Andrzejkowe tradycje

Andrzejki – są Dniem Świętego Andrzeja Apostoła. Andrzejki to najhuczniej świętowany
dzień w Szkocji, w kraju, którego patronem jest Św. Andrzej . W Polsce w wigilie Dnia
Świętego Andrzeja, albo w tym dniu zależnie od regionu, wróży się przyszłość. Wywodzące
się ze Szkocji zwyczaje świętowania Andrzejek, są rozpowszechnione już po całej Europie, w
większości mają one oczywiście związek tylko z tradycyjnymi przesądami, a także wróżbami.
Obowiązkową wróżbą na obrzeże Polski jest wróżenie z butów. Rozbieramy buta z nogi,
rzucamy go za siebie w stronę drzwi, jeśli but upadnie noskiem w stronę drzwi, będzie to
znaczyło tylko jedno - rychłe zamążpójście!
Pamiętajmy jednak, że wróżby, to tylko zabawa, nie powinniśmy wierzyć w nie, ani
postępować według ich wyników!
Jak wróżono kiedyś i po co?
Wróżb było całe mnóstwo. Niektóre z nich niesione tradycją przetrwały do dziś. Lano gorący
wosk, by z jego kształtu wyczytać postać przyszłego narzeczonego lub najbliższą przyszłość.
Z butów ustawionych jeden za drugim wróżono, która panna pierwszą będzie przy ołtarzu w
nadchodzącym roku. Zgadywano imię przyszłego męża lub żony z karteczek schowanych pod
poduszkę. Wróżono ze świec pływających po wodzie, kołków w płocie i szczekania psa (jeśli
szczekał „tak, tak…” oznaczało to, że panna w małżeński stan niedługo pójdzie, należało
bacznie się wsłuchiwać co też to szczekanie przypomina…). Było też wiele wróżb które dziś
budzą zdziwienie i uśmiech.
Oto kilka zabaw andrzejkowych:
Lanie wosku
Tej tradycji raczej nie trzeba nikomu przypominać – chodzi o to,
aby wylać na wodę gorący wosk, a następnie w jego kształcie
doszukać się symboli i je zinterpretować. Uwaga – wosk
tradycyjnie lejemy przez dziurkę od klucza!

Wyścig butów
W andrzejkowy wieczór możemy też urządzić wyścig butów.
Chodzi o to, żeby lewe buty uczestników ustawić rządkiem w kącie
pokoju. Następnie powinniśmy przestawiać je tak, aby ostatni but
„wskakiwał” na pierwsze miejsce i tak aż do momentu, kiedy
któryś z butów dotknie progu. Osoba, która jest właścicielem tego
buta będzie wedle wróżby tą, która pierwsza wyjdzie za mąż lub

ożeni się.
Filiżanki
Pod trzy z czterech filiżanek wkładamy: obrączkę, listek i
monetę. Pod czwartą nie umieszczamy nic. Zamieniamy
miejscami filiżanki, a następnie wybieramy jedną z nich.
Obrączka oznacza miłość, listek – małżeństwo, moneta zaś
– bogactwo. Możemy użyć większej liczby filiżanek i
umieścić tam też inne drobne przedmioty (np. klucz symbolizujący przeprowadzkę, kostkę
cukru oznaczającą słodkie i beztroskie życie itd.). Jeśli trafimy na pustą filiżankę, w
najbliższym czasie najprawdopodobniej nie zmieni się nic.

Kolorowanki andrzejkowe 

