kd 250). Jak każdy obcy, budzą nieufność: czasami rodzice panny młodej 
wraz z krewniakami dwukrotnie ich zawracają, twierdząc, że źle trafili (не  
е тука, не е тука, сбръкали сте [to nie tutaj, nie tutaj, pomyliliście się]), 
i dopiero za trzecim razem zapraszają do środka (SbNU 45 Kd 204). Niekiedy, 
by ich wpuszczono, długo stukają w drzwi, strzelają z broni, krzyczą na całą 
wieś, śpiewają (Nik Łcz 108, Nik ŁczK 393), tańczą (Ełcz Mch 122). Czasami 
muszą udzielić odpowiedzi na zadawane zagadki23 (Gen Kap 185), np.: гледа, 
а не мига <ryba> (Nik ŁczK 394) [patrzy, a nie mruga]. Bywa, że poddaje 
się ich specjalnym próbom, żądając spełnienia trudnego zadania24:

[ojciec panny młodej] Сакам заран да ми донесете цъфнал трън 
и печени раки!.

Mank2 Wr 140 

Chcę, żebyście jutro rano przynieśli mi kwitnącą tarninę i pieczone 
raki!. 

„Obcość” posłańców sygnalizują także przedmioty, które z sobą niosą. 
Część z nich pokrywa imitująca złoto żółta folia25, a do części doczepiona zo-
stała złota moneta26 – według mitologicznych wyobrażeń złoto, jak wszystkie 
inne metale, ma pochodzić z „tamtego” świata (сТойНев, ред., 2006: 136):

21 Por. miejsca, w których posłańcy, jeśli przybędą do domu rodzinnego panny młodej 
w nocy, czekają z przekazaniem wiadomości o rezultacie pokładzin do św i t u  (Gen Ddż 285) 
albo do r a n a  (Gen SfK 217, Gen Kap 185, Was KnK 223).

22 Z perspektywy przedstawicieli strony pana młodego dom rodzinny panny młodej to 
„tamten” świat – stąd błądzenie jako typowy sposób wędrowania po zaświatach. waSilewSki, 
1980: 291. 

23 Dotyczą tego, co panna młoda i towarzyszące jej osoby będą musiały przynieść, od-
wiedzając rodzinny domu podczas powratek.

24 Por. motyw trudnego zadania, przed którym staje bohater bajki magicznej. ProPP, 
2000: 121.

25 Jab ł ko/jab ł k a  – AIF 307 Mch 81, Nik ŁczK 393, Geor PirK 405, Was KnK 223; 
bu k ie c i k i  – Ełcz Mch 122, Mank2 Wr 140, Ancz Sak 302; ch leby  ob r z ę dowe – Ełcz 
Mch 122; k u r a  – Was KnK 223; n a cz y n ie  z  r a k i ją  – Nik Łcz 108.

26 Do jab ł k a, bu k ie c i k a  – Gen Ddż 285; n a cz y n ia  z  r a k i ją  – Mank2 Wr 140.
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Я стани, стани, момина мале, 
да си посрешнеш весела радост, 
[...]
и си погледни позлатен венец, 
че си ранила хубаво чедо,
и че го похвалило цялото село.
[...]

BNPP2 399

Matkę panny młodej wzywają do wyjścia na spotkanie tych, którzy przy-
chodzą z radosną nowiną – niech zobaczy pozłacany wieniec na dowód, 
że dobrze wychowała dziecko, co pochwaliła cała wieś. 

Przejście z jednego świata do drugiego wymaga mediacji i w takiej właś‑ 
nie roli występują stojący na czele grupy posłańców: założnik, pobasztim, 
dewer, czy też wchodzący w jej skład muzycy27. Zniesieniu granic między 
„tym” a „tamtym” światem służy wymiana darów między przedstawicielami 
obu światów28, w której – na wcześniejszych etapach rozwoju akcji obrzędo-
wej – również brali oni udział (ГеорГиев, 2002: 48–49):

Я стани, стани, момина мале, 
да си посрешнеш весела радост, 
[...] 
Я стани, стани, момина мале, 
та си растели тънки дарове, 
та да си дариш момкови родове, 
момкови родове, стари и млади, 
моми и булки, зълви и девери. 

BNPP2 399 

Matkę panny młodej wzywają do wyjścia na spotkanie tych, którzy przy-
chodzą z radosną nowiną – niech roześle dary, którymi obdaruje krew-
nych pana młodego.

Podobną funkcję pełni poczęstunek, który przybysze spożywają wraz 
z gospodarzami i ich gośćmi29:

Добре дошле, к’итени девер’е, 
Добре дошле от момини двори! 

27 Mank2 Wr 140, Nik ŁczK 393, Gen Kap 185, SbNU 5 Rł 46, Can Rd 183, AIF II–77 
Kdż 19, AIF 45 Jb 15. 

28 Posłańców obdarowuje się chu s t a m i  (Ełcz Mch 122, Nik ŁczK 393), sk a r p e t a m i, 
a w niektórych miejscach dochodzi do wymiany ob r z ę dow y m pie cz y we m (SbNU 37  
Kd 250).

29 Ełcz Mch 122, Mank2 Wr 140, Nik ŁczK 393, AIF 319 Sz 33, Gen SfK 217, AIF 149 
Dp 39, SbNU 37 Kd 250, SbNU 5 Rł 46, AIF 73–II Bł 171.
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Како ви пречека момина майкя? 
Како ви нагости момина майкя?
Како ви напои момина майкя? 
Како ви дарува момина майкя?. 

SbNU 37 Kd 250

Powracających do domu pana młodego dewerów pytają, jak zostali 
ugoszczeni przez matkę panny – czym ich napoiła i czym obdarowała.

Przybywając do domu rodzinnego panny młodej i do innych, w których 
lokalna tradycja każe obwieścić rezultat nocy poślubnej, posłańcy obligato-
ryjnie30 niosą z sobą rakiję31, którą po przybyciu na miejsce częstuje się ze-
branych32. 

W zależności od rezultatu pokładzin trunek ten ma specjalne właściwości. 
Gdy panna młoda, wychodząc za mąż, była dziewicą, rakija słodzona33 jest 
miodem34 lub cukrem35 (сладка/благаракия ‘słodka rakija’)36 – w obrzędzie 
weselnym „słodkie” występuje jako symbol miłości i ma erotyczne konota-
cje37 (Гура, 2012: 713). Ponadto grzeje się ją, żeby była ciepła lub gorąca38 
(грeяна/жежка ракия ‘grzana, gorąca rakija’) – „ciepłe” w odniesieniu 
do nocy poślubnej wskazuje związek między ogniem i aktem seksualnym39 
(НикоЛова, 2000: 29). Czasami też, po dodaniu czerwonego pieprzu (Nik 
ŁczK 393, AIF 45 Jb 15) lub farby (AIF 319 Sz 33), ma ona czerwony kolor 
(червенаракия ‘czerwona rakija’) – jeszcze w domu pana młodego po pokła-

30 Sporadycznie rakiję zastępuje wino. SbNU 42 Dp 91.
31 Z racji tego, że w weselu rakija przypisana jest do locusu pana młodego (jego przed-

stawiciele przychodzą z rakiją na swaty, zaręczyny), a tym samym do „tamtego” świata 
(НикоЛова, 2000: 35), sygnalizuje „obcość” przybywających. Por. też nazwy, jakimi są okreś‑ 
lani, których podstawą onomazjologiczną jest nazwa tego trunku (ракuджии←ракия).

32 AIF 213 Mch 306, Nik ŁczK 393, AIF 149 Dp 39, SbNU 45 Kd 204, Was KnK 230, 
AIF 45 Jb 15, Das Sdż 288.

33 Por. żartobliwe zaczepki pod adresem pana młodego, gdy to on idzie z wiadomością 
o przebiegu nocy poślubnej – pytają go, czy rakija jest słodka: Сладка ли е ракията?. Nik 
ŁczK 392.

34 Ełcz Mch 122, SbNU 42 Dp 90, SbNU 45 Kd 203, Ancz Sak 302.
35 Ełcz Mch 122, Nik ŁczK 393, AIF 149 Dp 39, SbNU 45 Kd 203, Ancz Sak 302, Was 

KnK 223, AIF 158 Bs 22, Das Sdż 288.
36 Ta właściwość rakii dominuje, co sprawia, że połączenia сладка/благаракия w wielu 

miejscach funkcjonują jako nazwa całego etapu obrzędu weselnego. 
37 Por. słodką kaszę podawaną po nocy poślubnej, gdy panna młoda okazuje się dziewicą, 

na weselu rosyjskim. Гура, 2012: 365.
38 Ełcz Mch 122, AIF 321 Łcz 113, Nik ŁczK 393, SbNU 42 Dp 90, Was KnK 223, AIF 

158 Bs 22, Das Sdż 288.
39 Po nocy poślubnej rozpalony ogień dubluje akt seksualny. Por. wprowadzone przez 

Davida M. Schneidera rozróżnienie między dwiema postaciami ognia ze względu na jego 
kierunek: ogień – ziemia (erotyka, ciepło słoneczne, energia fizyczna) i ogień – powietrze 
(mistyka, oczyszczenie, sublimacja, energia duchowa). cirloT, 2007: 282. 
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dzinach okazywana jest koszula panny młodej ze śladami krwi jako dowód 
pomyślnej defloracji. 

Jeśli jednak okaże się, że panna młoda nie jest dziewicą, to posłańcy przy-
noszą40 rakiję41 niesłodzoną (горчива ракия ‘gorzka rakija’) (Gen Ddż 285, 
Ancz Sak 303) i zimną, a jej wręczeniu towarzyszy specjalna formuła słowna 
jednoznacznie określająca rezultat pokładzin (Gen Ddż 285, Draż PdK 230):

Добро утро ти, свато, 
ракия ти нося, 
ракия ти нося. 
pакия студена, 
[…]
булка развалена. 

AIF 321 Łcz 14

Dzień dobry, swacie, niesiemy ci zimną rakiję – panna młoda naruszona. 

Dziewictwo panny młodej lub jego brak są tu zatem wyrażane za pomocą 
członów trzech opozycji semantycznych: słodki42 – gorzki43, ciepły – zimny, 
czerwony – biały. Czasami rakiję dla panny młodej niedziewicy rozcieńcza się 
wodą (SbNU 45 Kd 205) lub miesza z końskim łajnem (SbNU 49 Bz1 714).

W obrzędowości „słodkiej rakii” nie bez znaczenia są także właściwości 
naczynia44, do którego się ją wlewa. Gdy panna młoda jest dziewicą, naczynie 
(niezależnie od materiału, z jakiego zostało wykonane: szkła, gliny, drewna) 
musi cechować trwałość, która pozwoli na utrzymanie w nim jego zawar-
tości (НикоЛова, 2000: 28). Jeśli jednak okaże się, że panna młoda przed 
ślubem została pozbawiona cnoty, naczynie z rakiją traci swoją właściwość 
i podobnie jak panna młoda niedziewica, którą w tradycji ludowej, na zasa-
dzie analogii do jej ciała, określa się jako „przebitą” (пробита), „złamaną” 

40 Zdarza się, że nie zanosi się rakii do rodziców panny młodej niedziewicy. SbNU 5 Rł 
46, Ancz Sak 303.

41 Gdzieniegdzie zamiast rakii zanoszą pe l in  (пелин) (Rak Gd 226), n a f t ę  (Gen Ddż 
285), w i no  (Geor PirK 406).

42 „Słodkie” jako symbol dziewictwa panny młodej może wystąpić także pod postacią 
przynoszonych przez posłańców cu k ie rków (AIF 45 Jb 15, AIF 158 Bs 22), m iodu  (AIF 
45 Jb 15) cz y  cu k r u  (Can Rd 183).

43 O pannie młodej niedziewicy mówi się, że nie jest słodka (не е сладка). Ancz Sak 
303.

44 Bu t e l k a  – AIF 213 Mch 306, AIF 319 Sz 33, Gen Ddż 285, Gen SfK 217, SbNU 45 
Kd 203, Draż PdK 230, Can Rd 183, AIF 148 Sm 12, AIF II–77 Kdż 19, Ancz Sak 302, AIF 
45 Jb 15, AIF 158 Bs 22, AIF 211 Bs 109; g l i n ia ne  n a cz y n ie  – AIF 306 Mch 83 AIF 307 
Mch 74, Ełcz Mch 122, Mank2 Wr 140, Gen Ddż 285, SbNU 45 Kd 203, SbNU 48 Rł 386; 
me t a lowe n a cz y n ie  – Nik ŁczK 393, Gen Ddż 285, SbNU 5 Pp 56, Draż PdK 230, Was 
KnK 223; b yk l i ca  (бъклица) – Nik ŁczK 393, Gen Ddż 285, SbNU 5 Pp 56, Draż PdK 230, 
Was KnK 223.
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(счупена) (ГеорГиев, ред., 2016: 426), również jest rozbite45 (AIF 307 Mch 
74, 81, Can Rd 183):

Ракийца ви носим в калено бърдуче, 
бърдучето се счупи горе нa балкана, 
булката ви е спала при бачо Ивана. 

Moł Gb 71

Posłańcy przynoszą rakiję w rozbitym naczyniu – córka gospodarzy spa-
ła z bacą Iwanem.

Czasami może ono być bez dna46 (Can Rd 183) albo po prostu puste (SbNU 
42 Dp 93), co sugeruje wypłynięcie rakii47. 

Zarówno naczynie, jak i jego zawartość stanowią tu symbol jedności 
mężczyzny i kobiety w akcie małżeńskim (НикоЛова, 2000: 30). Jeśli niosą 
rakiję48 w butelce lub glinianym dzbanie/krondirze (крондир), ma to zwrócić 
uwagę na fizyczne podobieństwo kształtów między naczyniem i kobiecym 
ciałem – czasami jego antropomorficzną formę podkreśla naszyjnik panny 
młodej, którym jest ono udekorowane (SbNU 45 Kd 203, Draż PdK 230, 
Can Rd 183) (НикоЛова, 2000: 28). Z kolei, gdy barwiona na czerwono 
rakija znajduje się w metalowym, białym naczyniu, połączenie tych dwóch 
kolorów – symboli pana młodego i panny młodej49 – jednoznacznie odczyty-
wane jest jako aluzja do zbliżenia, które nastąpiło podczas pokładzin. Jego 

45 Posłańcy podają ojcu panny młodej niedziewicy rakiję w szklanicy z p r zebi t y m 
d ne m (dziura jest zatkana palcem i kiedy mężczyzna ją bierze, rakija wypływa ze środka) 

(Mank2 Wr 141, AIF 321 Łcz 113, Nik Łcz 109, Gen Ddż 285, Draż PdK 230, Ancz Sak 303, 
Das Sdż 288) albo butelkę z trunkiem rozbi ja ją  w nogach jej rodziców (AIF 211 Bs 109).

46 Por. określenie panny młodej niedziewicy mianem бъчва без дъно ‘beczki bez dna’, 
wywodzącym się z występującego w folklorze eufemizmu продънване, oznaczającego de-
florację, co zapewne ma swoje źródło w wyobrażeniach o mitycznym organie дъна (дъно), 
który oznaczał zarówno dolną część ludzkiego ciała (torsu bez kończyn), jak i „granicę” jego 
wnętrza [неговият „предел” в дълбочина]. „Dotarcie” do cielesnego „dna” jako cel coitusa 
można dostrzec w jego symbolice – zob. rozbijanie przez pana młodego naczynia stojącego 
w progu łożnicy jako znak defloracji panny młodej. ГеорГиев, ред., 2016: 23.

47 Tę cechę może mieć nie tylko naczynie z rakiją. W jednym z rejonów po przybyciu do 
domu rodzinnego panny młodej założnik polewa gościom, którzy wcześniej poczernili sobie 
ręce, żeby je umyli – jeśli panna młoda nie była dziewicą, czerpak lub kopań ciekną AIF 45 
Jb 15.

48 Jest ona podobna do męskiego nasienia, które znamionuje zakończenie aktu seksual-
nego (por. poświadczone w jednym z rejonów eufemistyczne określenie tego momentu – „jak 
tylko wycieknie rakija”). НикиЛова, 2000: 29.

49 Stąd też obecność martenicy (мартеница) na naczyniu z rakiją (AIF 158 Bs 22) lub 
przewiązywanie nią doczepionego do niego bukieciku (Ancz Sak 302) albo chorągwi weselnej 
z charakterystycznym połączeniem dwóch kawałków materiału w kolorze czerwonym i bia-
łym (Draż PdK 230).
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widomym znakiem są ślady krwi na koszuli panny młodej, którą posłańcy 
nierzadko zabierają z sobą (SbNU 42 Dp 91, AIF 149 Dp 39, Can Rd 183), 
by mogła zostać publicznie okazana w jej rodzinnym domu (SbNU 37 Kd 
250, SbNU 45 Kd 204, Geor PirK 405). 

Kolor czerwony, który po nocy poślubnej nabiera nowego znaczenia, 
stając się symbolem defloracji panny młodej i jej dziewictwa (Гура, 2012: 
723), charakteryzuje większość przedmiotów towarzyszących realizacji tego 
etapu obrzędu weselnego. Czerwona jest nitka/wstążka50, którą gdzienie-
gdzie przewiązuje się naczynie z rakiją51, przyczepia do niego bukiecik52 , 
czy wreszcie umieszcza na obrzędowym chlebie53. W tym samym kolorze są 
też jabłko54 (występujące tu w różnych konfiguracjach55) oraz kogut (Geor 
PirK 405, Can Rd 183), które w obrzędzie weselnym funkcjonują jako se-
mantyczne dublety panny młodej56. O pomyślnym przebiegu nocy poślubnej 
można wnioskować także z pomazanych na czerwono twarzy przebierańców 
(Nik ŁczK 392).

W wielu miejscach posłańcy niosą poza rakiją również obrzędowe pie-
czywo57. Jeśli panna młoda była dziewicą, jest ono w stanie nienaruszonym, 
a gdzieniegdzie dodatkowo, podobnie jak rakija, bywa słodkie (Ancz Sak 
302). W przypadku panny młodej niedziewicy chleb jest nadłamany (AIF 
307 Mch 81, Ełcz Mch 122, AIF 73–II Bł 229), rozłamany na cztery części 
(SbNU 42 Dp 93), z dziurą w środku (Can Rd 183).

50 Ni t k a  – AIF 213 Mch 306, AIF 321 Łcz 113, Nik Łcz 108, Nik ŁczK 393, Was KnK 
223, Ancz Sak 302; ws t ą ż k a  – Gen Ddż 285.

51 Czasami cała butelka jest czerwona:

Добро утро, свате, носим ти рекия, 
носим ти рекия въф чървено бърде, 
рeкията – пресна, булката ни е чес(т)на Mank2 Wr 140 

Dzień dobry, swacie, niesiemy ci rakiję w czerwonym naczyniu. Rakija słodka, 
nasza panna młoda zacna.

52 Nik ŁczK 393, AIF 319 Sz 33, Gen Ddż 285, Draż PdK 230.
53 Mank2 Wr 140, SbNU 42 Dp 91, AIF 73–II Bł 229, Can Rd 183.
54 Nik ŁczK 393, Gen Ddż 285, Geor PirK 405, Can Rd 183, Ancz Sak 302, Was KnK 223. 

Por. okazywanie po pokładzinach jabłka zamiast koszuli panny młodej ze śladami krwi.
55 Po łoż one  n a  ba n ic y  (баница), wbi t e  n a  m a łą  ga ł ą z kę  włoż on ą  do  bu t e l -

k i, n abi t e  n a  rog i  p rowa d zonego  ba r a n a/g łow y je d nego  z  z abi t ych  n a  we sele 
z w ie r z ą t  – Nik ŁczK 393; u m ie szczone  n a  n ajw ięk sz y m o t wor ze  n a cz y n ia  z  r a -
k iją  – Ełcz Mch 122; ja ko  g łowa sp e c ja l ne j  k u k ł y  – Ancz Sak 302.

56 Por. rozpalanie ogniska po pokładzinach i wrzucanie do niego weselnego koguta (chto-
nicznego sobowtóra panny młodej), co ma symbolizować dokonanie się defloracji. ИваНова, 
1984: 201. 

57 AIF 307 Mch 81, Ełcz Mch 122, Mank2 Wr 140, Nik ŁczK 393, SbNU 37 Kd 249, SbNU 
45 Kd 203, SbNU 42 Dp 91, Geor PirK 405, AIF 73–II Bł 229, Can Rd 183, Ancz Sak 302.
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Wśród rekwizytów obrzędowych symbolizujących pomyślny przebieg po-
kładzin znajdują się także bukieciki58, które posłańcy rozdają jeszcze w drodze 
(Ancz Sak 302), a potem w odwiedzanych domach (SbNU 45 Kd 204, AIF 
45 Jb 15, Das Sdż 288), przypinając je po prawej stronie (tam, gdzie noszą je 
żonaci mężczyźni i zamężne kobiety). Gdy panna młoda nie była dziewicą, są 
one przechylone (AIF 307 Mch 74). Bukiecik, podobnie jak drzewo, funkcjo-
nuje w obrzędzie weselnym jako materialny ekwiwalent panny młodej, a jeśli 
do tego został przewiązany czerwoną nitką (wariantem czerwonego welonu), to 
tworzy obraz połączenia kobiety i mężczyzny (НикоЛова, 2000: 34). Z kolei 
znakiem niepomyślnej defloracji mogą być też: śmieci z domu pana młodego 
(Mank2 Wr 141, Nik ŁczK 392), obgryzione kości (Can Rd 183), torba na obrok 
dla koni z kurzymi piórami59, woda z popiołem (Mank2 Wr 141) lub wypeł-
niony nim kocioł (Can Rd 183). Czasami na drzwiach domu rodzinnego panny 
młodej niedziewicy (symbolizujących wejście do kobiecego łona) wieszają sznur 
suchej czerwonej papryki (Mank2 Wr 141), gdzie „suche” jest symbolem za-
kłóconych małżeńskich relacji (Гура, 2012: 737). O pohańbieniu panny młodej 
może też świadczyć przysłanie z wiadomością mężczyzny na ośle, siedzącego 
twarzą zwróconą do zadu zwierzęcia (nawiązując do praktyk sadzania w tej 
pozycji samej panny młodej niedziewicy i odsyłania jej do domu rodzinnego), 
z odwróconą czapką, rozrzucającego dokoła siebie popiół (Geor PirK 406). 

Wysłani przez stronę pana młodego posłańcy przynoszą dowody dziewic-
twa panny młodej lub jego braku. W pierwszym przypadku elementy kodu 
przedmiotowego i personalnego obrzędu mają nie tylko semantykę połącze-
nia młodych w akcie małżeńskim, do jakiego doszło podczas pokładzin, ale 
także oczekiwanych narodzin jako jego rezultatu. I tak, w wielu miejscach 
może o nich świadczyć już sama obecność dewera w roli posłańca. Wiekowo 
stoi on między gotowym do ożenku kawalerem (jeśli jest nim nieżonaty brat 
pana młodego) a kilkuletnim chłopcem (jeśli jest nim dziecko jego zamęż-
nej siostry). Dzięki temu w planie semantycznym wesela może on wchodzić 
zarówno w rolę pana młodego, jak i poczętego dziecka (НикоЛова, 1997a: 
131–132; НикоЛова, 2000: 30). W obrzędowości „słodkiej rakii” mamy do 
czynienia z tą ostatnią rolą. Jako życzenie rychłych narodzin dziecka na-
leży interpretować obecność chłopców60 w grupie rakidżijów (ракиджии/
ракиджия) (Weł Sf 70), a także wymóg, by grupę tę tworzyła zawsze niepa-
rzysta liczba osób (Nik Łcz 108, Nik ŁczK 392, Was KnK 223). Zapowiedzią 

58 AIF 307 Mch 74, Nik ŁczK 393, AIF 319 Sz 33, Gen Ddż 285, Gen SfK 217, SbNU 5 
Pp 56, SbNU 42 Dp 91, Geor PirK 405, Draż PdK 230.

59 Por. okazywanie po pokładzinach wypełnionej pierzem i puchem koszuli panny młodej 
niedziewicy. SbNU 42 Dp 93.

60 To samo znaczenie przypisuje się im, gdy towarzyszą pannie młodej w drodze do 
rodzinnego domu podczas powratek – córka przyprowadza matce narodzone z małżeństwa 
dziecko.
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brzemienności może być natomiast, poświadczone w wielu rejonach kraju, 
powiadamianie o przebiegu pokładzin przez świekrę61 w stroju panny młodej 
(Mank2 Wr 140). Niekiedy trzyma ona pod pachą turtę (турта) (Ełcz Mch 
122), przywołując tym samym obraz synowej, której przy powitaniu w domu 
pana młodego wkładano pod pachę/pachy bochenek/bochenki chleba. Fakt, że 
teraz chleb trzyma świekra, kobieta, która już rodziła (wydała na świat pana 
młodego), ma być gwarancją narodzin dziecka w związku nowożeńców, i to 
płci męskiej. 

Tę samą symbolikę odnajdujemy w kodzie przedmiotowym obrzędu. Na-
czynie ze słodką rakiją, tak jak koszula ze śladami krwi, jest znakiem nie tylko 
połączenia nowożeńców w akcie małżeńskim, lecz także – w szerszym sensie 
– brzemienności panny młodej, a zarazem dziecka narodzonego ze związku62. 
Podobną zależność obserwujemy w odniesieniu do jabłka. Wbite w gałąź, za-
stępuje całe drzewo i odpowiada pannie młodej – wyrwanemu drzewu, które 
„powraca” do rodzinnego domu z owocami – dziećmi (НикоЛова, 2000: 30, 
32, 34). Z kolei obrzędowy chleb z czerwoną nitką na wierzchu to symbol 
połączenia nowożeńców, a jako rezultat wypieku63 – także ich nienarodzonego 
jeszcze dziecka. 

61 Nik ŁczK 392, AIF 149 Dp 39, Geor PirK 405, AIF 73–II Bł 171, 197, SbNU 48 Rł 
386, AIF 148 Sm 12.

62 Por. poświadczoną w jednym z rejonów praktykę wypełniania przez pannę młodą bu-
kiecikami prawego rękawa koszuli – kulturowego duplikatu jej łona (НикоЛова, 2005: 105) 
– którą miała na sobie podczas nocy poślubnej i którą zabierają z sobą posłańcy (SbNU 45 
Kd 203–204). 

63 Por. wyobrażenie pieca jako kobiecego łona (БайБуриН, 1992: 67). Związek między 
przygotowaniem wypieku i rodzeniem wskazują wyraźnie teksty folkloru: 

Е Витано, бре невесто!
Утече си цару коня,
Собрая си спаиите
 Да си фанат цару коня.
Никому се бре не дава.
Излезнала бре Витана,
Бре Витана, бре невеста:
С свилно сито бре брашнено,
Бели раце бре тестени,
Та си фана цару коня.
Я царо ву говореше:
– Е, Витано, е невесто,
Що че бакшиш да ми земеш? 
Я Витана проговаря:
Аво, цару и везиру,
Нечу нищо да ти земем!
Арижи ми машко дете,
Арижи го, честити го!. Zach Kd 195, nr 27



285„Słodka rakija”

Na wieść o pomyślnej defloracji rozpoczyna się zabawa. Zarówno przy-
bysze, jak i goście gospodarzy piją (SbNU 45 Kd 204) i krzyczą (Gen Kap 
185, SbNU 37 Kd 250), śpiewają64, tańczą65. Tak jak wcześniej w domu pana 
młodego, tak i teraz w domu rodzinnym panny młodej dochodzi do frywol-
nych zachowań. Obecni palą pakuły, które rzucają pod nogi młodszych ko-
biet (Nik ŁczK 393). Jeśli wśród rakidżijów jest założnik, staje się obiektem 
żartów. Czasami golą go na sucho, wsadzają na wóz i obracają razem z nim 
(Gen Ddż 285). Innym razem związują go (lub tego, kogo znalazł na swojego 
zastępcę), by bez stawiania oporu dał się przebrać za straszydło. Ubierają go 
w szmaty, którymi owijają też głowę, wbijają mu pióra koguta, opasują sznur-
kiem, a z tyłu, w pasie, przywiązują kosz ze słomą lub z wiórami (w kieszeni 
bądź w worku ma popiół, który sypie na ludzi), następnie podpalają słomę 
i prowadzą jak niedźwiedzia, a on tarza się i tańczy (Nik ŁczK 393–395). 
Trawestacja pełni tu funkcję „języka” przejścia. Charakteryzujący ją wszech-
obecny śmiech z jednej strony odrzuca stare, przeżyte, obce, a z drugiej – 
potwierdza i wychwala nowe, przyszłe (иваНова, 1994: 35, 40). 

Carowi ucieka koń. Carscy spahisi nie mogą go złapać. Udaje się to dopiero 
Witanie, która wabi zwierzę sitem z mąką i białymi rękami w cieście. Gdy car 
pyta, czego pragnie w nagrodę za schwytanie jego konia, Witana prosi, żeby 
podarował jej dziecko – chłopca.

64 AIF 321 Łcz 113, Gen Kap 185, Gen Ddż 285, SbNU 37 Kd 250, SbNU 45 Kd 204.
65 Ełcz Mch 122, AIF 321 Łcz 113, Gen Kap 185, Gen Ddż 285, Can Rd 183.
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Pierwsze czynności

Przez pierwszy tydzień po weselu (а czasami dłużej: dwa lub trzy tygo-
dnie, pierwszych czterdzieści dni1, do określonego święta dorocznego, a na-
wet cały pierwszy rok) młodą mężatkę obowiązują liczne zakazy, którymi 
objęte są prace domowe związane z żywieniem (nie może zarabiać ciasta na 
chleb) i ubieraniem jej nowej rodziny (nie może prząść, tkać) oraz utrzyma-
niem higieny i porządku w nowym domu (nie może prać, zamiatać)2. Są one 
konsekwencją jej szczególnego statusu – w nowym domu nadal traktuje się ją 
jak „nieczystą”, obcą, nieznaną3, a tym samym niebezpieczną (ГреБеНарова, 
1997: 274, 276, 280). I właśnie „obcość” młodej mężatki akcentuje w defini-
cji leksemu невеста Petar Skok: ‘kobieta, której nowa rodzina [ognjište] nie 
uznała4, która miała milczeć, żeby nie obrazić jej duchów’ (Skok, t. 2: 515). 

1 Przez pierwszych czterdzieści dni po weselu stan młodej mężatki przyrównuje się do 
tego, który charakteryzuje kobietę w okresie menstruacji (z uwagi na deflorację, która miała 
miejsce podczas nocy poślubnej). Z tej przyczyny izoluje się ją od wszystkich kobiecych 
działań, by – jak się wierzy – nie zaszkodziła urodzajowi w mężowskim domu, gdzie rośliny 
i zwierzęta są w okresie reprodukcji. васева, 2006: 277.

2 Jeśli rytualne wykonanie tych czynności (zdjęcie z młodej mężatki tabu dotyczącego 
określonych zajęć gospodarskich) ma miejsce w pierwszym tygodniu po weselu, to najczę-
ściej w: p on ie d z ia łek  (z a r abia n ie  c ia s t а  – Nik Łcz 109, Nik ŁczK 398; p r z ę d ze n ie 
– Nik ŁczK 397–398, Ancz Sak 307; z a m ia t a n ie  – Ełcz Mch 124, SbNU 45 Kd 206, Ancz 
Sak 305; p r a n ie  – Nik ŁczK 399), ś rodę  (z a r abia n ie  c ia s t a  – Das Sak 122, Das Sdż 289; 
p r z ę d z е n ie  – Nik ŁczK 397–398, AIF 321 Łcz 114, Geor PirK 407, Das Sak 122, Ancz Sak 
306–307, AIF 45 Jb 16, Das Sdż 289; z a m ia t a n ie  – SbNU 42 Dp 91, Geor PirK 406, Ancz 
Sak 305, Das Sdż 289; p r a n iе  – Ełcz Mch 124, Ancz Sak 306), cz wa r t ek  (p r z ę d ze n ie, 
p r a n ie  – Arn 64 – Trаc).

3 Por. najczęściej wskazywane przez etymologów znaczenie terminu невеста (młoda 
mężatka) ‘nieznana, nieznajoma’ (Skok, t. 2: 515). Oleg N. Trubaczow zwraca uwagę na se-
mantyczną różnicę między dwoma słowiańskimi czasownikami o znaczeniu ‘znać’: *znati 
(kogo) i *vedeti (co). Termin невестаwywodzony od drugiego z czasowników miałby zatem 
wskazywać na przedmiotowe traktowanie młodej mężatki. ЭссЯ, т. 25: 72–73. 

4 Arnold van Gennep zwraca uwagę na fakt, że wejście w nowe środowisko nie odbywa 
się od razu, a nowo przybyły przez jakiś czas, zwłaszcza dla najbliższej rodziny, jest intru-
zem. genneP, 2006: 138.
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Stanowi ona, jak zauważa Walentina Wasewa, zagrożenie nie tylko dla miesz-
kańców nowego domu, lecz także dla kwiatów, owoców, warzyw i domowego 
ptactwa, którymi, zgodnie z tradycją, zajmują się inne kobiety w rodzinie – 
stąd też nakładane na nowo poślubioną liczne zakazy i swoista pasywność 
w początkowym okresie przebywania w domu męża (васева, 2006: 278). 
Objęcie młodej mężatki tabu językowym – pozbawienie jej własnego imie-
nia i użycie neutralnej nazwy na jej określenie przez członków przyjmującej 
rodziny (ignorowanie jej, jak gdyby nie istniała) – mogło być zatem formą 
ochrony przed nią (узеНёва, 2010: 76). 

Zakaz pracy, jaki obowiązuje pannę młodą w trakcie wesela, i wynika-
jąca z niego bezczynność są oznaką stanu śmierci, przynależności do sfery 
sacrum (коЛарска, 2004: 76). Pierwsze po weselu, rytualne zarabianie ciasta 
na chleb, przędzenie, tkanie, pranie czy zamiatanie, które stają się jej udzia-
łem, można więc odczytywać jako – wymagane przed zmianą statusu i po-
wrotem do sfery profanum – zabiegi, które mają na celu pozbawienie młodej 
mężatki cech niebezpieczeństwa i wyjątkowości. Przejawem tej wyjątkowości 
jest ambiwalentny stosunek do niej, podobnie jak wcześniej do panny młodej. 
Młodą mężatkę uznaje się za niebezpieczną dla innych, ale i jej samej zagraża 
niebezpieczeństwo, stąd np. wyręczanie jej w rytualnym przędzeniu (przędą 
за да гледат в тях, а не в невестата, да не я хванат уроки (Geor PirK 
407) [żeby patrzono na nich, a nie na młodą mężatkę, żeby nie dosięgły ją 
uroki]). 

A zatem praca jest tu równoznaczna z pokonaniem śmierci i z ponownymi 
narodzinami5, ale już w nowym stanie, z zastąpieniem pasywności aktywnoś‑ 
cią, a tym samym z powrotem do życia, do codzienności wypełnionej kobie-
cymi zajęciami. To znak nowego statusu młodej mężatki – nieprzypadkowo 
wszystkie te czynności charakteryzuje jeden i ten sam schemat, dublujący akt 
małżeński, którego rezultatem ma być dziecko (НикоЛова, 1991: 44). 

W początkowym okresie cała energia, jaką dysponuje młoda mężatka, ma 
być skierowana na zajście w ciążę – według tradycyjnych wyobrażeń, poczę-
cie pierwszego dziecka powinno nastąpić bezpośrednio po skonsumowaniu 
małżeństwa, w okresie najczęstszych kontaktów seksualnych młodych mał-
żonków (васева, 2006: 278). Tę samą semantykę niosą w sobie także, choć 
nie tak liczne, zajęcia, które po raz pierwszy po weselu wykonuje młody 
mąż.

5 Zob. np. zamiatanie należące do czynności o ruchu obrotowym, z „wektorem życia”. 
Tak więc koreluje ono ze stanem młodej mężatki, która po pokładzinach narodziła się na 
nowo. Por. też tabuizację zamiatania w czasie – zakaz wykonywania tej czynności wieczorem, 
w czasie „końca”/„śmierci”. brzozowSka ‑krajka, 1994: 126.
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Zajęcia kobiece

Zarabianie ciasta do wypieku, pieczenie

Czasami młoda mężatka wykonuje tylko jedną konkretną czynność, 
np. wałkuje ciasto na banicę (баница), pitę (пита) (Nik Łcz 109), a ktoś 
z obecnych (AIF 45 Jb 15), świekra (Das Sak 122), dewerica (деверица) (Das 
Sdż 289), odrywa kawałki z warstw ciasta. 

Joanna Tokarska, Jerzy Sławomir Wasilewski i Magdalena Zmysłowska 
takie zachowanie panny młodej/młodej mężatki w nowym domu traktują jako 
przejaw celowo demonstrowanej niewiedzy i działania „na opak”, charaktery-
stycznego dla jej własnego świata, który z pozycji nowej rodziny jest światem 
„obcym”. Ona dopiero uczy się czynności gospodarskich6. Na poparcie swojej 
tezy autorzy przywołują opisy inicjacji plemiennych, w których pozorowanie 
niewiedzy przez poddawane im osoby miało służyć symbolicznemu wyraże-
niu faktu nowych narodzin (TokarSka, waSilewSki, zmySłowSka, 1982: 91).

Wałek, podobnie jak wrzeciono, semantycznie odpowiada kobiecemu łonu 
– tak więc nawijanie na niego ciasta, analogicznie do nawijania przędzy na 
wrzeciono, oznacza tu oczekiwaną brzemienność młodej mężatki7, a jeśli 
musi powtarzać tę czynność, w planie symbolicznym wyraża to wielokrotne 
zajście w ciążę (НикоЛова, 1991: 43). Z kolei samo przygotowanie wypieku 
przywołuje analogię do rodzenia, która ulegnie jeszcze wzmocnieniu, gdy 
przyrównamy piec do kobiecego łona (to tu ciasto rośnie, pęcznieje, zwiększa 
swoją objętość) (БайБуриН, 1992: 67).

Niekiedy młodzi małżonkowie rozłamują upieczoną pitę po powrocie mło-
dego męża z lasu, siedząc na dyszlu wozu – z kawałka, który im przypadnie, 
wróżą, kto będzie większym żeńcem (Nik Łcz 110). Symbolika wody i pozo-
stałych produktów użytych do wyrobu chleba, podobnie jak dyszla u wozu8 
oraz wróżba związana z żęciem, pozwalają widzieć w czynności zarabiania 
ciasta aluzję do aktu małżeńskiego.

6 Por. komentarze osób przyglądających się wałkowaniu ciasta przez młodą mężatkę, no-
towane w kilku rejonach Bułgarii, które świadczą o takiej właśnie interpretacji tej czynności 
(Das Sdż 289): луда невеста не знае да точи (Geor PirK 406) [młoda mężatka nie umie 
wałkować]. 

7 Por. poświadczony w niektórych miejscach zwyczaj wrzucania do zarabianego przez 
młodą mężatkę ciasta na pitę patyczków, słomek i innych przedmiotów symbolizujących przy-
szłe potomstwo. Moł Gb 71.

8 Por. dyszel jako czytelną metaforę fallusa. barTmińSki, 1974: 18.
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Przędzenie

Przędzenie to jedna z pierwszych czynności, do której dopuszcza się mło-
dą mężatkę zaraz po weselu (Дечева, 1998: 123). Dzień, w którym po raz 
pierwszy przędzie, określa lokalna tradycja9. 

Młoda mężatka rzadko przędzie sama (AIF 321 Łcz 114). Współudział 
męża (Geor PirK 407, Can Rd 186), funkcjonalnego zastępcy – dewera 
(девер)10, lub innego przedstawiciela jego rodu11 każe widzieć w pierwszym 
po weselu przędzeniu czynność dublującą akt seksualny. Z reguły bowiem za-
czyna prząść mężczyzna, pierwsza nitka symbolizująca jego nasienie dociera 
do wrzeciona – łona kobiety, potem przędzie młoda mężatka – to okres brze-
mienności, wrzeciono pęcznieje12 – brzemienność dobiega końca (НикоЛовa, 
1989: 8–10). Potwierdza to także przestrzeń, do której przypisane jest rytual-
ne przędzenie: odbywa się ono na progu domu (Draż PdK 232), gdzie drzwi 
to w kontekście obrzędu weselnego semantyczny odpowiednik vulvy, przy 
palenisku (Geor PirK 407), odpowiadającemu kobiecemu łonu13. Symbolikę 
aktu małżeńskiego uwydatnia ponadto kolor wełny użytej do przędzenia – 
w niektórych miejscach jest ona biała i czerwona14 (w obrzędowości weselnej 
kolory te oznaczają kobietę i mężczyznę). 

W rytualnym przędzeniu szczególną wagę przywiązuje się do jego rezulta-
tu symbolizującego oczekiwane w związku dziecko. Częstą praktyką jest więc 
przeszkadzanie młodej mężatce (Nik ŁczK 398): gdy ta przędzie, świekra (Das 
Sak 122), dewerica (Das Sdż 289), dewer, zyłwy (Ancz Sak 307) trzy razy 
z rzędu celowo zrywają nitki. W ten sposób akt seksualny zostaje kilkakrot-

 9 Zdarza się, że młoda mężatka przędzie dopiero t yd z ie ń  p o  we selu  (Arn 66 – 
Trac, Ancz Sak 307) lub p o  odw ie d z i n a ch  w domu rod z i n ny m (Draż PdK 232, Ancz 
Sak 307). Rzadziej przędzenie odbywa się jeszcze w d n iu  we sela  (Geor PirK 407) lub 
w t r a kc ie  odw ie d z i n  u  rod z iców – w piątek bądź w sobotę (Draż PdK 232) albo w bli-
żej nieokreślonym dniu – t yd z ie ń  p o  we selu  (Geor PirK 407).

10 Geor PirK 407, Arn 66 – Trac, Draż PdK 232, Can Rd 186, Ancz Sak 307.
11 Mat k a  de we ra  – Nik ŁczK 398; św iek r a  – Can Rd 186; pomajc z ima  (помайчима) 

– Draż PdK 232; z y ł wa (зълва) – Draż PdK 232; Ancz Sak 307. Są to kobiety, które już 
rodziły lub – w wypadku zyłwy – które łączy z młodą mężatką przewidziane i oczekiwane 
macierzyństwo. ГреБеНарова, 1998: 185.

12 Bywa, że musi prząść tak długo, aż wyrobi całą kądziel (Draż PdK 232). Czasami, gdy 
dewer przekazuje jej przęślicę, mówi: На, бульо, да изпредеш тая къделя, че батьо шъ си 
доде от баира (Ancz Sak 307) [Masz, prządź, aż brat wróci ze wzgórza], co można rozumieć 
jako życzenie pomyślnego przebiegu ciąży (НикоЛова, 1989: 12).

13 Są to jednocześnie miejsca sprzyjające kontaktowi ze sferą sacrum (drzwi – na granicy 
między „tym” a „tamtym” światem; palenisko – sakralne centrum). Por. też inne lokalizacje 
przędzenia charakteryzowane jako granica dwóch światów – podwórze. Draż PdK 232.

14 AIF 321 Łcz 114, Das Sak 122, AIF 45 Jb 16, Das Sdż 289.
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nie powtórzony15, co ma być zapowiedzią narodzin wielu dzieci w związku, 
o czym dobitnie świadczą słowa, jakie wypowiadają ci, którzy przyglądają się 
przędzeniu: Колкото жички, толкова момички, колкото конци, толкова 
момци (ГеорГиев, 2003: 60) [Ile nitek, tyle dziewcząt i tylu chłopców]. Stąd 
też sytuowanie rytualnego przędzenia: pod jabłonią (AIF 321 Łcz 114, Draż 
PdK 232), przy krzewie róży (Was KnK 224), na pniaku16 (Ancz Sak 307), na 
miarce do mierzenia zboża (AIF 45 Jb 16) czy w polu (Can Rd 186). Związki 
tych miejsc z płodnością mają wpływać na młodą mężatkę stymulująco17. Na 
dziecko jako rezultat przędzenia wskazują jednak przede wszystkim czynnoś‑ 
ci z przędzą. Młoda mężatka zwija z niej kłębek (dziecko)18, który przepusz-
cza przez pazuchę świekry (AIF 45 Jb 16), co w planie symbolicznym jest 
równoznaczne z narodzinami; z nitek wróży się o potomstwie młodych – jeśli 
czerwona nitka jest dłuższa od białej, to znak, że pierwsze dziecko w związ-
ku będzie chłopcem19 (Das Sdż 289); ile węzłów zawiąże na nitce mąż młodej 
mężatki, tyle dzieci mu się urodzi (Geor PirK 407). 

W niektórych miejscach przędza – rezultat rytualnego przędzenia – staje 
się symbolem płodu nie tylko w planie antropologicznym, lecz także kosmicz-
nym: z białej i czerwonej nitki młoda mężatka skręca martenicę (мартеница), 
której część zawiązuje się na krzewie róży, a część – na koszarze dla owiec 
(Das Sak 122), co ma zapewnić młodym długowieczność, a ich dobytkowi 
płodność (Das Sdż 289), czy wreszcie po narodzinach pierwszego jagnięcia, 
zawiązuje się ją na jego szyi (AIF 321 Łcz 114). Nitkę można też zostawić na 
polu (Can Rd 186). 

15 Jako swoistą formę powtórzenia symbolicznego aktu małżeńskiego można odczytywać 
także włożenie przez męża młodej mężatki nitki, którą prządł, do skrzyni z jej wianem (Geor 
PirK 407) – jej dubletu, odpowiednika łona. 

16 Włącza się do symboliki płodności przez związek z drzewem kosmicznym. НикоЛова, 
1989: 12.

17 Podobną funkcję spełnia sama przęślica, jeśli została na tę okazję wykonana z krzewu 
róży, drzewa owocowego, leszczyny (Geor PirK 407, Ancz Sak 307), derenia (Geor PirK 407, 
Arn 64 – Trac, Ancz Sak 307), a także wełna, która dzięki związkowi z ziemią, z siłami 
chtonicznymi i podziemnym światem czerpie magiczną siłę niesienia płodności (НикоЛова, 
1989: 11). 

18 Nitki tworzące przędzę przedstawiają wszystkie dzieci, których urodzenia życzy się 
młodej mężatce. НикоЛова, 1989: 10. 

19 Narodziny dziecka/dzieci płci męskiej ma zapewnić także przęślica młodej mężatki, 
przyniesiona do jej nowego domu przez męż cz y z nę  (Geor PirK 407) lub będąca darem ze 
s t rony  pa n a  m łodego  – zwykle św iek r y  (AIF 321 Łcz 114, SbNU 5 Pp 57, Draż PdK 
232), pomajc z imy  (Draż PdK 232, Was KnK 224), de we ra  (Gen 104, Geor PirK 407, Arn 
64, 66 – Trac, Ancz Sak 307), jego  m at k i  (Nik ŁczK 398). Por. też przepuszczanie kłębka 
wełny pod koszulą (w miejscu, gdzie jest pazucha) świekry.
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Zamiatanie

Zwykle gdy młoda mężatka zaczyna zamiatać i zbierać śmieci, świekra 
(Das Sak 122, Das Sdż 289), dewerzy (девери) (SbNU 45 Kd 206) lub zgro-
madzeni weselnicy (Ancz Sak 305) rozrzucają je. Śmieci oznaczają tu za-
równo męskie nasienie zbierane przez miotłę (ekwiwalent mężczyzny – jego 
fallusa)20, jak i poczęte dziecko21 (НикоЛова, 1991: 41). Rozrzucone śmieci 
młoda mężatka ponownie zamiata. Czasami sekwencja czynności zamiatanie 
– rozrzucanie powtarza się trzy razy (Das Sak 122, Das Sdż 289). W ten spo-
sób kilkakrotnie imitowany jest akt seksualny. Zdarza się, że młodą mężatkę 
dopiero „uczą” zamiatania (Ancz Sak 305) albo zaczyna ona zamiatać razem 
ze świekrą (Gen 104). Byłaby to zatem kolejna z wielu rytualnych czynności 
podejmowanych w intencji narodzin dziecka. Uczenie czynności imitującej 
akt seksualny przypomina instruowanie panny młodej przed pokładzinami, 
natomiast przyłączenie się do zamiatania, w jego fazie początkowej, świekry 
– kobiety doświadczonej, która już rodziła – może być interpretowane jako 
naśladowanie jej przez synową, co miałoby gwarantować zajście w ciążę.

Wydaje się jednak, że w tym konkretnym momencie akcji obrzędowej 
w czynności zamiatania można widzieć także znak powrotu do codzienności: 
usuwanie nieczystości, oczyszczanie przestrzeni z tego, co zbędne, „stare”, 
co mogłoby przeszkadzać w usankcjonowaniu nowej sytuacji związanej z po-
wstaniem nowego rodu patriarchalnego.

Pranie

Zwykle młoda mężatka pierze w rzece (Can Rd 186, Ancz Sak 306), czy-
li na granicy między „tym” a „tamtym” światem – w obszarze charakte-
ryzującym się swoistą ambiwalencją, jednoczesną przynależnością do obu 
sfer (БайБуриН, 1990: 10–11), co koreluje z wciąż jeszcze nieustabilizowaną 
pozycją jej samej (nie ma dziecka, które mogłoby potwierdzić jej nowy sta-
tus społeczny). Czynność ta, podobnie jak wszystkie pozostałe podejmowane 
w pierwszym tygodniu po weselu, ma zatem zapewnić młodemu małżeństwu 
potomstwo. Gdzieniegdzie młoda mężatka pierze razem z dewerem (Ancz 
Sak 306) – jednym z głównych dublerów pana młodego w obrzędzie wesel-

20 Por. wykonywanie miotły z gałęzi, która została ścięta specjalnie w tym celu podczas 
rytualnego wyjścia młodego męża do lasu w pierwszym tygodniu po weselu. Gen Kap 187.

21 Gdzieniegdzie świekra rzuca na ziemię „męski” i „damski” guzik – wierzy się, że od 
tego, czyj guzik znajdzie młoda mężatka, będzie zależeć płeć jej pierwszego dziecka (Geor 
PirK 406); zamiatając wszystkie pomieszczenia w domu, znajduje ona drobne pieniądze 
(symbolizują jej potomstwo), które świekr i świekra uprzednio tam rozrzucili (SbNU 42 
Dp 91).
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nym22. Czasami wyraźną aluzją do rezultatu fizycznego połączenia młodych 
mają być prane rzeczy – ubranka dziecięce zabrane z dwóch tzw. całych do-
mów, czyli takich, w których nie ma żałoby (Arn 64–65 – Trac)23. 

Zajęcia męskie

Wyjście po drewno 

Do czynności rytualnych wykonywanych przez młodego męża24 należy 
wyjście po drewno wcześnie rano, a niekiedy przed wschodem słońca (Nik 
ŁczK 398, Ancz Sak 306) lub pod wieczór (SbNU 5 Sf 61). Jeśli działania te 
podejmowane są przed wschodem słońca, gdy jest jeszcze ciemno, czas – bę-
dący synonimem śmierci i „tamtego” świata (brzozowSka ‑krajka, 1994: 31) 
– koresponduje z ich przestrzenną lokalizacją w lesie, który znajduje się 
poza „tym” światem, rozumianym jako kraina śmierci (STomma, 1986: 177). 
Parametry temporalno ‑przestrzenne czynności utożsamiają ją zatem z mał-
żeństwem i symboliczną śmiercią (НикоЛова, 1991: 43), z którą wiąże się 
opuszczenie stanu kawalerskiego. Z kolei gdy wyjście po drewno odbywa 
się wcześnie rano, w okresie „ścierania się antagonistycznych sił ciemnoś‑ 
ci i światła, chaosu z uporządkowanym kosmosem” (brzozowSka ‑krajka, 
1994: 31), porę tę można traktować jako potwierdzenie aktualnego statusu 
młodego męża – już nie kawaler, ale jeszcze niepełnoprawny członek spo-
łeczności ludzi dorosłych. Ponadto świt (wcześnie rano) to faza graniczna 
między nocą a dniem, „tamtym” a „tym” światem, zatem czas właściwy do 
nawiązania kontaktu ze sferą sacrum, z tymi, od których ma zależeć osta-
teczne dokonanie się zmiany, co w przypadku młodego małżeństwa wiąże 
się z narodzinami pierwszego dziecka. I tak, właśnie rytualne wyjście po 
drewno, podobnie jak i późniejsze czynności, których jest ono obiektem, ma 
stymulować urodzenie się młodemu małżeństwu potomstwa. Gdzieniegdzie 

22 Jak zauważa Aleksandr W. Gura, wiele nazw stosunku seksualnego zasadza się na jego 
podobieństwie do różnego rodzaju ruchu, w tym do prania (Гура, 2012: 625). Por. też zna-
czenie czasownika zwrotnego перасе ‘mieć okres’ (БЕР, т. 5: 165) oznaczającego w języku 
bułgarskim zdolność kobiety do menstruacji, a tym samym do zajścia w ciążę (НикоЛова, 
1991: 42).

23 Niekiedy ubrania są rozwieszane według wieku ich właścicieli – sznur przypomina 
zatem porządek, w jakim dzieci opuszczają łono matki. НикоЛова, 1991: 42. 

24 W p on ie d z ia łek  – Nik ŁczK 398, SbNU 5 Sf 61; w ś rodę  – Nik ŁczK 398, Ancz  
Sak 306; w ja k i ś  i n ny  d z ie ń  w  p ie r wsz y m t ygod n iu  p o  we selu  – Nik ŁczK 398. 
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małżonkowie idą do lasu razem, a drewno przywożą na wozie25 lub – jeśli 
jest to chrust, przynoszą go na plecach (Nik ŁczK 398). Wyprzęganie wozu 
przez młodą mężatkę po powrocie z lasu można zestawić z narodzinami 
(НикоЛова, 1991: 43), podobnie jak obciążenie kobiecego ciała i jego póź-
niejsze oswobodzenie (НикоЛова, 2005: 123). Rytualny charakter ma też rą-
banie przyniesionego/przywiezionego drewna. Młody mąż, któremu towarzy-
szą kum (кум), starojkja (старойкя), dewer i inni zaproszeni, wychodzi do 
drewutni, gdzie próbuje rąbać drewno, przy czym zgromadzeni robią wszyst-
ko, żeby nie udało mu się to od pierwszego uderzenia. Jeśli mimo to zdoła 
rozpłatać kawałek drewna od razu, jest chwalony, a gdy nie podoła zadaniu, 
zgromadzeni kpią z jego nieporadności (SbNU 5 Sf 61). W swej semanty-
ce drzewo wiąże się z ludzką postacią, najczęściej kobiecą, tu – z młodą 
mężatką, natomiast użycie siekiery (symbolizuje męską stronę w obrzędzie) 
i samą czynność rąbania można traktować jako aluzję do aktu seksualnego – 
spadające trzaski to męskie nasienie i przyszłe dzieci (НикоЛова, 1991: 43; 
ГеорГиев, 2002: 45; Гура, 2012: 625). 

Wyjście w pole

Młody mąż w pierwszym tygodniu po weselu, w środę, po powrocie mło-
dej mężatki znad wody, wychodzi w pole (Ancz Sak 306). W drodze powrot-
nej czeka na niego dziecko i kiedy widzi, że ten idzie do domu, biegnie do 
młodej mężatki, żeby jej o tym powiedzieć. Pójście na pole i oranie mogą zo-
stać zestawione z aktem małżeńskim26, a pojawienie się dziecka z wiadomoś‑ 
cią o nadejściu męża – z narodzinami oczekiwanego potomstwa (НикоЛова, 
1991: 43).

25 Por. miejsca, w których powracającego do domu męża wita żona, po czym oboje sia-
dają na dyszlu wozu ( fallus), żeby byli płodni. Nik Łcz 110. 

26 To utożsamienie – jak pisze Mircea Eliade – występuje już w dobie archaicznej. Zasa-
dza się na podobieństwie między kobietą i bruzdą ziemi, fallusem i radłem, a w konsekwencji 
tego między czynnością orania i czynnością zapładniania (eliade, 2009: 269–270). Por. też 
powiedzenie: pole orać – dzieci siać. Freudenberg, 2005: 120. 



Prowadzenie młodej mężatki do wody

Młodą mężatkę prowadzą do wody w pierwszym tygodniu po weselu1. 
Z domu, do którego została wprowadzona po ślubie, wyrusza do studni2, 
czeszmy (чешма)3 lub nad rzekę4, a więc do miejsc związanych z wodą, od-
dzielającą „ten” świat od „tamtego” świata. Niekiedy robi to o świcie (Das 
Sdż 289), w fazie granicznej między nocą a dniem, „obcym” i „swoim” 
(brzozowSka ‑krajka, 1994: 142). W ten sposób czas i przestrzeń korespon-
dują z jej marginalnym, nieustabilizowanym statusem – już nie panna, ale 
jeszcze osoba niewłączona do nowej grupy społeczno ‑wiekowej: 
– wciąż ma na sobie strój weselny5; 
–  drogę do wody i z powrotem pokonuje, zachowując milczenie (oznaka sym-

bolicznej śmierci, poprzedzającej narodziny w nowym stanie); 
–  gdzieniegdzie (Gen Ddż 286) otoczа ją grupa dziewcząt (w fazie marginal-

nej obrzędów przejścia jednostka wykazuje cechy zarówno stanu poprzed-
niego, jak i tego, do którego ma zostać włączona); 

1 Pon ie d z ia łek  – AIF 306 Mch 69, AIF 307 Mch 83–84, Gen Ddż 286, Rak Gd 225–
226, SbNU 49 Bz1 714, SbNU 45 Kd 206, AIF 149 Kd 39, AIF 73–I Bł 47, 79, 104, AIF 73–II 
Bł 171, 197, SbNU 5 Rł 47, AIF 148 Sm 12, Ancz Sak 303, AIF 211 Bs 105, Was KnK 223; 
w t orek  – SbNU 42 Dp 91, Geor PirK 406; ś rod a  – Gen Kap 186, Gen Ddż 286, SbNU 5 
Pp 57, Draż PdK 231, Das Sak 122, Ancz Sak 303, AIF 158 Bs 23; cz wa r t ek  – Gen Ddż 
286; p ią t ek  – AIF II–77 Kdż 19; n ie d z ie l a  – Ełcz Mch 123. 

2 Nik ŁczK 397, Gen Kap 186, Gen Ddż 286, Rak Gd 226, SbNU 5 Sf 61, Weł Sf 70, 
SbNU 49 Bz1 714, SbNU 45 Kd 206, Draż PdK 231, AIF 225–II Chs 308, Das Sak 122, Ancz 
Sak 303, AIF 158 Bs 23, Das Sdż 289.

3 AIF 306 Mch 85, AIF 307 Mch 83, Ełcz Mch 123, Nik ŁczK 397, Gen Ddż 286, SbNU 
5 Pp 57, SNU 49 Bz1 714, SbNU 45 Kd 206, AIF 149 Kd 39, SbNU 42 Dp 91, AIF 73–I Bł 47, 
AIF 73–II Bł 171, SbNU 5 Rł 47, SbNU 10 PdK 68, Draż PdK 231, AIF 148 Sm 12, Ancz Sak 
303, AIF 45 Jb 15, Was KnK 223, AIF 211 Bs 105.

4 Nik ŁczK 397, SbNU 42 Dp 91, AIF 73–I Bł 79, SbNU 5 Rł 47, SbNU 45 Rł 386, Draż 
PdK 231.

5 AIF 307 Mch 83, Gen Kap 186, Geor PirK 406, Ancz Sak 304, Das Sdż 289.
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–  о jej pasywności6 (kolejna cecha osób, które zostały wyłączone z dotych-
czasowego stanu i oczekują na włączenie do stanu nowego) świadczy fakt, 
że czasami nawet nie niesie sama naczyń/naczynia – wyręcza ją w tym 
założnik (заложник)7 (Nik ŁczK 397); 

–  muzyka8, a tam gdzie jej nie ma, walenie w blachy (Ancz Sak 303), oraz 
welon zakrywający twarz młodej mężatki (Nik ŁczK 397, Gen Kap 186) 
pełnią funkcję apotropeiczną zarówno wobec niej, jak i tych, którzy jej 
towarzyszą9. 
Zdarza się jednak, że młoda mężatka wychodzi do wody po południu 

(Ancz Sak 303), pod wieczór (SbNU 5 Sf 61), wieczorem (Weł Sf 70, Geor 
PirK 406) – w fazach dnia, w których słońce maleje, zniża się, by wreszcie 
zajść, albo po zachodzie słońca (Ełcz Mch 123, AIF 73–II Bł 171) lub przed 
jego wschodem (Nik ŁczK 397). Brak światła słonecznego, ciemność – to ce-
chy świata „obcego”, w którym dochodzi do aktu małżeńskiego, stanowiącego 
dominantę semantyczną tego etapu obrzędu weselnego.

Jednocześnie, w niektórych wariantach obrzędu, idzie ona do źródła wody 
rano10 lub koło południa (SbNU 45 Rł 386), co należałoby rozumieć, zwłasz-
cza w kontekście podejmowanych czynności, jako zapowiedź usankcjonowa-
nia nowego statusu społecznego panny młodej po nocy poślubnej. W tym 
przypadku „przejście w fazie świtu oznacza stopniowe przechodzenie od sta-
nu unieruchomienia, »zawiązania« (noc) do stanu aktywności, »uwolnienia« 
(ranek), zaznaczone magią Alkmeny (+), magiczne otwieranie” (brzozowSka‑
 ‑krajka, 1994: 70), które sprzyja dokonaniu się zmiany – narodzinom jed-
nostki w nowym stanie (STomma, 1981: 29). 

Dla obrzędowości związanej z prowadzeniem młodej mężatki do wody 
kluczowy wydaje się motyw poczęcia jako konsekwencja aktu małżeńskiego. 
I tak, w drodze do źródła częstuje ona napotkane osoby czerwonym i bia-
łym winem (Nik ŁczK 397, Gen Ddż 286), co można traktować jako znak 
fizycznego połączenia (kolor czerwony – symbol pana młodego, kolor biały 
– symbol panny młodej), do którego doszło podczas nocy poślubnej. Podobną 

 6 O pasywności, bierności jako cechach jednostki w fazie liminalnej rite de passage 
świadczy także terminologia. Ten etap obrzędu weselnego tworzą struktury analityczne, w któ-
rych młoda mężatka występuje jako obiekt czynności: отвеждат/завеждатневестатана
вода ‘odprowadzają/prowadzą pannę młodą do wody’.

 7 W drodze powrotnej pomagają jej: z y ł wa  (зълва)/zyłwy (зълви) (Geor PirK 406, AIF 
211 Bs 105), s t a r sz a  kobie t a  (AIF 45 Jb 16), drag in k o  (драгинко) (Nik ŁczK 398). Wan-
ja Nikołowa widzi w tym analogię do funkcji pełnionej przez czarodziejskich pomocników 
bohatera bajki magicznej. НикоЛова, 1991: 39.

 8 AIF 307 Mch 84, Ełcz Mch 124, Nik ŁczK 397, Gen Kap 186, SbNU 5 Sf 61, Geor 
PirK 406, SbNU 10 Pd 68, Draż PdK 68, Ancz Sak 303.

 9 Jeśli nie jest w welonie, patrzy w ziemię. SbNU 42 Dp 91.
10 AIF 306 Mch 85, AIF 307 Mch 84, Gen Ddż 286, Geor PirK 406, SNU 10 Pd 68, Draż 

PdK 231, AIF 148 Sm 12, AIF II–77 Kdż 19, Ancz Sak 303, AIF 211 Bs 105.
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semantykę mają czerwony i biały materiał na chorągwi weselnej, niesionej 
przez towarzyszącego jej założnika lub dewera (девер) (Draż PdK 231), albo 
białe naczynie z czerwoną wełną w środku (Nik ŁczK 397). Przed wyprawie-
niem młodej mężatki do wody zdarza się, że świekra wkłada do rękawa jej 
koszuli ziarna prosa, pszenicy i jedno jajko (Das Sdż 289). Rękawy kobiecej 
koszuli nie tylko bronią dostępu do jej ciała11, ale zarazem są znakiem osiąg‑ 
nięcia dojrzałości fizycznej i gotowości do prokreacji, wyrażonej za pośred-
nictwem haftu (dziewczęta ubierają koszule z białymi rękawami bez haftu 
lub z wyhaftowanymi białymi nićmi pasami). Zarówno dążenie do wypełnie-
nia materiału koszuli haftem, jak i jego specyficzna ornamentyka (koguciki) 
są interpretowane jako życzenie płodności skierowane do tego, kto ją nosi 
(НикоЛова, 2005: 105). Wypełnienie rękawa koszuli młodej mężatki (jej se-
mantycznego ekwiwalentu) materialnymi symbolami urodzaju można zatem 
odczytywać jako „zapłodnienie”, pożądaną brzemienność12. Jeszcze wyraź-
niej semantyka ta ujawnia się w trakcie czynności, w których najważniej-
szym rekwizytem obrzędowym jest naczynie (ekwiwalent kobiecego łona). 
Przy źródle wody, do którego prowadzą młodą, naczynie zostaje napełnione 
wodą (męskim nasieniem). Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że czerpie 
się ją ze studni, z czeszmy13 lub rzeki, a zatem młodą mężatkę „zapładniają” 
wody niebiańskie – deszcz, w miejscach będących symbolami nieustającej 
płodności ziemi. Niekiedy dochodzi nawet do swoistej wymiany dwóch ro-
dzajów „wilgoci” między młodą mężatką „zapłodnioną” nasionami a studnią/
czeszmą/rzeką „zapłodnionymi” deszczem (НикоЛова, 1991: 34, 35) – przed 
napełnieniem naczyń wrzuca ona do wody nasiona, cukier, pieniądze (Rak 
Gd 226) albo „rozsiewa” je14 na ziemi. Napełnienie wodą deszczową zwłasz-
cza glinianego dzbanka15, który dzięki materiałowi oraz okrągłej formie sym-
bolizuje ziemskie łono (ГеЛева ‑ЦвеТкова, 2000: 77), pozwala interpretować 

11 Por. mitologiczne wyobrażenia o kobiecym ciele, według których ręce kobiety odpo-
wiadają jej nogom. НикоЛова, 1991: 34.

12 Zapłodnienie młodej mogą symbolizować także ziarna i moneta wrzucone do jej bu-
tów (Das Sdż 289) zakrywających nogi, będące semantycznym dubletem kobiecych organów 
płciowych. Nie bez znaczenia jest tu też związek nóg, jako najniższej części ciała ludzkiego, 
z ziemią – sferą chtoniczną, skąd przychodzi urodzaj w planie społecznym i kosmicznym. 
НикоЛова, 2005: 110.

13 Ten związek z „górą” – niebem oraz deszczem – widać zwłaszcza na przykładzie czesz-
my, gdzie woda płynie w rurce, by spaść do położonego niżej koryta. НикоЛова, 1991: 35.

14 P roso  – Gen Kap 186, Gen Ddż 286, Geor PirK 406, Das Sak 122, Ancz Sak 304, 
AIF 45 Jb 16; p sze n icę  – Gen Ddż 286, Geor PirK 406, AIF 158 Bs 23; ję cz m ie ń, ow ie s 
– Was KnK 223; cu k ie rk i  – Ancz Sak 304, Was KnK 223; p ie n ią d ze  – Geor PirK 406, 
Ancz Sak 304, Was KnK 223, AIF 158 Bs 23.

15 Rak Gd 226, Gen SfK 215, SbNU 49 Bz1 714, SbNU 45 Kd 206, AIF 149 Kd 39, SbNU 
42 Dp 91, AIF 73–II Bł 171, 197, SbNU 5 Rł 46.
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przedstawione czynności jako zapłodnienie nie tylko młodej16, lecz także zie-
mi. W ten sposób zapewnia się płodność z jednej strony młodej mężatce, 
z drugiej – całemu światu zwierzęcemu i roślinnemu17. Potwierdza to prakty-
ka, by podczas nalewania i wylewania wody, kobieta była zwrócona twarzą na 
wschód (Nik ŁczK 398), dzięki czemu do aktu małżeńskiego oprócz deszczu 
zostaje włączone słońce18, które na równi z nim jest odpowiedzialne za uro-
dzaj na ziemi (НикоЛова, 1991: 36).

Czynności związane z napełnianiem naczyń wyrażają zatem w planie se-
mantycznym akt małżeński, co podkreśla obecność przedmiotów o fallicz-
nym kształcie (jak u dewercza (деверче), który z pomocą wałka do ciasta 
lub nosidła prowadzi pannę młodą do studni (Gen Kap 186)), a gdzieniegdzie 
także wykonywanie czynności imitujących ruchy podczas stosunku (jak czy-
ni to maskardżija (маскарджия) broniący dostępu do studni19 (SbNU 49 Bz1 
714)). Za nawiązanie do nocy poślubnej można ponadto uznać: 
–  napełnianie wodą zupełnie nowych naczyń (kociołka/kociołków)20, co by-

łoby aluzją do dziewictwa, którego młoda mężatka dochowała (НикоЛова, 
1991: 35);

16 O jej brzemienności zaświadcza fartuch, którym przepasują ją po napełnieniu wodą 
naczyń, a przed wyruszeniem w drogę powrotną do domu (SbNU 42 Dp 91). Por. też wkłada-
nie do fartucha rodzynków, cukierków, fasoli, które młoda rozrzuca wokół czeszmy, a dzieci 
je zbierają. AIF 211 Bs 105.

17 Por. błogosławieństwo towarzyszące wrzucaniu do studni ziaren i monet, w którym 
wprost mówi się o urodzaju na polach: Както се лее водата, така да се лее берекетът 
(Das Sdż 289) [Tak jak leje się woda, niech leje się urodzaj].

18 Por. powszechne przyznawanie słońcu dobroczynnych cech: słońce – podobnie jak Bóg 
– jest dobre, i tak, jak on, wywiera dobroczynny wpływ na ziemię i ludzi. MoSzyńSki, 1934, 
cz. 2, t. 1: 447.

19 Akt małżeński wymaga zejścia do świata zmarłych (НикоЛова, 1991: 41). Zgodnie z lu-
dowymi wyobrażeniami o „tamtym” świecie znajduje się on jeśli nie bardzo daleko – za górami, 
za lasami, to głęboko pod ziemią lub wysoko w górach (ProPP, 2000: 101, 105). Por. bułgar-
ską bajkę magiczną, w której najczęściej jest on światem podziemnym, a przestrzenne prze-
mieszczanie się w nim bohatera dokonuje się wyłącznie po osi wertykalnej, w dół (парпуЛова, 
1978: 133). W obrzędowości związanej z prowadzeniem młodej mężatki do wody studnia stano-
wi zatem swoisty „kanał przerzutowy” do „tamtego” świata, co potwierdzają zapisy, w których 
mowa o zamykaniu dostępu do niej (AIF 225–II Chs 308, Ancz Sak 303–304) – nierzadko przez 
kogoś, kto nosi wyraźne cechy „obcego” (maskardżija) albo mającego status mediatora między 
obu światami, jak kum (кум) (SbNU 49 Bz1 714). Młoda mężatka ma możliwość nalania wody ze 
studni dopiero po poczęstowaniu rakiją (SbNU 49 Bz1 714, Ancz Sak 303), obdarowaniu (Ancz 
Sak 304) „strażnika” albo zapłaceniu mu (Ancz Sak 303–304): – Аа, булка, не даваме вода! 
Ако платиш водата, ше налееш, иначе не даваме!. (AIF 225–II Chs 308) [– O, młoda, nie 
dajemy wody! Jeśli zapłacisz, nalejesz, inaczej nie dajemy!]).

20 AIF 307 Mch 83, Nik ŁczK 397, Gen Kap 186, Gen Ddż 286, SbNU 5 Pp 57, Gen 
SfK 215, AIF 73–I Bł 79, SbNU 10 Pdk 68, Draż PdK 231, AIF 148 Sm 12, AIF II–77 Kdż 
19, AIF 225–II Chs 308, Ancz Sak 303, Das Sak 122, Was KnK 223, AIF 45 Jb 15, AIF 211 
Bs 105, Das Sdż 289.
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– czerpanie wody przez osoby związane z obrzędowością pokładzin21;
–  pojenie młodej mężatki: dewer daje pić pannie młodej przez kołak (колак) 

(Geor PirK 406); młoda mężatka pije z naczynia (AIF 73–I Bł 104); dewer/
zyłwa ściąga jej buty, po czym do prawego buta wlewa wino (i/lub wodę), 
które ta musi wypić (Geor PirK 406, SNU 5 Rł 47, AIF 73–I Bł 79) –  
przyjęcie wody (odpowiednika męskiego nasienia) ustami symbolizuje tu 
„zapłodnienie” młodej mężatki (НикоЛова, 2005: 120), a trzykrotne po-
wtórzenie czynności (AIF 73–I Bł 79, SbNU 5 Rł 47) ma gwarantować 
wielokrotne zajście w ciążę;

–  opryskiwanie wodą młodej mężatki przy czeszmie (AIF 149 Kd 40);
–  powtórzenie czynności, które wykonuje się po pomyślnej defloracji panny 

młodej: częstowanie słodką rakiją (Rak Gd 226, AIF 149 Kd 40) lub miodo-
wą pitą (пита) (Gen Kap 186, Gen Ddż 286), figami (AIF 45 Jb 16) – do-
wód „czystości” panny młodej; choro22 – ruch po kole wyraża ideę zmiany, 
„przejścia” (waSilewSki, 1978: 107); wręczanie młodej mężatce wrzeciona, 
żeby przędła (Draż PdK 231) – życzenie brzemienności. 
Zwykle naczynie napełniane jest wodą aż cztery razy23, bo za pierwszym, 

drugim i trzecim razem ktoś z obecnych kopie je24 i wylewa jego zawartość. 
Tym samym sekwencję czynności nalewania (zajście w ciążę) i rozlewania 
(narodziny) powtarza się trzykrotnie, co można rozumieć jako życzenie, by 
młoda rodziła wiele razy. Jeszcze silniej intencja ta dochodzi do głosu, gdy 
niesie ona zamiast jednego dwa naczynia25 i oba napełnia wodą. Jeśli wodę 
z naczynia rozlewa mężczyzna26, akcent zostaje położony na nienarodzone 
jeszcze dziecko27, co jest równoznaczne z życzeniem, by panna młoda urodzi‑ 

21 D e we ra/de we rów  – Gen Ddż 286, Gen SfK 215, SbNU 42 Dp 91, SbNU 45 Kd 206, 
AIF 73–I Bł 197, SbNU 5 Rł 46, Geor PirK 406, Draż PdK 231, Ancz Sak 304, Was KnK 223; 
z y ł wę/z y ł w y  – Gen Kap 186, Geor PirK 406, Draż PdK 231, AIF 148 Sm 12, AIF II–77 
Kdż 19, Ancz Sak 304, AIF 45 Jb 16, AIF 211 Bs 105; p oba s z t ima (побащим), pomajc z i -
mę  (помайчима) – Draż PdK 231; za ło ż n i k a  – Nik ŁczK 398; za ło ż n ic zk ę  (заложничка) 
– Draż PdK 231.

22 Rak Gd 226, AIF 73–I Bł 104, SbNU 5 Rł 47, SbNU 10 Pd 68, AIF 45 Jb 15–16, Was 
KnK 223.

23 Czasami wystarczy, by zrobiono to trzy (Gen Ddż 286, AIF 73–II Bł 172) lub dwa razy 
(Draż PdK 231, AIF 45 Jb 16). 

24 Wyjątkowo naczynie może zostać napełnione tylko raz, a następnie trzy razy po trosze 
wylewa się z niego wodę, ale nigdy nie do końca. AIF 225–II Chs 309.

25 AIF 307 Mch 83–84, Nik ŁczK 397, Gen Kap 186, Gen SfK 215, AIF 149 Kd 39, AIF 
73–I Bł 79, AIF 148 Sm 12, AIF 225–II Chs 308, Ancz Sak 303, AIF 45 Jb 15, AIF 211 Bs 105.

26 Pa n  m łody  – Ełcz Mch 124, SbNU 5 Sf 57; de we r  – Gen Ddż 286, SbNU 5 Sf 57, 
Rak Gd 226, Geor PirK 406; de we r z y  (девери)– SbNU 45 Kd 206.

27 Na przyszłe potomstwo ukierunkowane są także czynności, jakie wykonują towarzy-
szące „orszakowi” młodej mężatki dzieci (czasami, gdy z przewróconego naczynia wylewa 
się woda, rzucają się one do zbierania monet, które wcześniej zostały tam wrzucone). SbNU 5 
Pp 57.
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ła chłopca28, a gdy czynność tę wykonuje kobieta29 – na sam akt narodzin30 
(НикоЛова, 1991: 35):

Девер невеста водеше 
у зелените лагове, 
на студените кладенци 
сос два крондира зелени. 
Снашица му се мольеше: 

– Деверче, мило, убаво, 
далеко ле е водата? – 
А деверче ù говори: 

– Снашице мила, убава, 
не е далеко водата. –
Деверче вода налива, 
снашица вода разлива,
[...]

BNPP2 402 

Dewer prowadzi pannę młodą do studni, a ta pyta, czy to daleko. Po 
dotarciu na miejsce dewer nalewa wodę do naczynia, młoda mężatka ją 
rozlewa.

Rzadziej obie czynności wykonuje młoda mężatka (AIF 73–I Bł 47, AIF 
73–II Bł 172). 

Symboliczne narodziny przedstawiają tu także czynności z jajkiem. 
I tak, kiedy młoda „sieje” przy źródle wody, świekra przepuszcza pod ubra-
niem synowej jajko (poczęcie), które ta nadeptuje prawą nogą; gdy czynność 
tę wykonuje kumica (кумица), na jajko starają się nadepnąć jednocześnie 
i młoda mężatka, i jej mąż (Gen Ddż 286). Częściej jednak to sama młoda 
mężatka puszcza je na ziemię, pilnując, by się rozprysło (Gen Ddż 286, 
AIF 45 Jb 16, Das Sdż 289), albo rozbija o rurkę czeszmy (Was KnK 223) 
lub w jej korycie, wcześniej przeglądając się w lusterku31 (Gen Ddż 286), 

28 Niekiedy podejmowane tu działania mają na celu zapewnienie młodemu małżeństwu 
potomstwa obojga płci: napełnianie wodą dwóch naczyń – jednego czerwonego, a drugiego 
białego (Gen Kap 186); określanie jednego naczynia jako żeńskie, a drugiego jako męskie 
(AIF 73–I Bł 197); szareno (шарено) ‘mieszane’ choro, tańczone po nalaniu wody do naczyń, 
a przed wyruszeniem w drogę powrotną do domu (SbNU 5 Sf 62). 

29 M łod a  męż a t k a  – AIF 306 Mch 85, Gen Kap 186, Gen Ddż 286, SbNU 42 Dp 91, 
Geor PirK 406, AIF 73–I Bł 197, SbNU 5 Rł 46, SbNU 45 Rł 387, SbNU 10 Pd 68, Draż PdK 
231, AIF 225–II Chs 309, Ancz Sak 304, Was KnK 223, AIF 45 Jb 16, AIF 211 Bs 105; z y ł wa 
– Draż PdK 231, Das Sak 122; dewerica (деверица) – AIF 158 Bs 23, Das Sdż 289.

30 Por. wróżenie o płci dziecka ze sposobu, w jaki przewróci się naczynie – jeśli dnem 
do góry, urodzi się syn. AIF 211 Bs 105.

31 Por. lustro jako pośrednik między dwoma światami, a jednocześnie wejście do/wyjście 
z „tamtego” świata. МНМ, т. 1: 240. 
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co można interpretować jako przywołanie dziecka z „tamtego” świata32 
(НикоЛова, 1991: 36). 

Z semantyką narodzin wiąże się też, lokalizowane gdzieniegdzie (Draż 
PdK 231) na tym etapie, przy źródle wody, po napełnieniu naczyń (zapłod-
nienie, brzemienność), otbułwane (отбулване). Stanowi ono ostatni człon 
w łańcuchu czynności: założenie welonu (zapłodnienie) – bycie pod welonem 
(brzemienność) – zdjęcie welonu33 (narodziny) (НикоЛова, 1997a: 127–128). 

Nawet jeśli przy źródle wody naczynia są napełniane, a potem opróżniane, 
to i tak w serii powtórzeń ostatnią czynnością jest napełnianie, dzięki czemu 
młoda mężatka wraca do domu z pełnymi naczyniami – „zapłodniona” wodą, 
„brzemienna” (niekiedy towarzyszące jej osoby wrzucają do wody monety34 
albo ziemię, trawę, słomę, patyczki, kamyczki, zwierzęce odchody – to, co 
wpadnie im w ręce (AIF 225–II Chs 309, Ancz Sak 304))35. 

O ile czynności przy wodzie oznaczają w głównej mierze zajście w ciążę, 
o tyle droga powrotna do domu i czynności wykonywane już po dotarciu 
do niego symbolizują przede wszystkim36 narodziny oczekiwanego dziecka37. 
Taką właśnie semantykę niesie z sobą wszechobecne wylewanie wody z na-

32 Zaglądnięcie z pomocą lusterka do „tamtego” świata to rytualne „przywołanie” uro-
dzaju zarówno w planie społecznym (dziecka), jak i kosmicznym (urodzaj). Nie bez znaczenia 
jest też fakt, że lustro podwaja obiekty, potęguje możliwości. Дяков, 2003: 132.

33 Tę samą semantykę można przypisać, poprzedzającemu nalewanie wody do naczyń, 
zdejmowaniu buta młodej mężatce i wyciąganiu z niego znajdujących się tam ziaren oraz 
monet. Das Sdż 289.

34 Ełcz Mch 124, SbNU 5 Sf 57, SbNU 5 Pp 57, SbNU 49 Bz1 714, SbNU 45 Rł 387, SNU 
10 Pd 68, Draż PdK 231.

35 W. Nikołowa, opisując ten etap obrzędu weselnego, wspomina o miejscach, w których 
towarzyszące młodej mężatce dzieci zbierają z ziemi wysypane nasiona i pieniądze, gdzie naj-
pierw „zapłodniły” naczynie, a teraz stają się oczekiwanymi dziećmi, „ożywają” (НикоЛова, 
1991: 36). Por. zbieranie przez dzieci monet wrzuconych przez młodą mężatkę do koryta 
czeszmy. AIF 149 Kd 40. 

36 Inne czynności przywołują akt małżeński: młoda mężatka, stojąc w progu, poi męża, 
który nabraną do ust wodą opryskuje ją – zapładnia. Część z nich ma także działać stymulu-
jąco na możliwości prokreacyjne młodych małżonków: wylewanie wody przy drzewie owo-
cowym, czemu towarzyszy życzenie, by młoda mężatka była tak samo płodna jak ono (Nik 
ŁczK 398); stojąc w progu izby, małżonkowie ochlapują się wodą, którą przyniosła młoda 
mężatka (Gen Ddż 286, SbNU 48 Rł 387). 

37 Gdzieniegdzie w drodze powrotnej do domu uczestnicy orszaku młodej mężatki tań-
czą choro, podczas którego tancerze podskakują (AIF 225–II Chs 309, Ancz Sak 304), wy-
rażając tajemnicę ruchu i przeciwruchu – „ruchu, który wychodzi z ziemi i skierowany jest 
ku Bogu, i tego, który wychodzi od Boga ku ziemi” (leeuw van der, 1978: 350. Cyt. za: 
kowalSka, 1985: 74). Efektem współdziałania obu sfer ma być szeroko rozumiany urodzaj 
w planie społecznym i kosmicznym. Por. naczynie wypełnione wodą jako łono kobiety/ziemi, 
które wyda na świat dziecko (młoda mężatka w drodze rozdaje cukierki towarzyszącym jej 
dzieciom – Das Sdż 289)/plony (wodę z naczyń wylewa się do stodół, żeby był urodzaj – 
SbNU 10 Pd 69).
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czyń, i to zarówno w drodze38, jak i w domu – na schodach, przy drzwiach, 
w jego kątach (Geor PirK 406), na podwórzu (Ełcz Mch 124), przy drzewie 
owocowym (Nik ŁczK 398). Jedną z jego form, charakterystyczną zwłaszcza 
dla przestrzeni domu, jest pojenie wodą z naczynia, które zostało napełnio-
ne przy studni/czeszmie/rzece: młoda mężatka, stojąc w progu drzwi, podaje 
świekrze wodę, którą ta wypija39 – Айде, свекърво, нали да пиеш вода! 
Булката ти носи сладка вода! (AIF 225–II Chs 309) [ – Ejże, świekro, czyż 
nie napijesz się wody! Młoda przyniosła ci słodką wodę!] – wylana z naczy-
nia (łona panny młodej) woda to jej dziecko (НикоЛова, 1991: 39). W wielu 
miejscach po powrocie do domu młoda polewa wodą ręce obecnych40 – woda 
ściekająca po rękach przywołuje obraz wód płodowych41 towarzyszących na-
rodzinom dziecka42.

Niekiedy zdarza się nawet, że obecni celowo czernią sobie twarze albo 
smarują je mąką, żeby tylko młoda mężatka znowu im polała (Nik ŁczK 398) 
– powtarzanie aktu narodzin jest tu skierowanym do niej życzeniem płodno-
ści, ciągłego zachodzenia w ciążę43. 

Czasami czynności podejmowane po powrocie znad wody ukierunkowane 
są na rezultat narodzin – dziecko: maskardżija wraca do domu przed wszyst-
kimi, przebiera się za kobietę, zawija w pieluchy kloc drewna i kładzie się do 
koryta, czekając na przybycie młodej (SbNU 49 Bz1 714), albo sama młoda 
wnosi drewno leżące na progu do domu i kładzie je przy palenisku (Gen SfK 
215). W obu przypadkach dziecko pod postacią drewna zostaje przyniesione 
z „tamtego” świata (las, postać przebierańca) do „tego” świata (dom, jego 
sakralne centrum – ognisko). Jeszcze dobitniej widać to tam, gdzie młodej 
mężatce do wody i z powrotem towarzyszy mały chłopiec (AIF 73–I Bł 47).

38 Nik ŁczK 398, Gen SfK 215, AIF 149 Kd 40, SbNU 42 Dp 91, Geor PirK 406, SbNU 
10 Pd 68, Draż PdK 231.

39 Weł Sf 70, Gen SfK 215, Draż PdK 231, Ancz Sak 304. 
40 Gen Ddż 286, Rak Gd 226, Geor PirK 406, AIF 73–II Bł 172, Draż PdK 231, AIF 148 

Sm 12, Was KnK 224, Ancz Sak 304, Das Sdż 289.
41 Jednym z terminów funkcjonujących na określenie kompleksu obrzędowego związane-

go z prowadzeniem młodej mężatki do wody jest nazwa поливо, utworzona od czasownika 
поливам ‘wylewać wodę lub inną ciecz na coś’ (БТР, 2002: 673). Określa ona czynność 
wylewania wody, która w całym cyklu odgrywa pierwszorzędną rolę, będąc w planie seman-
tycznym odpowiednikiem narodzin. 

42 Por. też obdarowywanie przez młodą mężatkę po powrocie znad wody peszkirami 
(пешкири/пешкир) – darem położnicy. Gen Ddż 286, Ancz Sak 304.

43 Por. analogiczne czynności wykonywane po pokładzinach.



Odwiedziny

Odwiedziny w domu rodzinnym młodej mężatki1

Pójście panny młodej do domu pana młodego narusza równowagę w spo-
łeczności wiejskiej, która zostaje przywrócona jakiś czas po weselu, kiedy 
już jako młoda mężatka pokona tę samą drogę, ale w kierunku przeciw-
nym do tego, w jakim poruszała się do tej pory, co tym samym zakończy 
jej cykl przemieszczania się w obrzędzie weselnym (узеНёва, 2010: 165). 
Stąd też liczne terminy obrzędowe nazywające odwiedziny młodej mężatki 
w rodzinnym domu derywowane od czasownika връщамсе ‘iść z powrotem 
tam lub w tę stronę, skąd się przyszło’ (БТр, 2002: 111): моминоповраке, 
големоповратке; повратки,повъртки, повретки, поврънки,повранки, 
повръкна, повръчки, повръжки, повърнеж, повраж; възвратки, въз‑ 
врътки,вoзвратьки;отврътки, отвратки. 

O ile droga panny młodej z jej rodzinnego domu do domu pana młodego 
była drogą z „tego” świata do „tamtego” świata, o tyle ta, którą teraz pokonuje 
młoda mężatka, jest powrotem do świata żywych (аЛексова, 2000: 37), na 
co wskazują jej parametry czasowe. W wielu miejscach spośród dni tygodnia 
na pierwsze odwiedziny u rodziców młodej mężatki wybiera się sobotę2 – 
dzień poświęcony zmarłym (сТойНев, ред., 2006: 316). Do rodzinnego domu 
wyrusza wieczorem3 lub przed wschodem słońca (Gen ŁczK 397, Was KnK 
224). W ten sposób wciąż obcy dla siebie locus męża opuszcza w czasie, 

1 Są miejsca, w których młoda mężatka odwiedza swój rodzinny dom kilka razy. Te goś‑ 
ciny można sprowadzić do jednego, wspólnego schematu: młode małżeństwo i krąg bliskich 
im krewnych oraz osób odgrywających ważne role w weselu goszczą u rodziców młodej 
mężatki, a zwykle po tym pierwszym wyjściu (stąd wśród terminów obrzędowych połącze-
nie първогости ‘pierwsza gościna’ eksponujące inicjujący charakter odwiedzin) ona sama, 
z mężem lub innym towarzyszem udaje się raz albo kilka razy do domu rodzinnego, gdzie 
podejmuje określone działania rytualne. Nik ŁczK 394–396.

2 Por. określanie tej wizyty mianem сôбут’ен’ê. аЛексова, 2000: 50.
3 Gen Ddż 287, AIF 73–II Bł 198, 230, Das Sak 122, Ancz Sak 308.
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który charakteryzuje przynależność do „tamtego” świata (brak słońca, noc). 
Jeśli do nowego domu wraca dopiero następnego dnia, to przed wschodem 
słońca (AIF 73–II Bł 198), po południu (AIF 73–I Bł 80), pod wieczór (AIF 
73–II Bł 230) lub po zachodzie słońca (AIF 225–II Chs 310), a więc w cza-
sie związanym z brakiem światła albo jego zanikiem, zamieraniem funkcji 
życiowych (brzozowSka ‑krajka, 1994: 142). Jej ruch znowu jest ruchem od 
życia ku śmierci.

Fakt, że młoda mężatka i towarzyszący jej mąż4 (Gen Ddż 287, Ancz Sak 
308) przybywają z „tamtego” świata, tłumaczy, właściwe temu etapowi obrzę-
du, czynności o charakterze apotropeicznym (zanim młodzi przekroczą próg 
domu, oboje przechodzą przez położony w drzwiach rożen/pogrzebacz (Nik 
ŁczK 394) – ochronne właściwości żelaza). Niekiedy podejmowane wówczas 
działania mają na celu wyraźne zaznaczenie granicy między obu światami 
(matka młodej mężatki wylewa przed córką i jej mężem wodę (Nik ŁczK 394) 
– w ludowych wyobrażeniach oddziela ona oba światy), czy też ułatwienie jej 
pokonania, czemu służy wymiana darów (udając się do rodziców, młoda mę-
żatka zabiera z sobą dwa krawaje (краваи/кравай), do których dodaje jeszcze 
jeden – ten, którym w drzwiach domu wita ją matka, a potem idzie do trzech 
sąsiedzkich domów i tam wymienia się chlebami (Draż PdK 232)). 

Archaiczne wyobrażenie o młodej mężatce jako obcej (przychodzi do ro-
dziców jako gość5) i niebezpiecznej istocie, która czasowo przebywa w „tam-
tym” świecie można by zatem uznać za jedną z przyczyn nałożenia na nią, 
trwającego jakiś czas po weselu6, zakazu odwiedzania rodzinnego domu. 

4 Por. termin съсзетя ‘z zięciem’ jako jedną z nazw odwiedzin młodej mężatki w domu 
rodzinnym, a także teksty folkloru, w których prosi męża, by zaprowadził ją tam, skąd zabrał, 
do jej pięknej wsi, gdzie szerokie podwórze:

Айде ме, либе, заведи, 
отдето си ме довело. 
Нашето село хубаво, 
нашите двори широки,
[…] bNPP2 406

5 Nie odwiedza rodziców bez wcześniejszego zaproszenia (AIF 319 Sz 35, AIF 149 Kd 40, 
AIF 73–II Bł 230, AIF II–77 Kdż 20), co tłumaczy obecność wśród terminów określających 
jej pierwszą po weselu wizytę w domu rodzinnym formacji derywowanych od czasowników 
‘wzywać, przywoływać, zapraszać’ (викане, презиф, зован) (аЛексова, 2000: 48) oraz ta-
kich, które wskazują na traktowanie młodej mężatki właśnie jako gościa (госк’е, големо
госке,големо гос’е, големо госье, старо госке, първо гости, погосте).

6 Według źródeł etnograficznych, zakaz ten może zostać z niej zdjęty jeszcze w pierw-
szym tygodniu po weselu (p on ie d z ia łek, ś rod a  – Nik ŁczK 394, 397; cz wa r t ek  – Nik 
ŁczK 394, 397, Gen Kp 186; p ią t ek  – AIF 321 Gb 74, Geor PirK 407, SbNU 5 Rł 47, SbNU 
48 Rł 387, Draż PdK 232, AIF 225–II Chs 310, Ancz Sak 308, AIF 158 Bs 25, Das Sdż 
290; sobot a  – Nik ŁczK 396, AIF 321 Gb 74, Gen Ddż 287, AIF 73–I Bł 80, AIF 73–II Bł 
230, Draż PdK 232, AIF 148 Sm 12, AIF II–77 Kdż 20, Das Sak 122, Ancz Sak 308, Was 
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Niektórzy badacze odczytują go jako rezultat obawy przed jej powrotem do 
swojego rodu, któremu została skradziona/od którego została kupiona (jeśli 
traktować małżeństwo jako formę kradzieży/kupna ‑sprzedaży). Nieprzypad-
kowo gdzieniegdzie (SbNU 45 Kd 208) wymaga się, by przed pierwszymi 
odwiedzinami w domu rodzinnym najpierw odwiedzili ją jej rodzice, a tym 
samym podkreślony został jej nowy status. Stąd też określanie późniejszych 
odwiedzin młodej mężatki w domu matki i ojca jako връщанегосте‘oddana 
gościna’/’rewizyta’ (ГреБеНарова, 1998: 177–179). 

Młoda mężatka powraca do domu w nowym stanie, który jednak nie zo-
stał jeszcze potwierdzony. Nastąpi to dopiero z chwilą narodzin dziecka7, co 
tłumaczy podejmowanie podczas realizacji całego kompleksu obrzędowego 
(pobytu w domu rodzinnym oraz w drodze do niego i z powrotem) działań 
mających zagwarantować młodemu małżeństwu przyjście na świat potom-
stwa8. I tak, już samo wspólne z mężem pokonanie drogi dzielącej oba domy 
to demonstracja pomyślnego połączenia obojga – warunek narodzin dziecka 
(НикоЛова, 2003: 48). W niektórych rejonach, udając się po raz pierwszy 
w odwiedziny do domu rodzinnego, młoda mężatka zabiera z sobą dziecko 
(Ancz Sak 308, AIF 45 Jb 15) – jeśli przyprowadziła cudze, to będzie mogła 
przyprowadzić i swoje (НикоЛова, 2003: 50)9. Czasami młodych małżonków 
odprowadzają dewer (девер)10 (AIF 158 Bs 25), zyłwa (зълва), siostra młodej 
mężatki, świekra, świekr (AIF 73–II Bł 172, 198, 230) – liczba nieparzy-
sta ma być dobrym prognostykiem na przyszłość (sugeruje powiększenie się  
rodziny). 

Po dotarciu na miejsce w progu domu, który – podobnie jak drzwi11 – 
występuje w obrzędowości weselnej w roli synonimu kobiecych narządów 
rodnych (сДЭс, т. 2: 25), zostają przedstawione odpowiednio: 
–  zajście w ciążę – rodzice dają córce naczynia, by ta przyniosła w nich wodę 

(AIF 73–I Bł 80); 

KnK 224; n ie d z ie l a  – Ełcz Mch 124, Gen SfK 218, AIF 73–I Bł 47, SbNU 10 Pd 69, Draż 
PdK 70, Ancz Sak 308, AIF 92 Sl 10). Wyjątkowo zakaz odwiedzin w wybranych domach 
przestaje ją obowiązywać dopiero w drugim tygodniu (ś rod a/cz wa r t ek  – Nik ŁczK 394). 
Por. jeden z terminów nawiązujący do parametrów czasowych tych odwiedzin: недельосване 
(← неделя). аЛексова, 2000: 51.

 7 Por. rozpowszechnioną na Bałkanach pieśń o ożenku Słońca, w której córka powraca 
do rodzinnego domu dopiero po dziewięciu latach z dzieckiem na ręku.

 8 Niemożność zajścia przez kobietę w ciążę zaraz po weselu oznacza naruszenie czasu 
trwania cyklu weselnego, który kończy się po upływie okresu połogu. иваНова, 1982: 7.

 9 Por. praktykę goszczenia córki u matki na czterdziesty dzień po urodzeniu pierwszego 
dziecka. 

10 Por. jeden z terminów obrzędowych używanych na określenie odwiedzin młodej mę-
żatki w domu rodziców – одатдевере‘chodzą dewerzy’.

11 Por. takie same czynności rytualne podejmowane przy drzwiach podczas powitania 
panny młodej w jej nowym domu.
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–  narodziny dziecka – matka młodej mężatki upuszcza na ziemię albo prze-
puszcza przez jej pazuchę: pieniądze, surowe jajko (Gen Ddż 287), proso, 
mydło, czółenko tkackie12; czasami czynności tej towarzyszy specjalna for-
muła słowna, mająca zapewnić młodej mężatce lekki poród: както лесно 
пада и се чупи яйцето, така лесно да се раждат децата (Nik ŁczK 
394) [niech tak łatwo, jak pada jajko i się rozbija, rodzą się dzieci]; както 
лесно се „сова” совалката, така ще се „соват” и децата през булката 
(Nik ŁczK 394) [niech tak łatwo, jak przesuwa się czółenko, „przesuwają 
się” dzieci przez młodą mężatkę].
Tym samym podczas gdy w domu pana młodego dochodzi do realne-

go skonsumowania małżeństwa i aktu zapłodnienia, w trakcie odwiedzin 
w domu rodzinnym młodej mężatki te same czynności zostają powtórzone, 
tyle że w planie symbolicznym (НикоЛова, 2003: 46).

Wśród zwyczajowych darów, jakie przy okazji pierwszej wizyty rodzice 
przekazują córce, nieprzypadkowo zatem znajdują się przedmioty o fallicz-
nych kształtach, które w wyobrażeniach ludowych nierozerwalnie wiążą się 
z prokreacją: przęślica z kądzielą (Gen Ddż 287, AIF 45 Jb 15), a czasami 
także wrzeciono (Nik ŁczK 397, AIF 319 Sz 35) i czółenko tkackie (Nik 
ŁczK 395). Jeśli swój dar dostaje także zięć, jest nim ziemia albo zwierzę 
domowe13 (Gen Kap 186, AIF 45 Jb 15). Obdarowywaniu go jałówką to-
warzyszy formuła życzeniowa, w której padająca liczba sto jest projekcją 
wyobrażenia o wielości, a samo słowo tu wypowiedziane ma moc wpły-
wania na przyrodę i osiągnięcie pożądanej obfitości plonów (коЛарска, 
2004: 67):

Вземете я! От едно сто да получите. Да се напълни дворът ви с 
тамазлък!. 

Nik ŁczK 395

Weźcie ją! Z jednej sto dostaniecie. Niech podwórze wypełni się by-
dłem!. 

Dzięki korelacji zjawisk zachodzących w planie kosmicznym i społecz-
nym urodzaj w przyrodzie ma być jednocześnie zapowiedzią urodzaju – na-
rodzin wielu dzieci – w życiu młodego małżeństwa14. 

12 Analogiczne czynności mogą towarzyszyć pożegnaniu gości: matka młodej mężatki 
zmusza młodych, żeby zmrużyli oczy, i wpuszcza monetę za pazuchę córki oraz coś za pas 
zięcia (oboje powinni zobaczyć te przedmioty – symbolizujące oczekiwane potomstwo – do-
piero po powrocie do domu). Nik ŁczK 395.

13 Niekiedy ziemia i/lub dobytek są darem rodziców dla córki. AIF 319 Sz 35.
14 Por. miejsca, gdzie jałówkę (jako posag) na odchodnym, po pierwszych odwiedzinach 

w domu rodzinnym, dostaje młoda mężatka. Nik ŁczK 395.
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Częstą praktyką15 jest, by przy okazji odwiedzin w domu rodzinnym mło-
dej mężatki ona i jej mąż zostawali tu na noc16. Spędzanie nocy w pierw-
szych dniach wspólnego życia nowożeńców zawsze wiąże się z odbyciem aktu 
seksualnego17. Według ludowych wyobrażeń, koniecznie ma on być produk-
tywny. Tymczasem mityczna istota, jaką jest opiekun nowego domu młodej 
mężatki, „uznaje” ją jeszcze za obcą i dlatego bezpośrednio po weselu lub 
w niebezpiecznym momencie (sobota) nie jest dobrze, jeśli zostanie tu zapłod-
niona (ГреБеНарова, 1998: 180, 182).

Goszcząc w domu rodzinnym młodej mężatki, młodzi są rozłączani18. 
W nocy on śpi z jej ojcem lub sam, a ona z matką lub z małym chłopcem w roli 
dewera19. Nazajutrz młodzi podejmują czynności rytualne, w których uczest-
niczy tylko jedno z nich: on przynosi do domu swoich teściów drewno z lasu, 
pracuje w polu, czyści obory, mieli mąkę20, a w tym czasie ona albo myje sobie 
włosy21, które później zaplata jej matka/żona brata/jej najbliższa przyjaciółka 
(Ancz Sak 308), albo pierze22 (Draż PdK 232, Ancz Sak 308). We wszystkich 
przypadkach rozdzielenie młodych małżonków ma przeciwny sens do ich po-
łączenia, które nastąpiło, i jest jedną z możliwości wyrażenia w obrzędzie idei 
narodzin dziecka (НикоЛова, 2003: 49).

Podczas drogi powrotnej do domu mąż młodej mężatki demonstruje swoją 
gotowość do prokreacji, niosąc przewieszony przez ramię kij ze sznurem nie-
łuskanych kaczanów kukurydzy. Niekiedy symbolem jego potencji jest kogut 

15 Gen Kap 186, SfK 218, AIF 73–I Bł 47, 80, Geor PirK 407, SbNU 5 Rł 47, SbNU 48 
Rł 387, Draż PdK 32, AIF 148 Sm 12, AIF 225–II Chs 310, Ancz Sak 308, AIF 45 Jb 15, Was 
KnK 224, AIF 158 Bs 25, Das Sdż 290.

16 Według Aleksandra W. Gury, można w tym widzieć odgłosy dawnych czasów, kiedy 
to w południowosłowiańskiej strefie Adriatyku przyjęło się, by noc poślubną młodzi spędza-
li w domu panny młodej. Byłaby to zatem kontynuacja archaicznej matrylokalnej praktyki, 
wymagającej, żeby małżeńskie życie młodych zaczynało się w domu panny młodej, gdzie ta 
pozostawała aż do narodzin pierwszego dziecka. Гура, 1990: 30.

17 Nieobowiązywanie tabu prokreacyjnego świadczy o powrocie do życia, do codziennoś‑ 
ci – sacrum bowiem nie uznaje seksualności. brzozowSka ‑krajka, 1994: 152.

18 To rozłączenie jeszcze wyraźniej dochodzi do głosu wówczas, gdy mąż nie towarzyszy 
żonie w pierwszych po weselu odwiedzinach jej rodziców, lecz jedynie w drodze do jej domu 
i z powrotem. НикоЛова, 2003: 48.

19 Niektórzy widzą w tym wyraz dążenia do uniemożliwienia w niebezpieczną noc aktu 
seksualnego młodemu małżeństwu i poczęcia dziecka (ГреБеНарова, 1998: 181). Por. zapisy 
mówiące o tym, że młoda mężatka idzie przenocować do domu któregoś z jej krewnych. Geor 
PirK 407, Das Sak 122. 

20 Podobnie jak jego żona, czynności te młody mąż może wykonywać dopiero w trakcie 
kolejnej wizyty w domu teściów. Nik ŁczK 396.

21 AIF 321 Gb 74, Geor PirK 407, Draż PdK 232, AIF 225–II Chs 310, AIF 158 Bs 25. 
W niektórych miejscach robi to dopiero podczas drugich, a nawet trzecich odwiedzin w domu 
rodzinnym. Nik ŁczK 396.

22 Może to robić podczas kolejnej wizyty u matki. Nik ŁczK 396.
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schwytany przez kogoś z gości lub matkę młodej mężatki. Przywiązuje się 
go do długiego kija, zawiesza od dołu sznury suszonych papryk i kukury-
dzy, dodaje trochę konopi23. W drodze powrotnej do domu niesie go towarzy-
szący młodemu małżeństwu załognjo (залогньо) (Nik ŁczK 395). Natomiast 
wyraźną aluzją do zapłodnienia, ponownie w dwóch wymiarach, jest sianie 
przez młodą mężatkę w drodze do nowego domu ziaren zbóż, które wcześ‑ 
niej zabrała z domu rodzinnego, a jego rezultat – narodziny dziecka – mają 
symbolizować otrzymane w darze sierp i drewniana rękawica, służąca do 
chwytania większej garści kłosów przy żęciu, których ta używała w czasach 
panieńskich (Nik ŁczK 395, AIF 319 Sz 35).

Odwiedziny młodej mężatki w domu rodziców prowadzą do ustanowienia 
bliższych relacji między obu rodzinami24 (аЛексова, 2000: 47), o czym świad-
czy udział w nich świekry25 i świekra26 albo tylko tej pierwszej (Ancz Sak 308) 
– samych lub w towarzystwie funkcjonariuszy weselnych27 bądź krewnych (AIF 
199–III Pl 124, Gen SfK 218). Czasami grono osób towarzyszących młodej mę-
żatce podczas odwiedzin u jej rodziców jest wyjątkowo liczne28 (stąd terminy 
obrzędowe typu големогосье‘wielu gości’/’wielka gościna’). Podczas wspólnie 
spożywanego posiłku obecni łamią się pogaczą (погача) (Gen SfK 218) lub pitą 
(пита) (AIF 92 Sl 10). W ten sposób dochodzi do utrwalenia nowego statusu 
świata, właściwych mu związków i relacji (БайБуриН, 1992: 68). Jednocześnie 
podczas tej wizyty nowa rodzina29 odnawia więzi z rodzicami młodej mężatki. 

23 Por. związek konopi z płodnością (np. pójście do ślubu z nasionami konopi na pier-
siach – jeśli nasiona wypadną na ziemię mogą zapewnić lekki poród młodej mężatce). juzala, 
2012: 56.

24 Por. terminy nazywające odwiedziny młodej mężatki w domu rodzinnym: a) сватлък 
derywowany od сват ‘ojciec żonatego syna lub zamężnej córki w stosunku do ojca i matki 
synowej lub zięcia’; ‘bliższy lub dalszy krewny’ (Бер, т. 6: 534); b) превръзки derywowany 
od връзвам ‘łączyć (nitki, powróz itp.) w węzeł’ (Бер, т. 1: 188) zapewne motywowane no-
wymi więziami (връзки) między dwoma rodami (аЛексова, 2000: 51).

25 Poruszanie się młodej mężatki w towarzystwie świekry, która jest z nią podczas tych 
i innych odwiedzin, np. u kuma (кум) (Nik ŁczK 395, SbNU 5 Pp 56, SbNU 5 Rł 48, AIF 148  
Sm 12, Ancz Sak 307), krewnych (AIF 148 Sm 12), to jak „maska” na jej wizerunku, znak „tam-
tego” świata, cech chtonicznych, które nabyła w pierwszej części wesela (НикоЛова, 2003: 49). 

26 Mogą dołączyć do młodych dopiero następnego dnia. AIF 73–I Bł 80, Ancz Sak 308.
27 D e we ra  – SbNU 5 Rł 47–48; p oba s z t ima (побащим), p omajc z imy  (помайчима), 

k u mów (кумове) – Was KnK 224.
28 Są s ie d z i  i  n iek t ó r z y  f u n kc jon a r iu sze  we sel n i, e t y r w y  (етърви/етърва), 

k a l in k i  (калинки/калинка), d z iewcz ę t a  z  rodu  pa n a  m łodego  – Nik ŁczK 394, 397; 
wsz yscy  k rew n i  m łode j  męż a t k i  – Gen Ddż 287; obie  rod z i ny, k r ew n i, p r z y ja c ie -
l e, s ą s ie d z i  – SbNU 49 Bz1 716; b l i s cy  i  k r ew n i  –  c i, k t ó r ych  m łode  m a ł ż e ń s t wo 
ze chc ia ło  z ap ros ić  – SbNU 45 Kd 208; k rew n i  męż a  – SbNU 5 Pp 56, Draż PdK 32.

29 Por. terminy motywowane cechą „pierwsze” (пôрвугост’ê‘pierwsza gościna’) – dro-
ga, którą młoda mężatka pokonuje zwykle wraz z towarzyszącym jej mężem do rodzinnego 
domu, jest pierwszą w ich nowym życiu jako rodziny. аЛексова, 2000: 43–44.
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Pierwszy po weselu powrót zamężnej kobiety do domu rodzinnego to 
także ważny etap procesu potwierdzenia jej nowego statusu – w trakcie 
poczęstunku przechodzi ona z przyniesioną tu pogaczą/pitą obok każde-
go biesiadnika, całuje go w rękę, dostając w zamian pieniądze (Nik ŁczK 
394–395): 

Милан Милици думаше:
[...] 
Я стани рано заранта, 
запретни бели ръкави, 
омеси бели хлябове, 
че ще на гости да идем, 
на гости и на повратки! 

AIF 321 Gb 98

Miłan budzi wcześnie rano Milicę – każe jej zakasać rękawy i zabrać się 
za zarabianie ciasta na białe chleby, bo idą w gości.

Pocałunek ten może być odczytywany jako znak przyjęcia do nowej grupy 
społecznej – zyskania statusu zamężnej kobiety (маДЖаров, 2004: 73).

Ważnym elementem odwiedzin w domu rodzinnym młodej mężatki jest też 
przerwanie rytualnego milczenia, jakie obowiązuje jej męża wobec teścia/te-
ściów30. Niekiedy jest to też cezura czasowa zwalniająca z nakazu rytualnego 
milczenia młodą mężatkę wobec świekra i świekry – gdy młodzi następnego 
dnia wracają do domu, ona po raz pierwszy od wesela z nimi rozmawia (Das 
Sdż 290). Są wreszcie i takie miejsca, gdzie pierwsze odwiedziny młodych 
małżonków w domu rodzinnym młodej mężatki kładą kres rytualnemu mil-

30 Nik ŁczK 396, Gen Kap 186, Geor PirK 407, Ancz Sak 308, AIF 45 Jb 15. Por. ter-
miny nazywające odwiedziny w domu młodej mężatki (прошка ‘przebaczanie’, напрошка  
‘po przebaczenie’), derywowane od czasownika прощавам ‘odpuścić komuś jego winę’ (БЕР, 
т. 6: 803) – pretekstem do przerwania milczenia jest prośba o wybaczenie:

Айде ме, либе, заведи, 
отдето си ме довело.
[…] 
Да видя мама и татя, 
и мойте мили сестрици, 
и мойте добри братчета, 
да искам прошка от мама, 
от мама, още от татя, 
че са ме много гледали, 
гледали, още галили. BNPP2 406 

Młoda mężatka prosi męża, żeby zaprowadził ją tam, skąd zabrał. Chce zoba-
czyć matkę, ojca, miłe siostry, dobrych braci i poprosić o przebaczenie rodziców, 
którzy ją wychowali.
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czeniu ich obojga wobec rodziców panny młodej. Odbywa się to przy okazji 
obdarowywania – czasami młodzi milczą, stojąc na zewnątrz i nie wchodzą 
do środka, dopóki nie zostaną obdarowani (Gen Ddż 287).

Z jednej strony to uroczyste milczenie młodej mężatki wobec osób o wy-
sokim statusie socjalnym (w tym kuma i jego żony), jakie trwa w okresie 
wprowadzania jej do nowej rodziny31 (БеНовска ‑съБкова, 1995: 151), może 
być, jak pisze Krzysztof Wrocławski, czymś „w rodzaju ofiary składanej 
dla wkupienia się do niej, względnie gestem oczyszczającym, ekspiacyj-
nym32, przed ostatecznym przyjęciem w nowy krąg rodzinny” (wrocławSki, 
1984: 49). Z drugiej jednak strony milczenie młodej mężatki i jej męża można 
rozumieć jako metonimię śmierci. Oboje przeszli fazę wyłączenia, kiedy to 
zostali symbolicznie uśmierceni, czego przejawem ma być milczenie, czy-
li zawieszenie życia w jednym z jego aspektów – jako kontaktu społecz-
nego (TokarSka, waSilewSki, zmySłowSka, 1982: 94). Ponowne symboliczne 
narodziny i włączenie do nowego środowiska dokonują się właśnie podczas 
оtgоwjawane (отговяване) – uroczystego przerwania milczenia. Nierzadko 
nakładany na nowożeńców zakaz mówienia badacze wiążą z postem (говеене 
‘post, poszczenie’ (SławSki, t. 1: 130)) rozumianym jako powstrzymywanie 
się od jedzenia i stosunków płciowych33, obowiązującym do nocy poślubnej. 
Obrzędowe milczenie młodej mężatki w czasie wesela i po nim nazywane 
jest też търпене/срамуване/срамене ‘znoszenie/wstydzenie się’. Да пости 
и да се срамя [Niech pości i się wstydzi] dla młodej mężatki oznacza, że 
ma chodzić ze spuszczoną głową, milczeć, usługiwać świekrowi i świekrze, 
całować w rękę wszystkich przy stole przed jedzeniem i po nim itp., czego 
przyszłą młodą mężatkę uczy zawczasu jej matka:

Майка Янка надалеко дава, 
майка Янка ситно уплитала 
и я майка итро научила: 

– Мила Яно, мила моя щерко, 
ага идеш свекръвини двори, 
да се срамиш три години време: 
първа годин – свекор и свекърва, 

31 O znaczeniu rytualnego milczenia może świadczyć włączenie go do panieńskiego ob-
rzędu inicjacyjnego łazaruwane (лазаруване), gdzie funkcjonuje jako swoista próba generalna 
przed właściwym faktem obrzędowym, który czeka jego uczestniczki w bliższej lub dalszej 
przyszłości. mlecZko, 2009: 223. 

32 Przed zmianą statusu i powrotem do sfery profanum jednostka uczestnicząca w obrzę-
dzie przejścia zostaje poddana zabiegom, których celem jest pozbawienie jej cech niebezpie-
czeństwa i wyjątkowości. STaSzczak, red., 1987: 260.

33 Post, będący metonimią śmierci, podobnie jak tabu seksualne stanowią zarazem dogod-
ny środek symboliczny dla zaznaczenia stanu martwoty (WaSilewSki, 1980: 284–285), który 
charakteryzuje jednostkę podczas obrzędu przejścia.
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втора годин – золви и девере, 
трета годин – на първото любне.
[...] 

BNT 5 Rł, nr 413

Matka, wydając córkę za mąż, udziela jej wskazówek, jak ma się zacho-
wywać w nowym domu: ma się wstydzić przez trzy lata: w pierwszym 
roku – przed świekrem i świekrą, w drugim roku – przed zyłwami i de-
werami, a w trzecim – przed ukochanym.

Innymi słowy wstydzenie się obejmuje całościowe zachowanie młodej 
mężatki wobec świekra w pierwszym roku po weselu. Odstępstwo od takie-
go zachowania traktuje się w kategoriach wstydu i grzechu. Raz utracony, 
kobiecy wstyd staje się zaprzeczeniem męskiej tożsamości, ponieważ męż-
czyźni potwierdzają swoją wartość – to, kim są – przez sprawowanie kontroli 
nad kobietami (pomyślna kontrola nad kobietą pozwala sądzić, że mężczyzna 
ma też władzę nad innymi mężczyznami). Społeczny prestiż jest mu zatem 
niezbędny, by mógł jak najlepiej kontrolować rodzinę. Bezwstydność młodej 
mężatki godzi głównie w reputację świekra, bo to on jest gospodarzem domu 
(ГреБеНарова, 1996: 99–100).

Odwiedziny w domach postaci obrzędowych 
i innych osób

Po pokładzinach, które mogą być rozpatrywane jako ostatni punkt na 
drodze do „tamtego” świata, następuje powrót do „tego” świata. Celem dro-
gi powrotnej są toposy położone w różnej realnej odległości od domu pana 
młodego (НикоЛова, 2003: 48). W pierwszych kilku tygodniach po weselu 
młodzi małżonkowie chodzą więc w odwiedziny nie tylko do domu rodzinne-
go młodej mężatki, ale także do kuma34, rzadziej do dewera35, starego swata 

34 Odbywają się w dniu, który on sam wyznaczył (Nik ŁczK 395, Gen Kap 186, Gen SfK 
218), albo w pierwszym tygodniu po weselu w dniu określonym przez lokalną tradycję (w t o -
r ek  – SbNU 5 Pp 56; cz wa r t ek  – AIF 158 Bs 24; sobot a  – SbNU 10 Pd 69, Draż PdK 70; 
n ie d z ie l a  – SbNU 5 Rł 48, Ancz Sak 307, AIF 92 Sl 10). Niekiedy gościna ta organizowana 
jest w drugą sobotę (AIF 148 Sm 12) lub trzecią niedzielę (AIF 73–II Bł 172) po weselu albo 
/i w dzień świąteczny (Zapu s t y, zagowezni (заговезни) i  Wiel k a noc  (Великден) – Geor 
PirK 407; p ie r wsz y  t yd z ie ń  Wiel k iego  Pos t u, sirnica (сирница) i  Wiel k a noc  – AIF 
73–II Bł 173; Wiel k i  Pos t  i  Wiel k a noc  – AIF 73–II Bł 198).

35 W pierwszy piątek po weselu (SbNU 10 Pd 69, Draż PdK 69, Was KnK 224), co wiąże 
się z wierzeniem, że młodzi nie powinni nocować w sobotę w nowym domu (śpią u dewera), 
choć gdzieniegdzie zasada ta obowiązuje już w poniedziałek (Ancz Sak 305).
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(стари сват)36 lub założnika (заложник) (Gen Ddż 287). Nierzadko krąg 
odwiedzanych osób się powiększa: w pierwszą środę (Nik ŁczK 397) lub 
trzecią sobotę po weselu (AIF 148 Sm 12) młoda mężatka wraz z towarzy-
szącymi jej osobami (członkami rodziny męża) rusza w obchód domów we 
wsi, odwiedzając najbliższe domy w machale (махала) i wszystkich krew-
nych, których obdarowano na weselu, albo tylko pięć domów37 (Nik ŁczK 
397), najbliższych krewnych rodziny, a czasami kolejno i wszystkich sąsia-
dów (SbNU 49 Bz1 716). Pokonanie „śmierci” i powrót do życia przejawiają 
się zatem w aktywności ruchowej młodych małżonków, która zostaje prze-
ciwstawiona bezruchowi charakteryzującemu ich we wcześniejszych fazach 
obrzędowości weselnej.

Nierzadko, podobnie jak przy okazji odwiedzin u rodziców młodej mężat-
ki, młodzi nocują w domu gospodarzy. Tak jest w przypadku gościny w domu 
dewera (SbNU 10 Pd 69, Draż PdK 69, Was KnK 224) czy starego swata 
(Draż PdK 232). 

Wszędzie odwiedzinom młodego małżeństwa towarzyszy wspólne spoży-
wanie posiłku38 i – co charakterystyczne – na ogół goście także przynoszą 
z sobą jedzenie.

Centralne miejsce podczas odwiedzin u kuma zajmuje przerywanie rytu-
alnego milczenia, obowiązującego młodych lub tylko młodą mężatkę, wobec 
kuma i jego rodziny39. Sposoby, w jakich dochodzi do zniesienia nakazu ry-
tualnego milczenia, różnią się w poszczególnych miejscach: 
–  młoda mężatka podaje kumowi byklicę (бъклица) z winem, mówiąc: 

Прости ми, куме! [Wybacz mi, kumie!], a ten odpowiada: Простено да 
ти е! [Niech ci zostanie wybaczone!]; 

–  kum podaje szklanicę wina młodej mężatce, która mówi: Добря та найдах, 
куме! [Witaj, kumie!], upija trunku, zwraca ją kumowi, a ten jej przebacza: 
Кумице, же ти дам това вино, давам ти прошка! [Kumico, daję ci to 
wino, a wraz z nim przebaczenie] (Ancz Sak 307–308); 

–  kum daje młodym po kawałku chleba, mówiąc: Айде, бъдете простени 
[Niech będzie wam wybaczone], ci całują go w rękę, po czym kum daje 
młodej mężatce złotą monetę (Nik ŁczK 395). 

36 Wt orek  – SbNU 5 Pp 56; p i ą t ek  – Draż PdK 232.
37 Jeśli jest ich więcej, musi to być liczba nieparzysta – por. semantykę liczby nieparzy-

stej w kontekście odwiedzin młodej mężatki w domu rodzinnym. 
38 Оdw ie d z i ny  u  k u ma  – Nik ŁczK 395, SbNU 5 Pp 56, AIF 148 Sm 12, Ancz 

Sak 307; odw ie d z i ny  u  s ta rego  s wa ta  – SbNU 5 Pp 56. Por. nazwy odwiedzin u kuma, 
których podstawą onomazjologiczną jest poczęstunek (кумоватрапеза‘gościna u kuma’). 

39 Nik ŁczK 395, Gen Kap 186, Gen SfK 218, Geor PirK 407, Ancz Sak 307.
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Odwiedziny w nowym domu młodej mężatki

Wśród wizyt, jakie odbywają się po weselu, nie sposób pominąć i tych, 
które składają przedstawiciele strony młodej mężatki w jej nowym domu40. 
Wypadają one najczęściej41 w pierwszym tygodniu po weselu42 (Rak Gd 226, 
AIF 73–I Bł 47).

Preferowaną porą dnia jest wieczór43, rzadziej popołudnie (SbNU 45 
Kd 206), co należy łączyć z charakterystyką przestrzenną nowego domu mło-
dej mężatki, dla której rodziny locus jej męża, a od niedawna i jej samej, 
nadal ma cechy obcości, „tamtego” świata, pozbawionego światła słonecznego 
(НикоЛова, 2003: 44).

Pierwsza wizyta rodziców młodej mężatki w jej nowym domu ma pod-
kreślić ich wzajemną obcość. Tak jak wcześniej ona, tak teraz oni są gośćmi 
w domu, który odwiedzają – nie przychodzą, jeśli wcześniej nie zostaną za-
proszeni przez zięcia (AIF 150 Pk 26, SbNU 45 Kd 206).

Te dwie pierwsze wzajemne gościny sankcjonują nowy typ relacji między 
dwoma rodami, dlatego też rzadko w odwiedziny do młodej mężatki przy-
chodzą sami rodzice44. Zazwyczaj towarzyszą im także krewni45. Bywa, że 
zabierają z sobą synów, synowe, ich dzieci (SbNU 47 Kd 206). Zdarza się, że 
z rodzicami młodej mężatki idą przyjaciele i sąsiedzi – jak na wesele (SbNU 
49 Bz1 716)46. Gdzieniegdzie goście z całej wsi bawią się osobno w stajni 
i oborze (SbNU 5 Sf 62). 

40 W niektórych miejscach krewni młodej mężatki goszczą w jej nowym domu w tym sa-
mym tygodniu, w którym ona odwiedza swój dom rodzinny. Jednak gościna ta nie ma charak-
teru obligatoryjnego i bardzo często się nie odbywa. Jeśli już do niej dochodzi, to uczestniczy 
w niej mniej osób i nie towarzyszą jej żadne czynności obrzędowe. Nik ŁczK 395. 

41 Niekiedy są organizowane w c ią g u  dwóch  p ie r wsz ych  t ygod n i  p o  we selu : 
w d r ugą  n ie d z ie lę  (AIF 150 Pk 26), w d z ie ń  n ie p os t ny  (Was KnK 252), t yd z ie ń  p o 
wcze śn ie jsz ych  odw ie d z i n a ch  nowoż e ńców u  rod z iców m łode j  męż a t k i  (AIF 
319 Sz 35, Draż PdK 232, AIF 225–II Chs 310, Ancz Sak 308). Sporadycznie ich termin nie 
jest ściśle określony – w  n ie d ł ug i m cz a s ie  p o  we selu  (SbNU 49 Bz1 716).

42 Pon ie d z ia łek  – SbNU 5 Sf 62, Weł Sf 70, Ancz Sak 305; w t orek  – Gen Ddż 287, 
Ancz Sak 307; sobot a  – Ełcz Mch 24, SbNU 45 Kd 206, Draż PdK 232, Was KnK 224; 
n ie d z ie l a  – Gen Kap 186, SbNU 45 Kd 208, Draż PdK 232.

43 Gen Ddż 287, SbNU 5 Sf 62, AIF 225–II Chs 310, Ancz Sak 307.
44 AIF 319 Sz 35, Rak Gd 226, SbNU 47 Kd 252, AIF 73–I Bł 47, Ancz Sak 307. Por. 

terminy: малко  госке, мало  госье ‘mała gościna’ (w przeciwieństwie do г олемо госье
‘duża gościna’ nazywającego wizytę młodej mężatki u rodziców) wskazujące na mniejszą 
liczbę gości. 

45 Ełcz Mch 124, Nik ŁczK 395, Gen Kаp 186, SbNU 5 Sf 62, AIF 225–II Chs 310, Ancz 
Sak 308, Was KnK 224.

46 Jest to swego rodzaju drugie wesele, tyle że na nieco mniejszą skalę.
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Dla gości przygotowywany jest poczęstunek47. Jedzą i piją, dopóki ktoś 
nie rzuci: Айде, айде стига c пиен’е! Айде, свате, да се кръстиме за леп! 
[Dość już tego picia! Swacie, skrzyżujmy ręce na chlebie!]. Wówczas gospo-
darz bierze stojącą przed nim pogaczę i mówi: Айде, добре ми дошле! За 
ногу годин! Да се погаждаме како леп и сол, да се обичаме како млада 
майкя пръвенче дете. Ние за леп, Господ за берикет! [Witajcie! Długich 
lat życia! Żyjmy w zgodzie jak chleb i sól, kochajmy się jak matka kocha 
pierwsze dziecko. My za chleb, Pan za urodzaj!]. Biesiadnicy odpowiadają: 
Що е благосовил домакин, да е благосовено!. [Co błogosławił gospodarz, 
niech będzie błogosławione!] (SbNU 37 Kd 253).

W niektórych miejscach młoda mężatka przerywa wówczas rytualne mil-
czenie obowiązujące ją wobec świekra i świekry, po raz pierwszy nazywając 
ich mamą i tatą:

– А наздраве, мамо и тате!. 
– Аа, тая булка можала да ортува!.

– Na zdrowie, mamo, tato!. 
– O, ta młoda mężatka umie mówić!.

Usługiwanie gościom może być okazją dla młodej mężatki do jej akcep-
tacji w nowym domu: gdy częstuje gości, mówi: А наздраве! [Na zdrowie!], 
a w odpowiedzi słyszy: Аа, Иване, тая булка знаела да ортува, ние няма 
да га пъдиме!. (Ancz Sak 307) [A, Iwanie, ta młoda mężatka umie mówić, 
nie przepędzimy jej!].

W wielu miejscach obligatoryjnym punktem pierwszych odwiedzin krew-
nych młodej mężatki w jej nowym domu, poza poczęstunkiem, jest obda-
rowywanie, które przebiega w różnych konfiguracjach – obdarowywani są 
przybyli goście (SbNU 5 Sf 62, Weł Sf 70) albo młoda mężatka (AIF 225–II  
Chs 310, Ancz Sak 308)/młodzi małżonkowie48 (Draż PdK 232). Gdzienie-
gdzie synowa obdarowuje teściów (Ancz Sak 307). Wręczenie daru to oprócz 
rytualnego przerwania milczenia kolejny znak dokonania się przejścia –  
powrotu do życia, ale już w nowym stanie.

47 Nik ŁczK 395, SbNU 5 Sf 62, SbNU 45 Kd 207, Ancz Sak 308, Was KnK 224.
48 Por. dar jako „ładunek życia” – szerzej o tym: waSilewSki, 1980: 288–289. 



Pierwszy rok po weselu

Wesele ostatecznie kończy się po upływie okresu, jaki wyznaczają naj-
większe święta cyklu dorocznego, w których młodzi małżonkowie aktywnie 
uczestniczą1. Ich pierwszy rok2 po ślubie upływa pod znakiem z jednej strony 
działań mających zagwarantować narodziny dziecka3, a tym samym włącze-
nie obu małżonków do grupy zamężnych i żonatych, z drugiej zaś – praktyk 
związanych z wymianą darów, które regulują obrzędowe relacje i zachowania 
w nowym kręgu rodzinnym (ГеорГиев, 2006: 135).

W społeczeństwie patriarchalnym pierwszy rok po weselu jest szczególnie 
ważny w życiu młodej mężatki, która pretenduje nie tylko do roli żony, ale 
przede wszystkim – rodzicielki. To czas, w którym powinna zostać matką, 
co określi jej późniejszy status społeczny – najpierw jako świekry, a potem 
jako starej kobiety (ГреБеНарова, 1998: 186). Dlatego też większość podejmo-
wanych w tym okresie działań o charakterze rytualnym ma na celu w sposób 
magiczny zapewnić narodziny dziecka.

W tym czasie młoda mężatka swoim wyglądem odróżnia się zarówno od 
panien, jak i od kobiet zamężnych, co pokazuje, że nadal jest osobą o nie-
ustabilizowanym statusie społecznym, bo ten zostanie potwierdzony dopiero 
z chwilą, gdy urodzi pierwsze dziecko4. Właściwe jej ozdoby, strój i nakry-

1 Integracja z nowym środowiskiem jest znakiem dokonania się przejścia. genneP, 2006: 
128.

2 Por. jedną z nazw młodej mężatki – негодинясала ‘nie skończyła roku życia’ (Sław‑
Ski, t. 1: 131), nawiązującą właśnie do roku (година) jako cezury czasowej, która decyduje 
o jej statusie społecznym (узеНёва, 2010: 73).

3 Według jednego z mitów kosmogenicznych, z rajskich zaświatów człowiek miał wy-
nieść zdolność do prokreacji – „namiastkę utraconej nieśmiertelności, realizującej się teraz 
w planie gatunkowym”. Cechę tę zyskuje jednak dopiero w trakcie obrzędów przejścia. (To‑
karSka, waSilewSki, zmySłowSka, 1982: 104–105). Por. też ludowe wyobrażenia i wierzenia 
(oraz wynikające z nich zakazy i nakazy) związane z pierwszym rokiem życia młodej mężatki 
pokazujące, że traktuje się ją z jednej strony jak kobietę brzemienną, a z drugiej – jak położ-
nicę. ГреБеНарова, 1998: 168.

4 Por. jedną z pieśni łazarskich adresowanych do młodych mężatek z motywem refre-
nicznym моме [panno]. Być może chodzi tu właśnie o podkreślenie statusu przejściowe-



318 Obrzędowość poweselna

cie głowy pełnią funkcję jego ekwiwalentów. Dziecko, którego na razie nie 
ma, jest najbardziej widomym znakiem jej nowego statusu (ГреБеНарова, 
1998: 176), a zastępujące je przedmioty – z racji tego, że akt małżeński, do 
którego doszło podczas nocy poślubnej, może skutkować zajściem w ciążę 
– traktowane są jako zapowiedź rychłego pojawienia się oczekiwanego po-
tomstwa. 

Wyobrażenie o tym, że kobieta brzemienna pięknieje, sprawia więc, 
że młoda mężatka zaczyna dbać o swój wygląd, stroić się (ГреБеНарова, 
1998: 176). Zakłada zatem w każdą niedzielę i każde święto naszyjniki, które 
dostała na zaręczynach (Geor PirK 407) albo ozdoby panny młodej nawet do 
pracy w polu (Das Sak 122) – zdejmie je dopiero po upływie określonego 
tradycją czasu lub po zajściu w ciążę.

O jej szczególnym położeniu świadczy także nakaz noszenia (gdzienie-
gdzie nawet w domu) do czterdziestu dni po weselu lub do któregoś z wiel-
kich świąt cyklu wiosenno ‑letniego skarpet5 i butów, a przede wszystkim 
wierzchniego ubrania6 – powinno być długie, żeby mogło zakrywać ciało, 
a zwłaszcza tę jego część, w której młoda mężatka może nosić płód, oraz ręce, 
których nie powinna pokazywać7 (ГреБеНарова, 1998: 172). 

Okrywanie określonych (obarczonych symboliką płodności) części ciała 
młodej mężatki z jednej strony ma na celu jej ochronę przed wrogimi siłami, 
z drugiej zaś – ochronę innych przed nią samą jako istotą nieczystą, która 

go mężatki, która przed zajściem w ciążę ma jeszcze cechy dziewczyny (mlecZko, 2007: 
111–112): 

Царица Бога моляше, моме, 
царица Бога моляше: 

– Я дай ми, Боже, я дай ми, 
я дай ми мажко детенце,
[…] BNT 5 Sf, nr 251

Caryca prosi Boga, żeby dał jej syna. 
5 Na początku XX wieku okres noszenia skarpet przez młodą mężatkę ulega skróceniu – 

w domu noszone są pierwsze trzy dni lub tylko w pierwszym tygodniu. ГреБеНарова, 1998: 
173.

6 Z de jmowa n ie  ub r a n ia: p o  cz t e rd z ie s t u  d n ia ch  – Gen Ddż 287; n a  Wiel -
k a noc  (Великден) – Gen Kap 87, Gen Ddż 287; n a  św. Je r zego  (Гергьовден), 23 IV 
– Nik ŁczK 401, Gen Ddż 287, Draż PdK 232, Das Sak 122, Was KnK 225; n a  św. Spa sa 
(Спасовден), 40 dni po Wielkanocy – Gen Ddż 287, Was KnK 225; z de jmowa n ie  bu t ów/
sk a r p e t: p o  cz t e rd z ie s t u  d n ia ch  – Iwan 96, Gen Kap 186, Gen Ddż 287, Ancz Sak 309; 
n a  św. Todor a  (Тодоровден), pierwsza sobota Wielkiego Postu – Roj Gb 70; n a  Wiel k a -
noc  – Gen Kap 87; n a  św. Je r zego  – Ełcz Mch 124, Nik ŁczK 401, Roj Gb 70, Was KnK 
225, Draż PdK 232, Ancz Sak 311; n a  św. Spa sa  – Was KnK 225; n a  P ię ć d z ie s i ą t n icę 
(Петдеcетница) – Nik ŁczK 401. 

7 Por. towarzyszące rytualnemu zdejmowaniu skarpet zdejmowanie rękawiczek na św. Je-
rzego poświadczone w jednym z rejonów Bułgarii. Nik ŁczK 401. 
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weszła w kontakt z sacrum. Niebezpieczne jest jej spojrzenie – nie może pa-
trzeć daleko przed siebie (Догдето погледа ù стига – град бие (Gen 105) 
[Gdzie sięga jej spojrzenie, tam bije grad], Gen Ddż 287, Was KnK 225), pod 
nogi (Gen Ddż 287), na dom, drzewo owocowe, trawę (Draż PdK 232). Po-
wszechnie wierzy się też, że tam, gdzie stanie gołą stopą, wszystko spłonie, 
nawet trawa nie wzejdzie8:

Леком, по -леком, невесто, 
Не дигай глава, невесто, 
Не метай очи, невесто,
Трева не гази, невесто, – 
[...] 

SbNU 44 Sf 386, nr 701 

Proszą młodą mężatkę, żeby nie podnosiła głowy, nie rzucała spojrze-
niami, nie deptała trawy.

Obowiązujący młodą mężatkę zakaz chodzenia boso nie spełnia jednak 
wyłącznie funkcji apotropeicznej. O ile w dniu wesela rytualne nakładanie 
butów pannie młodej można interpretować jako symboliczne połączenie no-
wożeńców (akt seksualny), o tyle rytualne zdjęcie butów/skarpet9 po wese-
lu, oznaczające rozdzielenie małżonków, można odczytywać jako rodzenie, 
wydawanie na świat oczekiwanego dziecka. Na taką interpretację wskazy-
wałyby słowa, które wypowiada odbierająca poród akuszerka, kiedy ściąga 
skarpety młodej mężatce: Както се свлича този чорап, така да се свлече 
и детето [Tak jak wychodzi noga z tej skarpetki, tak niech wyjdzie dziecko 
z łona], czy też folklorystyczny motyw zniszczenia żelaznych butów przez 
dziewczynę, którą porwał smok: po ich zdarciu – po dziewięciu miesiącach/
latach – powraca ona z „tamtego” do „tego” świata (do rodzinnego domu) 
z dzieckiem10. Nieprzypadkowe są także parametry czasowe rytualnego zdję-
cia butów/skarpet. Okres, jaki musi upłynąć, by młoda mężatka mogła zacząć 
chodzić boso, albo trwa tyle, ile tradycja ludowa wyznacza na izolację położ-
nicy, albo zostaje skorelowany z momentem odradzania się przyrody, co po-
zwala na osiągnięcie stymulującego efektu nakładania się na siebie w czasie 
„narodzin” w dwóch planach – kosmicznym i antropologicznym11 (НикоЛова, 

 8 Gen 105, Roj Gb 70, Gen Kap 186, Gen Ddż 287.
 9 W obrzędowości poweselnej zamiast butów młodej mężatce mogą zdjąć skarpety. Po-

nieważ – jak zauważa Wanja Nikołowa – rytualne zdejmowanie butów przypada na któreś 
z wiosenno ‑letnich świąt, można przypuszczać, że zmiana pogody z zimnej na ciepłą wymu-
sza także zamianę obrzędowego rekwizytu. НикоЛова, 2005: 114. 

10 Por. też poświadczony w niektórych miejscach obowiązujący młodą mężatkę nakaz 
chodzenia w butach aż do narodzin pierwszego dziecka. Gen SfK 218.

11 Por. temporalne usytuowanie kompleksu działań związanych ze zdejmowaniem wierzch-
niego ubrania, butów (sybliczane/събличане) w cyklu wielkanocnym, kiedy budzi się do życia 
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2005: 113, 116–117). Dodatkowo może on zostać wzmocniony przestrzenią, 
w której dochodzi do wykonania czynności: pod zielonym (Draż PdK 232) 
lub owocowym drzewem, krzewem róży, przy studni (Gen Ddż 287). Podobny 
efekt osiąga się w przypadku zdejmowania wierzchniego ubrania: po zdjęciu 
rzuca się je na gałązki i patyczki, na których stoi młoda mężatka (czynności 
dokonuje się w drewutni), na białą morwę, na jabłoń (Nik ŁczK 401). 

W grupę czynności mających zagwarantować młodej mężatce urodzenie 
dziecka wpisują się także jej częste wizyty w cerkwi12, do których ma ona 
prawo dopiero po upływie okresu ustalonego przez lokalną tradycję. Tak jak 
położnicę przez jakiś czas po narodzinach dziecka, tak i młodą mężatkę przez 
pierwszych czterdzieści dni od wesela, tydzień, trzy tygodnie, do pierwszego 
święta, rzadziej cały rok obowiązuje zakaz chodzenia do cerkwi. Zdjęcie z niej 
tego zakazu odbywa się według schematu utrwalonego w chrześcijańskiej le-
gendzie o NMP, która w czterdziestym dniu po urodzeniu Jezusa czytała 
oczyszczającą modlitwę (ГреБеНарова, 1998: 163)13. Podobnie jak położnice, 
obchodzi ona święta związane z Bogurodzicą. To zestawianie z kobietą, która 
już urodziła, ma działać na zasadzie „obrazu spełnionego” (niebrzegowSka‑
 ‑barTmińSka, 2007: 205) i być dla młodej mężatki niczym „próba generalna” 
przed podjęciem działań, które już wkrótce, gdy zostanie matką, będą dla 
niej obligatoryjne. 

Podczas odwiedzin w cerkwi młoda mężatka, poza okazywaniem czci 
Bogurodzicy14, rozdaje przyniesiony z sobą (albo ten, który dostaje) chleb 
obrzędowy (Ełcz Mch 124, Gen SfK 218, Ancz Sak 311). Czynności rozdawa-
nia (oddzielania) rzeczy, które zastępują płód (dziecko), przypisuje się tu se-
mantykę „rodzenia”15 (НикоЛова, 2005: 104) – nieprzypadkowo w niektórych 
miejscach młoda mężatka rozdaje chleb, który dostała od kobiet zamężnych, 
o spełnionej kobiecości (Nik ŁczK 399–401). Wyjątkowo dobrze widać to na 

przyroda, w czasie nowego urodzaju, albo na św. Jerzego, kiedy strzyże się owce. W niektó-
rych rejonach strzyżenie owiec określane jest mianem събличаненаруната ‘zdejmowanie 
wełny’. ГеорГиев, ред., 2016: 268.

12 Na św. M i ko ła ja  (Никулден), 6 XII – Can Rd 186; na św ię t o  Cz t e rd z ie s t u  Mę -
cze n n i ków Seba t y jsk ich  (Св. Четиридесет мъченици), 9 III – Nik ŁczK 399–400; n a 
św. Todor a  – Nik ŁczK 400–401, Gen SfK 218, Can Rd 186; na Wiel k a noc  – Nik ŁczK 
401, Gen Kap 187, Geor PirK 408, Ancz Sak 311; na Wn iebow z ię c ie  Najśw ię t sze j  Ma -
r i i  Pa n ny  (Успение Богородично), 15 VIII – Ancz Sak 312, Can Rd 186.

13 Por. miejsca, gdzie podczas wizyty młodej mężatki w cerkwi w dniu Czterdziestu 
Męczenników Sebatyjskich modlitwę czyta pop. Nik ŁczK 399.

14 Bogurodzica reprezentuje model zachowania, który każda młoda mężatka stara się 
naśladować – chce, by jej pierwsze dziecko było chłopcem. Każdym swoim postępkiem stara 
się zyskać jej ochronę. ГреБеНарова, 1998: 166–167.

15 Młode mężatki rozdają obrzędowe chleby także podczas świąt cyklu dorocznego, 
w których biorą udział, np.: 30 listopada, na św. Todora i św. Jerzego (Ancz Sak 310–311), 
czy też po czterdziestu dniach od wesela (Iwan 97, Can Rd 186). 
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przykładzie działań podejmowanych podczas święta Czterdziestu Męczenni-
ków Sebatyjskich, gdy młode mężatki z całej wsi spotykają się w cerkwi. Są 
wówczas obdarowywane krawajami (краваи/кравай) przez własną świekrę 
i wszystkie inne tu obecne. W ten sposób przejmują od kobiet, które już ro-
dziły, ciążący na nich obowiązek prokreacji w rodzinie16 (васева, 2006: 179), 
a wielość chlebów, którymi je obdarowano, jest życzeniem doczekania się 
licznego potomstwa. Następnie zebrane chleby wkładają do cedzideł17 (w nich 
matki noszą na plecach małe dzieci) i rozdają co do jednego, chodząc po ma-
chale (махала) (Nik ŁczK 399–400). 

Z życzeniem rychłych narodzin dziecka wiąże się także praca, jaką młodzi 
małżonkowie wykonują na polu kuma (кум) 29 czerwca, w dniu św. Piotra 
(Петровден) (Ancz Sak 312). Kiedy młoda mężatka rytualnie żnie, pomaga 
„rodzić” polu, żeby i ona sama mogła urodzić – owoc tych żniw (zbiory) jest ni-
czym rezultat jej wesela (dziecko) (НикоЛова, 1991: 43; НикоЛова, 2005: 116).

Obok magicznych praktyk, ukierunkowanych na brzemienność młodej 
mężatki, w ciągu pierwszego roku po weselu, jako konsekwencja tych pierw-
szych, podejmowane są i takie, które mają jej zapewnić łatwy poród. I tak, 
20 grudnia, na św. Ignacego (Игнажден) młode mężatki nie pracują, nie 
przędą, nie robią na drutach, nie tkają, a nawet nie pozwala im się kroić chle-
ba (Ancz Sak 309). Z kolei na św. Todora, po nabożeństwie, wszyscy obecni 
przechodzą obok ustawionych w szeregu młodych mężatek: każda z nich kła-
nia się nisko, kładąc rękę z peszkirem (пешкир) na czole i rozdaje po kawałku 
kołaka (колак) oraz kukurydzę, co nie tylko ma jej zagwarantować łatwy 
poród, ale także sprawić, by nie rodziła po terminie18 (Gen SfK 218).

Dążenie do zajścia w ciążę i urodzenia dziecka, tak ważne dla młodej 
mężatki, wpływa na ograniczenie jej aktywności w życiu wsi, co wiąże się 
z narzuceniem na nią licznych zakazów, które zwykle obowiązują kobietę 
brzemienną: przed upływem czterdziestu dni od wesela nie może chodzić na 
pogrzeby19 (Iwan 96, Nik ŁczK 399, Can Rd 187) i zaduszki (Iwan 96, Draż 

16 Bułgarska badaczka W. Nikołowa to obdarowywanie chlebami traktuje jako „pomoc” od 
już rodzących kobiet i życzenie, by młode mężatki także (u)rodziły. Николова, 1997b: 33.

17 Por. też czynności rytualne z udziałem młodych mężatek wykonywane na św. Todora: 
młode mężatki, którym dotąd nie pozwalano nosić cedzidła, teraz ścigają się w zakładaniu 
go na plecy, a po wypełnieniu krawajami, biegiem wracają do swoich domów – każda chce 
jak najszybciej dotrzeć na miejsce. Nik ŁczK 400–401.

18 Istnieje wierzenie, według którego, kiedy brzemienna kobieta zobaczy kopulujące ko-
nie lub gdy da koniowi jedzenie ze swojego fartucha, będzie nosić płód dłużej niż osiem 
miesięcy (kobyła jest w ciąży dwanaście miesięcy) (хрисТов, 1996: 69). Stąd podejmowanie 
tych czynności rytualnych właśnie na św. Todora – święto poświęcone koniom.

19 Wyjątkowo idzie na pogrzeb bliskiego krewnego (jeśli nie pójdzie, zostanie ukarana 
– będzie bezdzietna albo dzieci, które urodzi, będą mieć jakąś wadą). Temu „spotkaniu” ze 
zmarłym towarzyszą specjalne środki ochronne – na palcu ręki lub nogi zawiązuje się jej 
czerwoną nitkę, która ma pełnić funkcję apotropeiczną. ГреБеНарова, 1998: 168.
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PdK 232). Niektóre ograniczenia wynikają z wierzeń łączących przyszłość 
dziecka z porą jego poczęcia. I tak, np. czasami w pierwszy poniedziałek po 
weselu młodzi małżonkowie nie mogą spać razem (jego wysyła się na noc 
do innego domu lub między obojgiem kładzie się mały chłopiec/mała dziew-
czynka) albo chcąc zapobiec poczęciu dziecka w pierwszą sobotę po weselu 
(w porze uznawanej za niesprzyjającą – sobota jest dniem zmarłych), wysyła 
się ich w odwiedziny do domu rodzinnego młodej mężatki (Nik Łcz 110). 

Włączenie do nowej grupy wiekowo ‑społecznej, podobnie jak wcześniej 
wyłączenie z poprzedniej, wymaga zabiegów katarktycznych. Tym razem 
młode mężatki i ich mężowie, dzięki rytualnej kąpieli (najczęściej – pole-
wania/oblewania wodą), zostają pozbawieni cech „nieczystości”, które nabyli 
w fazie liminalnej obrzędu przejścia, gdy byli narażeni na kontakt ze sferą 
„obcego”. Wskazują na to miejsca, w których czynność ta jest podejmowa-
na, tradycyjnie kojarzone z granicą między „tym” a „tamtym” światem: przy 
studni/czeszmie (чешма), na podwórzu, w rzece (Ancz Sak 309–310). Młode 
mężatki kąpie się 6 stycznia, na Jordana (Йордановден) lub 8 stycznia, na 
Babinden (Бабинден) – dzień poświęcony akuszerkom (Ancz Sak 310). Ich 
mężowie natomiast poddawani są rytualnej kąpieli 7 stycznia, na zimowego 
św. Jana (Ивановден)20. Według wierzeń ludowych, właśnie w tym dniu woda 
wykazuje szczególnie silne właściwości magiczne – nie tylko oczyszczające, 
lecz także zapewniające człowiekowi zdrowie i wpływające na jego zdolności 
prokreacyjne (маНкова, 1989: 156). 

Kąpiel rytualna w obrzędowości poweselnej nie pełni jednak wyłącznie 
funkcji katarktycznej, o czym świadczy różny status osób, które odgrywa-
ją rolę subiektów czynności obrzędowej. Jeśli młode mężatki polewane są 
wodą/kąpane przez zamesarki (замесарки/замесарка) (Ancz Sak 310) lub 
panny, a ich mężowie – przez kawalerów (Nik Łcz 111, Nik ŁczK 402), dzia-
łanie to może być traktowane jako ostateczne pożegnanie z grupą rówieś‑ 
niczą21. Z kolei, gdy młode kobiety kąpią młode mężatki, mężczyźni zaś, 
którzy brali ślub rok lub dwa lata wcześniej, chwytają młodego męża, za-
noszą go do czeszmy i zalewają wiadrem wody albo spuszczają do studni na 
sznurze, a po wszystkim razem jedzą specjalnie na tę okazję przygotowany 
obiad (Ancz Sak 309–310), oznacza to zapowiedź przyjęcia do nowej grupy 
wiekowo ‑społecznej. 

W procesie socjalizacji młodej mężatki ważną rolę odgrywa także jej 
pierwsza wizyta w cerkwi. Zdjęcie z niej tabu cerkiewnego jest tym, co różni 

20 Nik Łcz 111, Nik ŁczK 402, Gen Kap 187, Geor PirK 408, Ancz Sak 309, Das Sdż 
290. Gdzieniegdzie w oba dni świąteczne kąpią nie tylko młodą mężatkę, lecz także jej 
męża: Jo rd a n  – Ancz Sak 310; z i mow y św. Ja n  – Nik Łcz 111, Nik ŁczK 402, Ancz 
Sak 309.

21 W niektórych miejscach do tego momentu młody mąż ma jeszcze prawo kolędować 
i spotykać się ze swoimi rówieśnikami kawalerami. Gen Kap 187.



323Pierwszy rok po weselu

ją od panny. Jako panna, mogła chodzić do cerkwi tylko po to, żeby przyjąć 
komunię świętą, a po „oczyszczającej modlitwie”, której wysłuchała pod-
czas pierwszej po weselu wizyty w cerkwi, może do niej chodzić regularnie. 
Pierwsze odwiedziny wpływają też na zmianę statusu społecznego młodej 
mężatki – o umocnieniu jej pozycji w grupie kobiet zamężnych świadczy 
określanie jej mianem невеста ‘zamężna kobieta’ (ГреБеНарова, 1998: 165). 

Ustanowieniu relacji w nowej rodzinie służą wizyty, jakie młode mał-
żeństwo (albo tylko młoda mężatka) składa22 podczas dużych świąt funk-
cjonariuszom weselnym (przede wszystkim kumom23 (кумове) rzadziej po-
majczimie (помайчима), pobasztimowi (побащим), zyłwie (зълва), dewerowi 
(девер), etyrwom (етърви/етърва), staremu swatowi (стари сват), założni-
kowi (заложник)24) i krewnym25. Z reguły podczas tych odwiedzin następuje 
wymiana produktów żywnościowych między młodą mężatką (przychodząc 
w odwiedziny, przynosi z sobą świąteczne potrawy) a gospodarzami26. Ob-
darowywanie się pożywieniem przez obie strony ma swoje uzasadnienie. Re-
wanżowanie się bowiem podobnym darem jest znakiem szczególnej wspól-
noty, jaka łączy obdarowujących i obdarowywanych (maj, 1986: 69). Za jego 
pośrednictwem młoda mężatka buduje relacje z przedstawicielami nowego 
kręgu rodzinnego. Obdarowywanie ma na celu jej poznanie i przyjęcie jako 
„swojej” (ГеорГиев, 2006: 135). 

22 Znacznie rzadziej podczas dużych świąt dorocznych to młode małżeństwo występuje 
w roli goszczących, np.: krewnych – w okol ica ch  św. Pe t k i  (Петковден), 14 XI (Geor 
PirK 408, SbNU 48 Rł 387), dewera, kałmanę (калмана) – n a  Jo rd a n a  (Ancz Sak 310).

23 Na św. M i ko ła ja  – Nik ŁczK 402; na Boż e  Na rod ze n ie  – Nik ŁczK 402, Ancz 
Sak 309; na Now y Rok – Gen Kap 187, Can Rd 187, Ancz Sak 310; na z i mowego św. Ja n a 
– Nik Łcz 111, Nik ŁczK 402, Geor PirK 408; na me sn i  zagowe z n i  (месни заговезни), 
niedziela – 8 tygodni przed Wielkanocą – Gen SfK 218, Can Rd 187, Ancz Sak 310; w okresie 
Wiel k iego  Pos t u  – AIF 73–II Bł 198; na s i r n i cę  (сирница), pierwszy tydzień Wielkiego 
Postu – AIF 73–II Bł 173, AIF 225–II Chs 311; na s i r n i  zagowe z n i  (сирни заговезни), 
pierwszy dzień Wielkiego Postu – Nik Łcz 111, Gen SfK 218, Geor PirK 408, Can Rd 187; na 
Wiel k a noc  – Gen ŁczK 401, Gen Kap 187, AIF 73–I Bł 80, AIF 73–II Bł 173, 198, Geor 
PirK 408, Can Rd 187, Draż PdK 232, AIF 225–II Chs 311, Das Sak 122, Ancz Sak 311, Das 
Sdż 290; na św.  Je r zego – Nik Łcz 111, Nik ŁczK 401, Can Rd 187, Draż PdK 232, Das Sak 
122, Ancz Sak 311, Was KnK 225; na św. P io t r a  – Can Rd 187, Draż PdK 232.

24 Boż e  Na rod ze n ie  – odwiedziny u pomajczimy, zyłwy, dewerów, etyrwy (Ancz 
Sak 309); Now y Rok – odwiedziny u pobasztima (Gen Kap 187); z i mow y św. Ja n  – 
odwiedziny u starego swata i dewera (Geor PirK 408), dewera (AIF 45 Jb 17); s i r n i  zago -
we z n i  – odwiedziny u starego swata i dewera (Geor PirK 408); Wiel k a noc  – odwiedziny 
u pobasztima (Nik ŁczK 401, Gen Kap 187), starego swata i dewera (Geor PirK 408, SbNU 
48 Rł 387), założnika (Nik ŁczK 401).

25 Now y Rok – Ancz Sak 310; me sn i  zagowe z n i  – Gen SfK 218, Ancz Sak 310; 
s i r n i  zagowe z n i  – Nik ŁczK 400, Ancz Sak 310; Wiel k a noc  – Nik ŁczK 401, SbNU 48 
Rł 387, Das Sdż 290.

26 Nik Łcz 111, Nik ŁczK 401, Ancz Sak 309–311, Das Sdż 290. 
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Podobną funkcję może pełnić uroczyste przerwanie rytualnego milczenia 
(goweene/говеене), które już w trakcie wesela, a potem przez jakiś czas po nim 
obowiązuje młodą mężatkę27 w kontaktach z osobami o wysokim statusie so-
cjalnym: rodzicami męża28 (rzadziej jego rodzeństwem29), kumem30 i jego żoną.

W modelu tradycyjnego bułgarskiego wesela rytualne milczenie jako for-
ma zachowania młodej mężatki w domu męża ulega jednak rozchwianiu re-
latywnie wcześnie31. Zwykle trwa ono około czterdziestu dni32, choć może 
i dłużej, np. do dwóch miesięcy (Arn 101 – WB). W początkach w XX wie-
ku częstym zjawiskiem jest stopniowe skracanie okresu, w którym goweene 
ma obowiązywać, i wynosi do tygodnia33 lub trzy dni (Iwan 97, Ancz Sak 
307). Gdzieniegdzie zdarza się nawet, że młoda mężatka zaczyna rozmawiać 
z rodzicami męża już w dniu wesela (Iwan 97), w pierwszy poniedziałek lub 
wtorek po weselu (Ancz Sak 307) albo w ogóle nie zachowuje rytualnego 
milczenia (Gen SfK 218).

W czasie goweene jest ona zobligowana nie tylko do milczenia w obecnoś‑ 
ci rodziców męża, lecz także każdego wieczoru musi myć nogi (Can Rd 187), 
a czasami także głowę (Nik Łcz 111) świekra, przed pójściem spać – prosząc 
o przebaczenie – całować w rękę i jego, i świekrę (SbNU 10 Pd 70, Draż PdK 70), 
czy wreszcie otulać oboje do snu (Gen Kap 187, Draż PdK 232). Z obowiązków 
tych zostaje zwolniona dopiero po uroczystym przerwaniu rytualnego milcze-
nia, określanym tu najczęściej terminem proszka (прошка ‘przebaczenie’ ← 
прощавам ‘przebaczać, wybaczać, darować’) (SławSki, t. 2: 886). Odzywając 
się do osób objętych tabu werbalnym, młoda mężatka musi najpierw poprosić 

27 W okresie, w którym obowiązuje ją rytualne milczenie bywa nazywana занемница 
‘ta, która zaczęła milczeć, zaniemówiła’. узеНёва, 2010: 74.

28 Wyjątkowo młoda mężatka zobligowana jest do milczenia także przed swoimi rodzica-
mi – zaczyna z nimi rozmawiać podczas zwyczajowych odwiedzin, kiedy ci ją obdarowują. 
Was KnK 225.

29 Rytualne milczenie wobec braci i sióstr męża trwa krótko. Arn 100 – WB.
30 Rytualne milczenie młodej mężatki w obecności postaci obrzędowych kuma i/lub kumy 

utrzymuje się znacznie dłużej niż analogiczne w obecności świekra i świekry – nawet cały 
rok (Gen 104, Arn 100 – WB). Zostaje ona z niego zwolniona zwykle dopiero podczas jed-
nego z dużych świąt cyklu dorocznego: n a  Jo rd a n a, n a  z i mowego św. Ja n a  (Gen 104), 
n a  św. Je r zego  (Draż PdK 232, Das Sak 122, Was KnK 225), w p ie r wsz y m t ygod n iu 
Wiel k iego  Pos t u  (AIF 73–I Bł 80, AIF 225–II Chs 311), n a  Wiel k a noc  (Draż PdK 232), 
n a  św. Spa sa  (Was KnK 225), n a  le t n iego  św. Ja n a  (Еньовден), 24 VI, n a  św. P io t r a 
(Draż PdK 232), rzadziej p o  up ł y w ie  40  d n i  od  d n ia  we sela  (Nik ŁczK 399).

31 Por. miejsca (Grecja, Czeczenia, ziemie, które zajmują plemiona kaukaskie, Czarnogó-
ra, Serbia), gdzie zakaz kontaktu słownego między młodą mężatką a rodzicami i braćmi męża 
wiązał się albo z narodzinami dziecka w ogóle, albo pierwszego syna (mógł obowiązywać 
dziewięć miesięcy, a nawet kilkanaście lat). ciSzewSki, 1927: 11. 

32 Gen 104, Iwan 97, Nik Łcz 111, Arn 100 – WB, Gen Kap 187, Draż PdK 232, Ancz 
Sak 307.

33 Iwan 97, Draż PdK 232, AIF 158 Bs 26, Was KnK 225, Ancz Sak 307. 



325Pierwszy rok po weselu

o przebaczenie za ewentualne grzechy, które mogą się im (młodym, niedo-
świadczonym)34 przytrafić: 

– Хайде, куме, кума, прощавайте нещо ако прегрешим, ние сме 
млади!. 

AIF 225–II Chs 311

– Dalejże, kumie, kumo, wybaczcie, jeśli zgrzeszymy, jesteśmy młodzi!

Otrzymując przebaczenie od rodziców męża, kobieta po raz pierwszy 
zwraca się do świekry i świekra: майко ‘mamo’, татко ‘tato’ (Iwan 97)35, 
co staje się znakiem jej akceptacji w nowej rodzinie, podobnie jak pocałunek 
w rękę (маДЖаров, 2004: 73): 

Я, извикай невестата да ми целуне ръка, та да я опростя и да си 
говори пред мене. 

ГреБеНарова, 1996: 103

Zawołaj no naszą synową, żeby pocałowała mnie w rękę, to jej wybaczę 
i może przy mnie mówić. 

Nowy status jej i męża sygnalizuje także strój – gdzieniegdzie przed uzy-
skaniem przebaczenia jeszcze na żniwa na polu kumów młodzi idą ubrani 
w strój weselny (Draż PdK 232).

W kontekście obrzędu weselnego rytualne milczenie młodej mężatki 
może być zatem rozumiane dwojako. Narzucony na nią wymóg milczenia 
z jednej strony można traktować jako swoisty post symbolizujący oczysz-
czenie (wrocławSki, 1984: 49) – zanim zostanie przyjęta do nowej rodziny, 
musi zostać pozbawiona cech, jakich nabyła, obcując z sacrum (STaSzczak, 
red., 1987: 260). Z drugiej zaś strony – jako metaforę śmierci – rite de 
passage zakłada przejście fazy wyłączenia, w której jednostka symbolicz-
nie umiera, czego przejawem jest tu, wynikające z przestrzegania nakazu 
milczenia, zawieszenie życia w jego aspekcie społecznym36 (TokarSka, wa‑
SilewSki, zmySłowSka, 1982: 94).

34 Tymczasem Sławka Grebenarowa termin ten łączy z ludowymi wyobrażeniami o młodej 
mężatce jako grzesznicy, którą staje się po pokładzinach – popełniony grzech pierworodny musi 
zostać odkupiony i wybaczony, co dokonuje się na drodze rytualnej. ГреБеНарова, 1996: 104.

35 Tam, gdzie dochodzi do naruszenia obrzędowego milczenia już w dniu wesela, jesz-
cze na schodach domu, gdy panna młoda obdarowuje świekrę i świekra, zwraca się do nich: 
майко, татко ‘mamo, tato’, a potem, gdy polewa im ręce przy palenisku – kobieta, która 
wkłada rodzicom pana młodego popiół do rąk, pyta: На кого поливаш [Komu polewasz], 
panna młoda odpowiada: На майка, на татко [Matce, ojcu]. Iwan 97.

36 Krzysztof Wrocławski rytualne milczenie młodej mężatki odczytuje także jako spo-
sób na odizolowanie się od środowiska, które jeszcze jej nie zaakceptowało i jest jej obce, 
podobnie jak ona jemu. wrocławSki, 1984: 50. Por. rytualne milczenie – oprócz niemożności 
mówienia – jako cechę obcości. аруТюНова, 2000: 435.
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Przerwanie rytualnego milczenia następuje zwykle przy suto zastawionym 
stole. Rytualny posiłek pełni tu funkcję ofiary (ГреБеНарова, 1996: 102) – 
daru dla tych, którzy wyrażają zgodę na kreację nowego stanu, a jednocześnie 
stanowi akt desakralizacji. Umożliwia on powrót do sfery profanum już w no-
wym stanie, co potwierdza obligatoryjna obecność, jako jednego ze składni-
ków rytualnego poczęstunku, chleba – znaku stabilności (ЛавреНТьева, 1990: 
46). Dar wręczany jest także młodej mężatce. Dostaje ona złotą monetę/pie-
niądze, naszyjnik, duże miedziane naczynia, jakieś zwierzę domowe (bawoli-
cę, krowę, owcę)37, pole. Obdarowywanie, którego dokonuje świekr (rzadziej 
świekra), to konieczny krok na drodze metamorfozy młodej mężatki z „obcej” 
w „swoją” w domu jej męża. Zasypując synową drogimi darami, dają wyraz 
jej nowemu statusowi społecznemu związanemu z przejściem z jednego rodu 
do drugiego (ГреБеНарова, 1996: 102–103). 

37 Por. jak czasami ojciec i matka męża zwracają się do młodej mężatki, gdy ma z niej 
zostać zdjęty zakaz słownego kontaktu z nimi (Ancz Sak 307): 

Булка, же ти дам едно теленце. 
Młoda mężatko, dam ci jednego cielaka. 

Я ж ти дам овцa с ягънце. 
Dam ci owcę i jagnię.

Яла, булка, же ти дам по една пара, да ни продумаш!. 
Młoda mężatko, dam ci monetę, żebyś zaczęła się do nas odzywać!.



Zakończenie

Tradycyjne bułgarskie wesele ma trójdzielną strukturę. W literaturze 
przedmiotu ramy poszczególnych części nie są jednak ściśle określone. W pra-
cy przyjęto podział (przyporządkowanie poszczególnych etapów obrzędu we-
selnego1 do trzech części określanych jako: предсватбени обреди/обреди  
и обичаи2, същинска сватба, следсватбени обреди/обреди и обичаи) pre-
zentowany w słowniku tematycznym bułgarskiej obrzędowości rodzinnej 
(ЛеГурска, павЛова, киТаНова, 2012: 31–85).

Część pierwsza – obr zędowość  pr zedwesel na  (предсватбени обреди 
/обреди и обичаи), obejmuje:
–  zaloty3 – okres poszukiwań odpowiedniej kandydatki na żonę, będący kon-

sekwencją osiągnięcia przez chłopaka i dziewczynę statusu społecznego 
kawalera i panny na wydaniu (wypełniają go usankcjonowane tradycją, 
osadzone w ściśle określonej czasoprzestrzeni, formy obcowania właściwe 
obu płciom, umożliwiające wybór kandydatki na żonę/synową);

–  swaty – wizyta/wizyty w domu wybranej dziewczyny, prowadzące do po-
rozumienia między obu rodami i zawarcia wstępnej umowy małżeńskiej 
(ich charakterystycznym rysem są alegoryczne formuły, jakie wypowiadają 
swatowie reprezentujący starającego się o rękę dziewczyny chłopaka oraz 
przedstawiciele strony, której propozycja jest składana);

–  zaręczyny – zawarcie mającego moc prawną porozumienia o małżeństwie 
oraz ostateczne uzgodnienia między obu rodami dotyczące wiana, wykupu 

1 W przedstawionym w pracy inwariancie obrzędu weselnego (opartym na ekscerpowa-
nym materiale źródłowym) znalazła się tylko część spośród podanych w słowniku elementów 
kodu akcjonalnego bułgarskiego wesela. 

2 W zależności od sposobu, w jaki poszczególni autorzy rozumieją pojęcie obyczaj 
(обичай) i obrzęd (обред).

3 W słowniku poprzedzają one obrzędowość przedweselną – autorki terminologię zwią-
zaną z zalotami zamieściły w podrozdziale zatytułowanym Przed ślubem (Преди брака). 
W niniejszej pracy, z uwagi na silnie zrytualizowany charakter przedstawionych form obco-
wania między pannami i kawalerami gotowymi do zawarcia związku małżeńskiego, zostały 
one włączone do obrzędowości przedweselnej, którą warunkują.
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dziewczyny, darów, jakie każda ze stron ma przygotować, daty wesela, 
liczby weselników;

– zapraszanie gości weselnych4.
Część drugą – tzw. wła śc iwe  wesele  (същинска сватба), rozpoczy-

na przygotowanie chlebów weselnych i rekwizytów obrzędowych (weselnej 
chorągwi, drzewka kuma (кумово дръвче), bukiecików, wianków). Znakiem 
pożegnania z życiem kawalerskim oraz panieńskim są odpowiednio – rytu-
alne golenie pana młodego i zaplatanie włosów pannie młodej. Dla obojga 
czynności te oznaczają wyłączenie z dotychczasowego stanu, początek fazy 
liminalnej obrzędu przejścia, a tym samym przyjęcie – jako osób zmieniają-
cych swój dotychczasowy status społeczny – cech wskazujących na związki 
z „tamtym” światem.

W dniu wesela orszak pana młodego wyrusza po pannę młodą, by zabrać 
ją do cerkwi, a stamtąd – do jej nowego domu. Droga, a zwłaszcza sposób, 
w jaki pokonują ją młodzi5 (część tej drogi pan młody pokonuje sam), oraz 
podejmowane wówczas działania o charakterze rytualnym wiążą realizację 
obrzędu weselnego z ruchem, przemieszczaniem się między dwoma obcymi 
sobie terytoriami – locusem pana młodego i locusem panny młodej.

Przybycie orszaku weselnego z młodą do domu pana młodego zapocząt-
kowuje (długotrwały, wykraczający poza ramy właściwego wesela) proces 
włączania jej do nowej rodziny. Dokonuje się on między innymi za pośred-
nictwem darów, które panna młoda otrzymuje od członków rodziny męża, 
czy też przerwania rytualnego milczenia, jakie obowiązuje ją wobec świekra 
i świekry oraz osób o wysokim statusie społecznym. Równolegle, podczas 
uczty weselnej, dochodzi do połączenia dwóch – dotąd obcych sobie i wrogo 
do siebie nastawionych – rodów, wytworzenie między nimi więzi. Ostatnie 
akordy właściwego wesela stanowią pokładziny, wyrażające w planie fizycz-
nym połączenie, które nastąpiło podczas zaślubin, oraz będąca jego konse-
kwencją (jeśli defloracja panny młodej przebiegła pomyślnie) obrzędowość 
„słodkiej rakii”6. 

Część trzecia obejmuje obr zędowość  powesel ną  (следсватбени 
обреди/обреди и обичаи). To okres po weselu właściwym, który wypełnia 
wiele, rozciągniętych w czasie aktów obrzędowych, sankcjonujących nowy 

4 Niektórzy autorzy zaprosiny zaliczają już do właściwego wesela.
5 Pan młody część drogi pokonuje sam (tę dzielącą jego locus od locusu panny młodej). 

Panna młoda, opuszczając dom rodzinny, zostaje przekazana stronie pana młodego, który 
towarzyszy jej w drodze do cerkwi, a potem do domu rodzinnego.

6 W niektórych opracowaniach etap zwany „słodką rakiją” (szeroko rozumiany etap ob-
rzędu weselnego, związany z podaniem do publicznej wiadomości faktu, że panna młoda była 
dziewicą, co odbywa się za pośrednictwem znaków symbolicznych – spśród nich najbardziej 
charakterystyczna jest słodzona rakija, którą częstuje się rodzinę panny młodej, a czasami 
przedstawicieli całej wiejskiej społeczności) włączany jest do obrzędowości poweselnej.
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status młodego małżeństwa (rytualne wykonanie, po raz pierwszy w nowym 
charakterze, najważniejszych czynności gospodarskich przez młodą mężatkę 
i jej męża, prowadzenie młodej mężatki do wody, a także jej odwiedziny, 
zwykle w towarzystwie męża, w domu rodzinnym i/lub w domach najważ-
niejszych postaci obrzędowych, udział obojga w obrzędach cyklu dorocznego). 
Mają one potwierdzić (choć jeszcze nie w sposób ostateczny), dokonanie się 
przejścia, którego widomym znakiem jest integracja z nowym środowiskiem 
– włączenie młodego małżeństwa do społeczności ludzi dorosłych, osób za-
mężnych i żonatych. 

Mimo iż w pracy obrzęd ujmowany jest w kategoriach „t ek s t u” k u l t u r y, 
który tworzą elementy należące do różnych języków semiotycznych (kodów), 
rekonstruując, na podstawie korpusu tekstów źródłowych, inwariant trady-
cyjnego bułgarskiego obrzędu weselnego, świadomie zrezygnowano z oma-
wiania każdego z nich z osobna. Wykorzystując fakt, że czynność podjęta 
w trakcie realizacji obrzędu łączy w sobie elementy jego kodu personalnego 
(wykonawcę i/lub obiekt), temporalnego oraz przestrzennego (jest osadzona 
w konkretnych, nieprzypadkowych czasie i przestrzeni), a nierzadko – także 
przedmiotowego (gdy jej wykonanie wymaga użycia specjalnego rekwizytu), 
werbalnego oraz muzycznego (jeśli towarzyszy jej wypowiadanie słów i/lub 
muzyka), w trakcie ekscerpcji materiałów źródłowych akcent położono na kod 
akcjonalny wesela. W ten sposób odtworzeniu przebiegu tradycyjnego bułgar-
skiego obrzędu weselnego (przy uwzględnieniu wszystkich kodów składają-
cych się na jego tekst) mogła towarzyszyć analiza etnolingwistyczna, opar-
ta jednocześnie na danych etnograficznych i językowych (pieśniach, małych 
formach folkloru i terminologii). Uwzględnienie zwłaszcza tych ostatnich – 
zgodnie z założeniami kulturowej teorii języka jest on środkiem i narzędziem 
służącym nie tylko gromadzeniu, utrwalaniu oraz transmisji treści kulturo-
wych, lecz także ich interpretacji (anuSiewicz, 1991: 18) – umożliwiło od-
krycie pełnego spektrum sensów symbolicznych, jakie niosą konkretne czyn-
ności, oraz funkcji, które pełnią one w planie semantycznym obrzędu. I tak, 
w okresie zalotów pojawiają się czynności wróżebne, a także – zaliczane do 
magii miłosnej – przyciągające lub odpychające, mające na celu pozyskanie 
czyichś względów lub sprawienie, by ktoś zmienił obiekt uczuć. Wesele jako 
typowy r i te  de  pa ssage  (z jego trójczłonową strukturą), w którym jed-
nostka po zwyczajowym wyłączeniu przechodzi fazę marginalną, zakładającą 
kontakt z sacrum, a także ze względu na traktowanie go jako ciągu prze-
mieszczeń między locusem pana młodego z jednej strony i locusem panny 
młodej – z drugiej (każdą z tych przestrzeni strona przeciwna uważa za obcy, 
„tamten” świat, pozostający w opozycji do swojego, „tego” świata), wyjątko-
wo liczne i ważne są w nim czynności o charakterze profilaktycznym i apo-
tropeicznym. Mają one uniemożliwić przenikanie się obu światów i ochronę 
przed konsekwencjami obcowania z tymi, którzy traktowani są jako „obcy”. 
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Uzupełnienie dwóch pierwszych typów funkcjonalnych stanowią czynności 
o charakterze katarktycznym, związane z koniecznością przechodzenia za-
równo z jednego locusu do drugiego, jak i kolejnych faz obrzędu, co zawsze 
wymaga zabiegów oczyszczających. Dla obrzędu weselnego, który prowadzi 
do zmiany statusu społecznego, znaczące są także czynności zapewniające 
z jednej strony wyłączenie z poprzedniego stanu, z drugiej zaś – włączenie do 
nowej grupy społecznej. Znakiem przejścia panny i kawalera do społeczności 
osób zamężnych i żonatych, tworzących rodzinę, są czynności łączące (mogą 
być ukierunkowane również na przedstawicieli obu rodów, które w wyniku 
wesela zostają spowinowacone) oraz podporządkowujące, w których trak-
cie każde z małżonków stara się zapewnić sobie uprzywilejowaną pozycję 
w związku. Ponieważ w tradycyjnej kulturze związek małżeński służy przede 
wszystkim przedłużeniu rodu, w obrzędowości weselnej ważną rolę odgrywa-
ją czynności stymulujące zdolności prokreacyjne nowożeńców, zapewniające 
im narodziny dziecka, a jednocześnie nawiązujące do idei płodności i urodza-
ju w wymiarze kosmicznym.
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Aj    – Ajtosko – Айтоско
As    – Asenowgradsko – Асеновградско

Bł    – Błagoewgradsko – Благоевградско 
Boj   – Bojanowo – Бояново
Bs    – Burgasko – Бургаско
Bt    – Botewgradsko – Ботевградско 
Bz   – Brezniszko – Брезнишко

Chs   – Chaskowsko – Хасковско 
Czip  – Cziprowci – Чипровци 

Ddż  – Dobrudża – Добруджа
Deb  – Debyrsko – Дебърско
Dg   – Dimitrowgradsko – Димитровградско
Dł   – Dyłgopołsko – Дългополско
Dp   – Dupniszko – Дупнишко
Dr   – Drjanowsko – Дряновско

EP   – Elinpelinsko – Елинпелинско

Gb   – Gabrowsko – Габровско 
Gd   – Godeczko – Годечко 
Gram – Gramatikowo – Граматиково

Jb   – Jambołsko – Ямболско 

Kap  – Kapanci – капанци
Kd  – Kjustendiłsko – кюстендилско 
Kdż – Kyrdżalijsko – кърджалийско

Rozwiązanie skrótów miejscowości, 
obwodów, regionów geograficznych 

i grup etnograficznych
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KnK – Karnobatski kraj – карнобатски край
Kt   – Kotełsko – котелско

Łcz  – Łoweszko1 – Ловешко 
ŁczK – Łoweszki kraj – Ловешки край 

Mch – Michajłowgradsko – Михайловградско

NP   – Nowopazarsko – Новопазарско

Pd   – Płowdiwsko – Пловдивско
PdK – Płowdiwski kraj – Пловдивски край
Peszt – Pesztersko – Пещерско
PirK – Pirinski kraj – Пирински край
Pk  – Perniszko – Пернишко 
Pl   – Plewensko – Плевенско
Pm  – Pomorsko – Поморско
Pn  – Panagjursko – Панагюрско 
Pp  – Pirdop – Пирдоп

Rd   – Rodopi – Родопи
Rł   – Razłożko – Разложко 
Rz   – Razgradsko – Разградско 

Sak  – Sakar – сакар
Sd   – Sandansko – санданско
Sdż  – Strandża – странджа
Sf   – Sofijsko – софийско 
SfK  – Sofijski kraj – софийски край 
Sl     – Sliwensko – сливенско
Sm   – Smoljansko – смолянско
StZ  – Starozagorsko – старозагорско 
Sz   – Szumensko – Шуменско; Szumen – Шумен

Тr   – Trynsko – Трънско
Trac  – Tracja – Тракия

WB  – Wschodnia Bułgaria – Източна България
Wr   – Wraczansko – Врачанско
WT  – Weliko Tyrnovo (obłast) – Велико Търново (област)

Zab  – Zabyrdo – Забърдо
ZB   – Zachodnia Bułgaria – Западна България

1 Nazwa obwodu (Ловешко) i regionu geograficznego (Ловешки край) pochodzi od na-
zwy ośrodka administracyjnego (Ловеч – Łowecz).



B
baj(бай) – dodatek do imienia męskie-

go (w tytułowaniu ludowym odpo-
wiednik polskiego „pan”).

banica (баница) – rodzaj ciasta (cien-
kie płaty rozwałkowanego ciasta 
przekładane farszem, np. mięsem, 
serem).

byklica (бъклица) – małe płaskie, 
okrągłe naczynie z drewna na wino 
lub rakiję.

C
czardak (чaрдак) – charakterystyczny 

element architektury starych domów 
bułgarskich (macedońskich i serb-
skich): przypominająca taras, kryta 
dachem przestrzeń, najczęściej na 
piętrze. 

czerga (черга) – gruba domowa tka-
nina wykorzystywana jako posłanie 
lub przykrycie/okrycie.

czeszma (чешма) – obmurowane źró-
dło z rurką, przez którą wycieka 
woda.

D
dewer (девер) – drużba pana młodego, 

na zachodzie Bułgarii zwykle młod-
szy nieżonaty brat pana młodego lub 
jego kuzyn, podczas gdy na wscho-
dzie – krewny pana młodego, chło-
piec w wieku 5–12 lat. 

dewer‑baszta (девер‑баща) – ojciec 
dewera.

dewercze (деверче) – dziecko w roli 
dewera albo dziecko (krewny pana 
młodego) towarzyszące dewerowi. 

dewerica (деверица) – panna, młod-
sza krewna pana młodego lub panny 
młodej; gdzieniegdzie tworzy mał-
żeńską parę z dewerem.

dewer‑majka (девер‑майка) – matka 
dewera.

dewernjowica (деверньовица) – zob. 
dewerica.

drаginko (драгинко) – dewer (młod-
szy).

E
etyrwa (етърва) – żona brata (wzglę-

dem drugiej żony drugiego brata), 
bratowa, szwagierka.

G
gajda(гайдa) – ludowy instrument mu-

zyczny składający się ze skórzanego 
mieszka i trzech piszczałek. 

gajdar (гайдар) – grający na gajdzie.
gaszti (гащи) – spodnie (część stroju 

ludowego).

I
izmekczija (измекчия) – osoba (ko-

bieta lub mężczyzna) zajmująca się 
podawaniem wina lub rakii podczas 
wesela.

Słownik
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K
kaka (кака) – starsza siostra; tytuł 

przydawany dziewczynie lub kobie-
cie trochę starszej od mówiącego.

kalinka (калинка) – lud. dla mężatki 
– młodsza siostra (jeszcze panna) 
męża. 

kałmana (калмана) zob. kumа.
kałpak (кaлпак) – wysoka czapka 

w kształcie stożka z niestrzyżonej 
skóry.

kałtjata (калтята) – zob. kum.
kawał (кавал) – rodzaj długiej fujarki 

pasterskiej.
koleduwane(коледуване) – obrzęd ko-

lędowania traktowany jako inicjacja 
chłopców w wieku przedmałżeń-
skim (obchodzenie domów we wsi 
w okresie Bożego Narodzenia przez 
grupę kolędników śpiewających dla 
domowników pieśni‑życzenia).

kołacze(колаче) – mały kołak.
kołak (колак) – rodzaj obrzędowego 

chleba z dziurką w środku.
krawaj (кравай) – obrzędowy chleb 

z dziurką w środku.
kriwochoro (кривохоро) – wijące się 

choro (zataczające łuk).
krondir (крондир) – każdy rodzaj na-

czynia na wino lub rakiję.
krystnica (кръстница) – żona kryst-

nika.
krystnik(кръстник) – zob. kum. 
kum (кум) – ojciec chrzestny pana 

młodego, zawsze żonaty; świadek 
na jego ślubie.

kuma (кума) – żona kuma; świadkowa 
na jego ślubie.

kumica(кумица) – zob. kuma.
kwasarka (квасарка) – ta, która bierze 

udział w przygotowaniu chlebów 
weselnych. 

Ł
Łazar (Лазар) – 1. nazwa chora tań-

czonego przez łazarki 2. nazwa 
grupy obrzędowej; 3. nazwa święta 
(ludowy odpowiednik Лазаровден/ 
Łazarowden); 4. nazwa obrzędu (lu-
dowy odpowiednik лазаруване). 

łazarica(лазарица) zob. łazarkа 
łazarka (лазарка) – dziewczyna uczest-

nicząca w łazaruwane. 
łazaruwane (лазаруване) – obrzęd 

inicjacyjny z udziałem dziewcząt 
w wieku przedmałżeńskim, odpo-
wiadający kolędowaniu (obchodzenie 
domów we wsi – najczęściej w so‑ 
botę poprzedzającą Niedzielę Pal-
mową – przez grupę łazarek śpie-
wających dla domowników pieśni‑
życzenia).

M
machała (махала) – 1. część zasiedlo-

nego miejsca, np. wsi (najczęściej 
„górna” lub „dolna”); 2. przysiółek; 
3. dzielnica

martenica (мартеница) – splecione 
biało‑czerwone nici, zakończone 
kutasikami, wręczane bliskim i zna-
jomym z życzeniami zdrowia i po-
wodzenia 1 marca, kiedy w Bułga-
rii obchodzi się Babę Martę (Баба 
Марта) – pierwszy dzień wiosny.

medenik (меденик) – rodzaj chleba 
weselnego posmarowany z wierzchu 
miodem lub posypany cukrem.

mesał (месал) – 1. serweta do owija-
nia ciasta chlebowego, żeby urosło; 
2. obrus.

O
odyr (одър) – prymitywna (duża i sze-

roka) ława wzdłuż ściany do siada-
nia i spania. 
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P
pelin(пелин) – wino piołunowe.
pesnopojka (песнопойкa) – ta, która 

śpiewa podczas wesela.
peszkir (пешкир) – w dialektach buł-

garskich leksem ten występuje w róż‑ 
nych znaczeniach, m.in. jako: ‘chu-
sta używana podczas golenia’, ‘ko-
bieca chustka na głowę’, ‘fartuch’, 
‘tkana chusta, którą przykrywa się 
zarobione ciasto na chleb’ (БЕР, 
т. 5: 219); Najden Gerow notuje go 
w znaczeniu: ‘chusta do wycierania 
rąk i twarzy’ (Геров, т. 4: 29). 

petełar (петелар) – jedna z nazw za-
łożnika (motywowana atrybutem ob-
rzędowym – kogutem ‘петел’).

petełarka (петеларка) – żona petełara.
pita (пита) – okrągły, płaski, zwykle 

domowy chleb. 
pobasztim (побащим) – zastępuje 

ojca pana młodego w czasie wesela; 
mistrz ceremonii weselnej w domu 
pana młodego.

poddewer (поддевер) – pomocnik de-
wera; krewny pana młodego.

podkum (подкум) – ten, kto towarzy-
szy kumowi na weselu, tworzy jego 
drużynę; pomocnik kuma.

podkuma (подкума) – pomocniczka 
kumy.

podzyłwa (подзълва) – pomocniczka 
zyłwy; krewna pana młodego.

pogacza (погача) – pszeniczny chleb 
bez zakwasu.

pomaci (помаци) – Bułgarzy muzuł-
manie (potomkowie bułgarskiej 
ludności, która pod przymusem lub 
dobrowolnie przeszła na islam wte-
dy, gdy po utracie niepodległości 
Bułgaria znalazła się w granicach 
imperium osmańskiego).

pomajczima (помайчима) – żona po-
basztima. 

R
ryczenica (ръченица) – ludowy taniec 

bułgarski, w którym tancerze zwyk‑ 
le trzymają w ręce chustę (haftowa-
ną, z frędzlami z dwóch stron) nazy-
waną ryczenik (ръченик). 

S
sofra(софра) – lud. stół służący do je-

dzenia (zwykle niski i okrągły).
Sołuń (Солун) – cerkiewnosłowiańska 

nazwa Salonik.
staraswatica(старасватица) – żona 

starego swata.
stareko(стареко) – zob. stary swat.
starojka(старойка)–zob. stary swat. 
starojkja (старойкя) – zob. stary 

swat.
starokenica (старокеница) – zob. sta-

ra swatica.
starokja(старокя) – zob. stary swat.
staryswat(старисват) – w północno‑

zachodniej Bułgarii traktowany na 
równi z kumem, odpowiedzialny za 
przebieg uroczystości w domu, roz-
weselający weselników; we wscho‑ 
niej Bułgarii traci na znaczeniu, 
zmieniając się w postać komiczną.

surwakane (сурвакане) – noworoczny 
obchód domów przez grupę kawale-
rów lub dzieci (niekiedy tylko chłop-
ców), któremu towarzyszy składanie 
życzeń domownikom.

surwakar (сурвакар) – chodzący na 
Nowy Rok z życzeniami; tego, komu 
składa życzenia, lekko uderza dere-
niową rózgą nazywaną surwaczką 
(сурвачка).

swat(сват) – 1. ten, kto swata, pośred-
niczy w zawarciu małżeństwa; 2. dla 
rodziców żonatego syna lub zamęż-
nej córki – ojciec synowej lub zięcia 
(swaci (сватове) – dla rodziców żo-
natego syna lub zamężnej córki  – 
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rodzice synowej lub zięcia); 3. gość 
weselny.

szetar (шетар) – tancerz.

T
tawa (тава) – szerokie płaskie naczy-

nie służące jako taca, do pieczenia, 
np. banicy, lub smażenia marmola-
dy, konfitur.

tepsija(тепсия) – duże, okrągłe i pła-
skie miedziane naczynie służące do 
pieczenia. 

turta (турта) – okrągły świeży chleb; 
podpłomyk.

R
załognjo(залогньо) – zob. założnik.
założka (заложка) – zob. założniczka.

założniczka (заложничка) – żona za-
łożnika; krewna pana młodego.

założnik (заложник) – krewny pana 
młodego; pełni w obrzędzie we-
selnym różne funkcje (mogą być 
podstawą onomazjologiczną nazw, 
którymi jest określany w poszcze-
gólnych rejonach kraju). 

zamesarka(замесарка) – ta, która bie-
rze udział w rytualnym przygotowa-
niu chlebów weselnych.

zasewka(засевка) – zob. zamesarka.
zet(зет) – pan młody; mąż córki (zięć), 

siostry lub bliskiej krewnej.
zetko (зетко) – zob. zet.
złwa(злва) – zob. zyłwa.
zołwa(золва) – zob. zyłwa.
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Йоанна Млечко

Традиционен български сватбен обред
Eтнолингвистична студия

Ре зюме

В монографията обредът е разбиран като „текст” на културата, който се 
състои от елементи, принадлежащи на различни семиотични езици. При ре-
конструкцията на традиционния български сватбен обред съзнателно не се 
обсъжда всеки отделен език. Отчитайки факта, че действията, извършвани по 
време на обреда, обединяват елементи от различни кодове: персонален (свързан 
с изпълнителя и/или обекта на действието), темпорален и локативен (винаги от-
насящ се до определено време и пространство), а нерядко предметен (ако обре-
дът изисква употреба на реквизит), вербален и музикален (когато обредността 
включва думи и/или музика), в анализа се акцентира върху акционалния код 
на обреда. 

Етнографските и езиковите данни, които в съответствие с приложения 
в труда етнолингвистичен подход към темата са изследвани равноправно, са 
използвани за представянето на сватбения обред като типичен rite de passage. 
В развитието си ритуалът на прехода преминава чрез етапи, довеждащи до 
транcформация на старите обществени и семейни връзки в нови, като послед-
ствие от встъпването на двамата млади хора в брак. Именно на тази тричлен-
на структура се подчинява анализът на изследвания материал. Елементите на 
акционалния код, който е изходната точка на анализа, а заедно с него появя-
ващите се по естествен начин елементи на останалите обредни кодове, се въз-
приемат като средство за символно изразяване на семантичните доминанти на 
сватбата: изключването на личността от тогавашното ѝ  социално положение, 
пребиваването извън предишната ситуация (вече не ерген и не мома, но още 
неоженен и неомъжена), включването в новия обществен и семеен ред.

В рамките на всяка от тези три основни доминанти са обособени следващи-
те, които се появяват в различни моменти от развитието на обредното действие 
и са производни на особеностите на самата сватба – свързани са с мястото  
ѝ  в ситемата на семейните обреди и с ролята, която играе в процеса на со-
циализацията на личността. Оттук произтича възможността за обединяване 
на ритуалните действия в синонимни редове, не само с оглед на изразяваната 
от тях семантика, съответстваща на поредните етапи на rite de passage, но и 
от гледна точка на значението, което се отрежда на: стимулираните прокре-
ативни възможности на лицата, встъпващи в брак, физическото им сливане 
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(свождане), бременността като негово последствие и раждането на очакваното 
дете. Освен семантичния критерий, като втори, систематизиращ представените  
в труда ритуали, е приет критерият за изпълняваната от тях обредна функция, 
което дава основание сватбените действия да се определят като: притеглящи, 
отблъскващи, предпазни, апотропейни, очистителни, разделящи, съединяващи, 
подчиняващи и др. 

Монографията следва задължителната за научната литература тричленна 
структура на традиционния български сватбен обред. В този смисъл отделните 
сватбени етапи са включени съответно към: предсватбената обредност (първа 
част), същинската сватба (втора част) и следсватбената обредност (трета част). 

Първата част от сватбената „церемония” обхваща периода на търсене на 
подходяща кандидатка за съпруга и посещeния в дома на избраното момиче, ко-
ито водят до предварително споразумение между двата рода. Този етап включ-
ва и споразумение за брака, което има законна стойност, както и окончателна 
договорираност относно сватбата, установяване на взаимните задължения на 
двете страни, а също каненето на сватбените гости. 

Втората част започва от приготвяне на сватбените хлябове и обредните 
реквизити. Ритуалното бръснене на младоженеца и сплитането косата на мла-
доженката са знаци на прощаването им с досегашния живoт. За двамата тези 
дейности означават скъсване с ергенския и моминския социален статус, нача-
лото на маргиналната фаза на rite de passage.

В деня на сватбата „свитата” на младоженеца тръгва към младоженката, за 
да я заведе до църквата, а оттам до новия дом на булката. Пътят, но най‑вече 
начинът на преминаването му от младоженците, както и извършваните по вре-
ме на прехода ритуални действия, осмислят сватбения обред като движение 
между две чужди места – локуса на младоженеца и локуса на младоженката. 

Пристигането на сватбарите в къщата на младоженеца дава началото на 
дълготрайния процес на включването на младоженката в новото семейство. 
Едновременно се извършва обединението на двата рода – досега чужди и враж-
дебно настроени един спрямо друг. Последните „акорди” на същинската сватба 
са брачната нощ и нейният завършек, който – при условие, че дефлорацията на 
младоженката е успешна – обредността свързвана със „сладка ракия”.  

Третата част обхваща периода след същинската сватба, с който са свързани 
обредните актове, установяващи новия статус на младото семейство. Целта на 
следсватбените риуали е да потвърдят, макар и неокончателно, извършване-
то на прехода. За финализирането му свидетелства интеграцията на младите  
с новата среда – общността на семейните хора.



Joanna Mleczko

Le rite de mariage traditionnel bulgare
étude ethnolinguistique

Résu mé

Dans la monographie le rite est perçu dans une catégorie de culture du texte 
dans lequel entrent les éléments appartenants aux différentes langues sémiotiques. En 
reconstruant l’invariante du rite de mariage traditionnel bulgare, intentionnellement 
la description de chacune d’elles a été renoncée. En profitant du fait que l’activité en-
treprise pendant la réalisation du rite unit en soi les éléments de son code personnel 
(l’exécutant et/ou l’objet), de son code temporel, spatial (l’activité située en temps et 
en espace concrets) et fréquemment aussi de son code d’objet (où sa réalisation exige 
l’utilisation d’un accessoire), de son code verbal et musical (si elle est accompagnée 
de prononciacion des mots ou/et de la musique) l’accent a été mis sur le code action-
nel de mariage.

Des données ethnographiques, traitées avec la même importance que linguis-
tiques, ce qui correspond à la reprise ethnolinguistique du sujet présenté dans cet 
ouvrage, ont servies à présenter le rite de mariage comme le typique rite de pas-
sage, qui dans son déroulement passe par trois phases menant à la transformation de 
vieilles relations sociales et familiales en relations nouvelles (comme conséquence 
d’union par mariage de deux jeunes gens). C’est à cette triple structure a été soumise 
l’analyse du matériel extrait. Les éléments de code actionnel constituent le point de 
départ de cette analyse. Avec ses éléments apparaissent de façon naturelle d’autres 
éléments des codes rituels qui ont été traités comme moyen grâce auquel dans le plan 
symbolique ont été exprimé les dominantes sémantiques de mariage: l’exclusion d’un 
individu de son état actuel, l’existence hors l’état (il n’est plus garçon, elle n’est plus 
fille mais pas encore marié ou mariée), l’inclusion dans un nouvel état. 

Dans le cadre de chacune des ces trois dominantes fondamentales ont été dis-
tingué les suivantes, apparaissantes dans différentes étapes de déroulement d’action 
de mariage, résultant de la spécificité du mariage même (la place qu’il occupe dans 
le système des rites familials et le rôle qu’il doit jouer dans le processus de sociali-
sation d’un individu). De cela résulte la possibilité d’unir les activités rituelles aux 
rangs synonymiques et pas seulement par la sémantique propre aux phases de rite 
de passage qu’elles expriment, mais aussi par les significations telles que : stimu-
lation de capacités procréatives des personnes qui entrent dans l’union conjugale, 
leur union physique dont la conséquence est tomber enceinte et mettre au monde un 
enfant attendu. A part ce critère sémantique comme second critère ordonnant dans 
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cet ouvrage activités rituelles, a servi le critère de la fonction (activités attirantes/
repoussantes, prophylactiques, apotropaïques, cathartiques, séparatives, integratives, 
assujetives).

Dans cette monographie a été gardé la structure ternaire, présente et en viguer 
dans les sources littéraires, du rite de mariage traditionnel bulgare. D’où les étapes 
respectives ont été attribuées dûment : au rite prénuptial (première partie), aux noces 
réelles (deuxième partie) et au rite postnuptial (troisième partie). 

Première partie embrasse : la période de recherche d’une candidate adéquate 
pour épouse; les visites à domicile de la fille choisie dans le but d’entente prélimi-
naire entre deux familles, la conclusion de mariage ayant validité juridique et les 
accords finals concernant le mariage et les engagements respectifs entre deux parties; 
l’invitation des hôtes. 

Deuxième partie commence par la préparation des pains de noce et des acces-
soires rituels. Le rasage rituel du jeune marié et la tresse des cheveux de la jeune 
mariée représentent les signes d’adieu à leur vie actuelle. Pour les deux ces signes 
indiquent l’exclusion de leur état actuel (garçon et fille) et le début de la phase ma-
riginale rite de passage.

Au jour de mariage le cortège du nouveau marié part à chercher la jeune mariée 
pour l’emmener à l’église orthodoxe et de là, l’emmener à sa nouvelle maison. La 
route et surtout la façon de la parcourir par les jeunes mariés ainsi que les rites qu’ils 
accomplissent pendant ce parcour attachent cette réalisation du rite de mariage à un 
mouvement, à un déplacement entre deux territoires étrangers – locus du nouveau 
marié et locus de la jeune mariée.

L’arrivée du cortège nuptial à la maison du nouveau marié engendre un processus 
de longue durée d’inclusion de la jeune mariée à sa nouvelle famille. Paralèllement 
a lieu l’union de deux familles jusqu’à présent étrangères et hostiles. Les derniers 
accords des noces réelles – la nuit de noce et sa conséquence (si la défloration de la 
jeune mariée s’est passée favorablement) – le rite de la “douce rakia”. 

Troisième partie concerne la période après les noces réelles, la période postnup-
tiale laquelle remplissent les acts rituels étendus dans le temps, sanctionnant le nou-
veau statut du jeune couple. Ils doivent confirmer – bien que pas encore de manière 
définitive – l’accomplissement de passage dont le signe visible est l’intégration avec 
le nouvel entourage (société des personnes mariées).
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