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Zioła w kulturze ludowej

Wszystkie łąki i pastwiska, wszystkie góry i pagórki

są aptekami.

Paracelsus (1493-1541)

Człowiek od tysięcy lat korzysta z dobrodziejstw przyrody. W

upalny dzień chowa się pod liśćmi dającymi cień, otacza się

pięknymi kwiatami, wykorzystuje rośliny jako budulec, opał czy

wreszcie pożywienie. W większości kultur na świecie nie jest to

jednak bezmyślne wykorzystywanie darów natury – wszystko

odbywa się z poszanowaniem dla otaczającego świata roślin. Dary

ziemi traktowane są jako naturalne bogactwo, używane z

szacunkiem i wdzięcznością. Są też składane bogom w ofierze

dziękczynnej i błagalnej.

Ten element dawnych wierzeń przetrwał do współczesności. Nie

został wypleniony jako pogański i bałwochwalczy jak wiele innych
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słowiańskich zwyczajów, ale został zaadaptowany przez

chrześcijaństwo. I tak do dziś przynosimy do kościołów naręcza ziół

i kwiatów dwukrotnie w ciągu roku. Najpierw w rozkwicie wiosny,

gdy przyroda wokół kipi kolorami i jaśnieje młodą zielenią. Później,

gdy większość plonów już jest zebrana.

W tym zwyczaju łączą się dwie kultury i dwa światy – ludowy,

magiczny, słowiański oraz chrześcijański. Człowiek przez wieki

odkrywał działanie i właściwości wybranych roślin. Część z nich

została uznana za lecznicze, a wiedzę o ich stosowaniu

przekazywano sobie z pokolenia na pokolenie. Moc ziół niekiedy

przypisywano bóstwom, zabiegom magicznym lub działaniu sił

nieczystych. Z czasem wiedza połączyła się z ludowymi

wierzeniami, tworząc konglomerat zasad, nakazów i zakazów

związanych z postępowaniem z ziołami.

Wraz z rozwojem nowej religii pojawił się kolejny element nadający

moc roślinom z łąk i ogrodów. Święcenie, a nawet już samo

przyniesienie ziół do miejsca świętego było okazją do kontaktu z

sacrum. Dzięki styczności z boskością i niezwykłością kościoła same

rośliny nabierały cudownych właściwości. W ten sposób, w
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ludowych wierzeniach, zioła stawały się jeszcze skuteczniejszym

lekarstwem, jeszcze bardziej niezawodną ochroną i jeszcze

mocniejszym artefaktem do działań magicznych.
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Zasady zbierania ziół

Zioła, zarówno te przeznaczone do święcenia, jak i zbierane do

celów leczniczych, nie mogły być zbierane ot tak, w każdym

momencie, przez każdego. Obowiązywał ścisły zbiór zasad

związanych ze zbiorami. Niegdyś większość reguł była dla ludzi

oczywista, a ich przestrzeganie miało zapewnić największą moc

roślin – najlepsze działanie lecznicze i magiczne.

Mówiło się, że zioła zebrane przez mężczyznę będą słabsze. Zbierać

rośliny mogły więc tylko kobiety, ale też nie wszystkie – najlepiej

starsze, już po przekwitaniu, menopauzie. Rzadziej polecano to

młodym dziewczętom, jeszcze przed pierwszą miesiączką. Kobiety

w dojrzałym wieku posiadały mądrość życiową, a nie mogły już

zajść w ciążę. Było to istotne, ponieważ niegdyś uważano, że

kobieta nosząca pod sercem dziecko może odebrać płodność ziemi,

więc dlatego równie źle zadziała na zioła. Natomiast kobieta

miesiączkująca uznawana była za nieczystą, dlatego samą swoją

obecnością mogłaby skazić dobre rośliny.

Bardzo istotny był czas zbioru ziół. Zwracano uwagę nie tylko na

porę roku, ale także na kwadrę księżyca oraz porę dnia. Przyjęło się,

Jak święcić zioła?                                                                                                                                               8



że najlepsze właściwości mają kwiaty i liście zbierane w okresie

maja oraz czerwca. Jednak zioła były zbierane oczywiście także w

innych miesiącach, zgodnie z zapotrzebowaniem. Idealnym

momentem zbioru był czas rosnącego księżyca – zbiór w tym

okresie potęgował właściwości roślin. Natomiast w ciągu dnia

najlepiej było wybrać się po rośliny lecznicze po wschodzie słońca,

opcjonalnie do południa. Nie zbierano ziół po zachodzie i przed

świtem, wtedy można było zostać posądzonym o czary.

Kolejnym ważnym elementem podczas zbioru ziół był wybór

miejsca. Aby rośliny miały dużą wartość leczniczą i magiczną,

należało starannie dobrać miejsce. Najpopularniejsze były

wszelkiego rodzaju granice: miedze, rozstaje dróg, płoty, ściany

domów. Wierzono, że to właśnie w obszarach granicznych działają

nadprzyrodzone siły, które oddziałują również na rośliny i sprawiają,

że ich właściwości są spotęgowane. Niezwykłą moc miały mieć

również te zioła, które rosły w tajemniczych, obcych, odosobnionych

miejscach np. głęboko w lesie, na niedostępnym zboczu góry lub na

łące oddalonej od siedzib ludzkich. Stanowczo zakazane było

zbieranie ziół z tych obszarów, na których mogły działać diabelskie

siły, czyli na cmentarzach oraz na drogach prowadzących do nich,
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na miejscach

samobójstw lub

zabójstw. Nie

zbierano ziół również

na cudzych polach, bo

rośliny skalane

kradzieżą nie mogły

być przeznaczone do

święcenia i pomocy.

Najpopularniejsze zioła - symbolika i zastosowanie

W każdym regionie Polski popularne są nieco inne zioła i rośliny

lecznicze, a wiedza o ich stosowaniu na konkretne dolegliwości

przekazywana jest do dzisiaj. Część roślin, oprócz właściwości

uśmierzających ból czy przywracających zdrowie, ma także

zastosowanie w zabiegach magicznych.

Jak święcić zioła?                                                                                                                                               10



Barwinek stosowano do okadzania chorych w celu wypędzenia

choroby, a także do usunięcia kołtuna. Według wierzeń chroni on

przed działaniem czarownic – zarówno domostwo, ludzi, jak i

zwierzęta. Jest symbolem dziewictwa.

Boże drzewko używano zewnętrznie do leczenia różnego rodzaju

ran. Herbaty i napary z tej rośliny natomiast stosowano jako

lekarstwo na bóle gardła, problemy z oddychaniem, ale także

oberwanie, boleści wewnętrzne i bóle u ciężarnych. Boże drzewko

miało chronić przed czarami.

Bylica to popularne zioło, stosowane jako „pierwszy lek” na

wszelkiego rodzaju bóle brzucha, niestrawność i choroby układu

pokarmowego, a także na bóle głowy. Chętnie wykorzystywana w

magii ludowej. Bylicę uważano za ziele życia, które chroni przed

złem, demonami, nieszczęściem, urokami. Stosowano ją niekiedy

także jako środek na płodność i utrzymanie ciąży.

Chaber ma zastosowanie jako lek na wszelkiego rodzaju choroby

oczu. Poświęcony może odegnać burze, pioruny i gradobicie.

Dziewanna w średniowieczu używana była w celu odmłodzenia.

Powszechnie stosowana później jako lekarstwo na choroby układu

oddechowego. Uznawana także jako ziele czarodziejskie o działaniu

ochronnym.
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Dziurawiec jest używany jako uniwersalne lekarstwo na

niestrawność oraz bóle brzucha. Stosowano go jako napój dla

położnic „do oczyszczenia”. Zewnętrznie wywarem z dziurawca

przemywano rany. Zapach dziurawca miał odstraszać czarownice,

złe duchy i demony, a młode matki chronił przed mamunami.

Koniczyna była uważana za zioło o cudownych właściwościach

leczniczych, dlatego stosowano ją np. przy leczeniu garba. Zwana

była także targownikiem, gdyż wierzono, że pomaga w sprzedaży i

przynosi korzyści majątkowe.

Kopytnik stosowany był jako lek przy uporczywych bólach głowy,

problemach z żołądkiem, na przeczyszczenie i moczopędnie.

Używano go również do przemywania oczu i uszu. Stosowany w

weterynarii, ma zwiększać mleczność krów.

Krwawnik wywodzi swoją nazwę od swojego zastosowania „na

krew”, czyli przeciwko krwotokom, np. z nosa, przewodu

pokarmowego lub przy krwotokach macicznych. Używany również

w celu wywołania miesiączki.

Lubczyk był dawniej popularny jako lekarstwo na kaszel, bóle i

owrzodzenia gardła. Palono go jak papierosy w celach leczniczych.

Uznawany za afrodyzjak i roślinę miłosną: noszony przy sobie lub

wypity może wzbudzić sympatię i miłość.
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Macierzanka to zioło zalecane na wszelkie choroby. Leczono nim

bóle brzucha, gardła, serca, inne bóle wewnętrzne, choroby

kobiece, problemy trawienne. Macierzanka nazywana jest „matką

wszelkiego ziela”: ma silne działanie apotropeiczne i ochronne.

Mięta to do dziś jedno z najpopularniejszych ziół mających

zastosowanie lecznicze, szczególnie w problemach trawiennych.

Niegdyś miętę polecano ciężarnym przy poważnych wymiotach i

nudnościach. Używano jej także na kołtun oraz jako przyprawę.

Nawłoć stosowana była do uśmierzenia bólów głowy, a

zewnętrznie – do gojenia złamanych kości.

Przywrotnik był używany zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie.

Jego świeżymi kwiatami leczono skaleczenia, stosowano go także

w chorobach kobiecych. Uważano, że chroni przed burzami i

piorunami.

Rozchodnik przyrządzano w formie herbatki i polecano na bóle w

kościach, a także bóle gardła i kaszel. Uważano, że chroni dom od

uderzenia pioruna, okadzano nim obejście, bydło i ludzi podczas

choroby.

Rumianek to łagodne zioło mające zastosowanie przy pielęgnacji

niemowląt, do oczyszczania skóry, przemywania oczek oraz w
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postaci herbatki dla złagodzenia bólów brzuszka, kolek, biegunek.

Stosowany przy niestrawności, chorobach gardła.

Szałwia stosowana leczniczo jako napar do przepłukiwania jamy

ustnej podczas bólu zębów lub owrzodzenia. Poświęcona chroni

domostwo od złego.

Wrotycz to roślina lecznicza, niegdyś stosowana na wszelkiego

rodzaju bóle brzucha i dolegliwości trawienne. Używany także do

oczyszczenia krwi, również po porodzie.
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Boże Ciało i Matki Boskiej Zielnej

W ciągu roku obrzędowego wierni przynoszą do kościoła zioła i

kwiaty, aby je poświęcić dwa razy – pierwszy w Boże Ciało, drugi

w uroczystość Matki Boskiej Zielnej. Oba święta przypadają na

okres letni, gdy przyroda jest w największym rozkwicie. Na polach i

łąkach można znaleźć mnóstwo wartościowych roślin oraz wiele

pięknie kwitnących kwiatów.

Boże Ciało

Boże Ciało to jedno z największych świąt w Kościele Katolickim.

Obchodzone jest na cześć Chrystusa w Eucharystii. Początki

celebracji datuje się na XIII wiek, natomiast procesje, które są

najbardziej charakterystycznym elementem świętowania Bożego

Ciała, odbywają się od XV wieku. W Polsce uroczystość ta jest

wyjątkowo barwna – wciąż na tę okazję (jako jedną z niewielu w

roku!) zakłada się stroje ludowe lub choćby ubiór stylizowany na

regionalny. W procesjach biorą udział dzieci, młodzież, dorośli i
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osoby starsze. Wierni organizują się, by wspólnie nieść feretrony

oraz figury świętych, chorągwie, sypać kwiaty, dzwonić dzwonkami

i w inny sposób uświetniać tę uroczystość.

Boże Ciało na Kurpiach w 1937 roku

Rośliny zielone, kwiaty ogrodowe, polne oraz zioła są ważnym

elementem Bożego Ciała. Procesja Eucharystyczna wychodzi z

kościoła i zatrzymuje się przy czterech ołtarzach. Każdy z nich

przystrojony jest gałązkami brzozowymi oraz kolorowymi kwiatami.
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Do dziś, zgodnie z ludowym zwyczajem, zabiera się te gałązki do

domu. Uważa się, że brzozowa witka z ołtarza ma moc ochrony

przed czarownicami, ich urokami, zaklęciami i złorzeczeniem. W

niektórych regionach gałązki wtyka się w zagony z kapustą – co ma

skutecznie chronić warzywa przed plagą dżdżownic i innych

szkodników.

Boże Ciało, podobnie jak inne duże święta kościelne, celebrowane

są przez całą oktawę. Przez osiem dni wierni towarzyszą kapłanowi

w procesjach – pierwszego dnia najdłuższej i najbardziej okazałej, w

pozostałe dni, w krótszych, wokół kościoła. Kwiaty nadal pełnią tu

ważną rolę. Małe dziewczynki, te, które nie uczestniczyły jeszcze w

Pierwszej Komunii Świętej, idą przed księdzem niosącym Hostię i

sypią na ziemię płatki kwiatów. Zwyczajowo mówi się przy tym

odpowiedni wierszyk: „Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów,

pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej”. Obowiązuje przy tym

odpowiedni układ ruchów – na początku bierze się garść płatków

kwiatów w ręce złożone do modlitwy, wypowiada się całą

sentencję, a na słowo „Twojej” wypuszcza płatki na ziemię.
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Dawniej mawiano, że podczas procesji w Boże Ciało ksiądz może

rozpoznać w tłumie czarownice. Według podań należy spojrzeć na

tłum przez monstrancję, a wówczas ukażą się niewidzialne dla

pozostałych atrybuty „przyjaciółki diabła”. Są to noszone na

głowie… skopce na mleko.

Ołtarz przygotowany na procesję podczas Bożego Ciała

w Garwolinie w 1934 roku.
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Wianki na Boże Ciało

Ważną tradycją związaną z Bożym Ciałem jest święcenie wianków.

Współcześnie odbywa się to w ostatni dzień oktawy, czyli w

czwartek przypadający dokładnie po święcie. Dawniej zostawiano

wianki w kościele nawet przez cały tydzień, aby przez ten czas

nabrały jeszcze więcej niezwykłej siły.

Zwykle do poświęcenia w Boże Ciało przygotowuje się jeden

wianek złożony z kwiatów ogrodowych i polnych oraz ziół. W

niektórych regionach zamiast jednego wianka z różnych roślin wito

7 lub 9 mniejszych wianuszków – każdy z innego zioła. Były to m.in.

mięta, ruta, stokrotka, barwinek, macierzanka, rozchodnik, kopytnik,

nawrotek, rosiczka, lubczyk, kopelnik, targownik, dzwonki,

bobownik, niezapominajki, jabłecznik. Te rośliny wymienia Barbara

Ogrodowska przy haśle Wianki na Boże Ciało w „Zwyczajach,

obrzędach i tradycjach w Polsce”. Natomiast w każdym regionie,

każdej wsi, a nawet na każdym przysiółku tradycje święcenia ziół

mogą się nieco różnić. Wianki przygotowywane są zgodnie z

lokalnymi zwyczajami, dlatego ich wygląd zależy od wielu

czynników.
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Poświęcone wianki przynoszono do domu i zatykano za święty

obraz, wieszano nad drzwiami lub w sieni. Ich obecność chroniła

całe domostwo przed niszczycielską siłą żywiołu, np. piorunów,

wiatru, gradu. Wianki stanowiły też ochronę przed wszelkim złem,

nieszczęściem oraz urokami czarownic, które właśnie w tym okresie

miały być bardzo aktywne. Niektórzy trzymali wianki w stajni lub

oborze, gdzie

także pełniły rolę

ochronną.

Najpewniej przed

wiedźmami

próbującymi

ukraść mleko lub

urzec niewinne

zwierzęta…

Suche wianki

przydawały się w

obejściu przez cały

rok. Korzystano z

mocy
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poświęconych roślin używając ich do przygotowania naparów i

herbatek leczących różne dolegliwości. Wówczas stosowano zioła

zgodnie z ich przeznaczeniem np. miętę na ból brzucha, krwawnik

na kobiece dolegliwości, podbiał na ból gardła itd.

Jeśli podejrzewano, że przyczyną choroby, niedomagania albo, co

gorsza, niepowodzeń, całej rodziny jest urok wówczas okadzano

osobę, zwierzę lud całe domostwo. Ususzone, poświęcone w

kościele rośliny rzucano na rozżarzone węgielki i obchodzono wokół

domu lub stworzenia.

Okruchy z poświęconego wianka ułatwiały przejście na drugą

stronę życia. Dlatego kruszono zioła do łóżka konającemu – miało to

również skrócić cierpienia. Po śmierci wkładano zioła do trumny,

aby te strzegły zmarłego oraz sprowadziły na niego wieczny spokój.

Matki Boskiej Zielnej

Matki Boskiej Zielnej to ludowa nazwa kościelnego święta

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obchodzi się je na

pamiątkę wzięcia do nieba Matki Boskiej wraz z jej duszą i ciałem.

W polskiej, ale i europejskiej tradycji jest to dzień celebrowania
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Maryi jako opiekunki przyrody w największym rozkwicie. Stąd

zwyczajowe nazwy tego święta – polska Matka Boska Zielna,

niemiecka Kwietna, czeska Korzenna.

Dożynki w Tczycy, 1935 rok

Tego dnia do kościołów zanosi się wiązanki kwiatów i ziół w

podziękowaniu za tegoroczne plony. Współcześnie święto Matki

Boskiej Zielnej często łączy się z obchodami lokalnych dożynek.

Niegdyś były to dwie zupełnie odrębne uroczystości, a dożynki,

czyli zakończenie żniw, odbywało się w późniejszym terminie. Dziś
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ze względu na wcześniejsze i szybciej kończące się zbiory zbóż, oba

święta zlały się w jedno, a w kościołach 15 sierpnia święci się

zarówno wiązanki kwiatowe, jak i duże wieńce dożynkowe.

Bukiety na Zielną

W Polsce w bukietach przygotowywanych na Zielną nie może

zabraknąć kwiatów polnych i ogrodowych, ziół, zebranych na

miedzach i łąkach w tym czasie, kłosów zbóż, lnu, makówek i

konopi, marchwi, nabitego na patyk ziemniaka i jabłka, a także

gałązek z orzechami laskowymi czy późnymi wiśniami. W bukietach

znajduje się wszystko to, co cieszy oko i napełnia spiżarnię w

połowie sierpnia. Zebrane płody ziemi ofiarowuje się Matce Bożej w

podziękowaniu za obfite zbiory.

Do ziela tradycyjnie wkładano m.in. bylicę, miętę, piołun, chaber,

macierzankę, dziewannę, krwawnik, kopytnik, lubczyk, szałwię.

Miały tam swoje miejsce kwiaty z przydomowego ogródka np.

nagietki, malwy, mieczyki, nieśmiertelniki, słoneczniki i inne.

Przygotowuje się je dzień wcześniej lub 15 sierpnia wczesnym

rankiem. Bukiety święci się na nabożeństwach podczas całego dnia.
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Następnie ziele

przynoszone jest do

domu, gdzie staje na

honorowym miejscu.

Niegdyś wieszano je

obok wejścia w sieni

lub obok świętych

obrazów. Bukiet po

poświęceniu nabierał

szczególnych

właściwości i był

wykorzystywany przez

cały rok.

Wysuszone ziele dodawano do herbatek oraz naparów

stosowanych w razie chorób ludzi i zwierząt. Szczególnie często

herbatkę z bukietu na Zielną wykorzystywano po ocieleniu się

krowy. Wówczas przygotowywano specjalny wywar i dawano do

picia zwierzęciu dla wzmocnienia po porodzie. Natomiast dymem

okadzano wymię krowy w przypadku jego zapalenia.
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Okadzanie było także metodą stosowaną do celów ochronnych.

Wysuszone zioła i rośliny z bukietu kładziono na rozżarzone

węgielki. Z tak przygotowanym kadzidłem obchodzono dom, stajnię

i pozostałe zabudowania, co miało ochronić przed pożarem, burzą, a

nawet groźnymi epidemiami, które, jak wierzono, rozchodzą się

wraz z morowym powietrzem. Okadzanie stosowało się również w

celu odczynienia uroków.

Suszone rośliny z bukietu święconego na Zielną wkładano do

trumny konającemu, aby ułatwić mu śmierć oraz osiągnięcie

wiecznego spokoju. Makówki kładziono zaś do łóżeczka

niemowlętom, które nieustannie płakały w nocy. Wykruszone zioła

dodawano także do zboża przeznaczonego do siewu – miało to

chronić przyszłe plony przed szkodnikami i gwałtownymi burzami.
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Jak święcić zioła?

Jak zrobić wianek na Boże Ciało?

Kwiaty oraz zioła na wianek najlepiej zbierać w dzień święcenia.

Większość roślin szybko więdnie, więc aby wianek zachował swoje

właściwości, nie można zrobić go kilka dni wcześniej. Na wianek

składają się głównie rośliny zebrane na łąkach, miedzach i w

przydomowym ogródku.

Kwiaty i zioła do wianka na Boże Ciało:

● piwonia
● kalina
● jaskier
● koniczyna
● mięta
● przywrotnik
● bylica
● dziurawiec
● rumianek
● mięta
● krwawnik
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To tylko przykładowa lista roślin używanych do stworzenia wianka.

Dodaj także te kwiaty, które kwitną w ogródku oraz zioła, których

używasz na co dzień. Ponieważ Boże Ciało, co roku obchodzi się w

innym terminie, wianek każdego roku będzie wyglądał nieco inaczej

ze względu na rozwój roślin – niektóre mogą kwitnąć wcześniej lub

później.

Zbierając rośliny na wianek skorzystaj z treści umieszczonych w

części pierwszej i wybierz te zioła, które będą miały dla Ciebie

znaczenie.

Do przygotowania wianka potrzebujesz: nóż lub nożyczki do cięcia

roślin oraz sznurek lub wstążkę do mocowania całości.

Wianek możesz wykonać na dwa sposoby: używając sznurka dla

wzmocnienia lub bez niego, zupełnie naturalnie. Jeśli zdecydujesz

się na pleść z samych roślin pamiętaj, że będziesz potrzebować

długich łodyżek. Dzięki nim całość będzie się trzymała. Gdy łodyżki

będą zbyt krótkie wianek może się rozpaść.
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Plecenie wianka rozpocznij od wybrania kilku ziół. Dokładaj kolejne

przesuwając się nieco w dół.

Weź roślinę z dłuższą łodygą i okręć ją wokół wszystkich

pozostałych roślin. Dołóż kolejne kwiaty i zioła znów okręcając

łodyżki wokół pozostałych. Kontynuuj aż do pożądanej wielkości

wianka.

Jeśli używasz sznurka – dokładaj rośliny do niego. Będzie on

stanowił podstawę dla wianka. Również w tym wypadku co kilka

roślin owijaj sznurek wokół wszystkich łodyżek.
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Wianek możesz zakończyć sznurkiem lub wstążeczką, aby łatwo go

trzymać, a później zawiesić.
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Przygotowanie pięknego wianka wymaga nieco wprawy w ukryciu

sznurka lub łodyżek, ułożeniu kwiatów i ziół, dopasowaniu roślin w

taki sposób, by dobrze obok siebie wyglądały. Jeśli dopiero

zaczynasz przygodę z pleceniem wianków, przygotuj więcej roślin –

to z pewnością ułatwi stworzenie wianka!

Bylica to roślina, która chroni przed działaniem sił nieczystych, przed

urokami i czarownicami. Dodaje się ją do wianków i do bukietu.
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Jak zrobić bukiet?

W przeddzień Matki Boskiej Zielnej, a najlepiej 15 sierpnia rano

zbierz zioła i kwiaty do święcenia. Bukiet niesiony do kościoła tego

dnia to wyraz dziękczynienia za plony, więc powinny się w nim

znaleźć nie tylko kwiaty i zioła, ale także rośliny uprawne.

Kwiaty, zioła i rośliny do bukietu:

● kłosy zbóż
● len
● gałązki z jabłuszkami lub jabłko na patyku
● gałązka z orzechami
● marchew
● nawłoć
● wrotycz
● rumianek
● mięta
● bylica
● krwawnik
● koniczyna
● chaber
● dziurawiec
● boże drzewko
● słonecznik
● rudbekia
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Do bukietu wykorzystaj wszystkie te rośliny, które rosną w Twoim

otoczeniu. Możesz użyć zarówno kwiaty ogrodowe, jak i te,

aktualnie kwitnące na łące.

Do przygotowania bukietu potrzebujesz: nóż lub nożyczki do cięcia

roślin oraz sznurek lub wstążkę do związania bukietu.

Największe kwiaty, kłosy zbóż, gałązkę z jarzębiną, jabłuszkami lub

orzechami włóż do środka, drobniejsze rośliny układaj na zewnątrz

– to pozwoli Ci najpiękniej zaprezentować całość.

Doskonałym uzupełnieniem bukietu jest nawłoć: jest dość duża, a

przy tym łatwo ją ułożyć. Możesz wykorzystać ją jako uzupełnienie

swojego bukietu.

Wszystkie rośliny okręć ciasno sznurkiem lub wstążką. To pozwoli

Ci utrzymać kształt ułożonego bukietu oraz ułatwi przenoszenie go.
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Jak suszyć zioła?

Choć wianek pięknie wygląda na drzwiach, a bukiet idealnie

prezentuje się jako ozdoba stołu czy komody, nie są to dobre

sposoby na przechowywanie poświęconych ziół. Najlepszym

rozwiązaniem jest ich zasuszenie. Zgodnie z tradycją wianek oraz

bukiet trzymano w suchych i przewiewnych miejscach, by w razie

konieczności skorzystać z mocy święconych roślin.

Najczęściej zawieszano je u sufitu, przy świętych obrazach, w

komorze lub w sieni. We wszystkich tych miejscach nie miały one

styczności ze zbyt dużą wilgotnością, a jednocześnie miały dostęp

do świeżego powietrza. Oba te czynniki zapobiegają gniciu roślin, a

sprzyjają suszeniu.

Współcześnie rośliny najlepiej trzymać w nieogrzewanym, ale

przewiewnym pomieszczeniu – można wykorzystać w tym celu

zadaszony taras albo ogrodową altankę. Bukiet najlepiej zawiesić

łodygami do góry, natomiast w przypadku wianka nie ma to

większego znaczenia.

Jeśli zależy nam jedynie na pojedynczych roślinach lub liściach,

można wysuszyć je osobno na materiale o luźnym splocie np. jucie
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lub lnie. Taki sposób suszenia poleca się zwłaszcza dla tych roślin,

które potem zamierzamy spożywać np. w formie herbat.

Jak korzystać ze święconych ziół?

Poświęcone rośliny zachowują swoje naturalne właściwości,

pomnażają je i nabierają nowych. Według wierzeń naszych

Jak święcić zioła?                                                                                                                                               38



przodków zioła z wianka i bukietu stają się potężnymi artefaktami,

które przychodzą nam z pomocą w różnych sytuacjach życiowych.

★ Zioła lecznicze

Uważa się, że poświęcone zioła mają zwielokrotnione właściwości,

więc w razie choroby najlepiej dodać do przyrządzanych herbat i

naparów właśnie takie rośliny. Jeśli już od początku wiadomo, że

zioła będziemy jeść lub pić, należy je odpowiednio przygotować. Po

zebraniu przepłukać wodą, by pozbyć się zabrudzeń i ewentualnych

nieproszonych gości. Zioła do przygotowania napojów należy

suszyć osobno lub w miejscu, w którym nie będą narażone na

zanieczyszczenie, kurz lub działanie owadów.

★ Ochrona przed żywiołami

Zioła z bukietu i wianka wykorzystywano w przypadku

nadchodzącej burzy, porywistego wiatru czy ewentualnego

gradobicia. Aby skorzystać z ochronnego działania święconych ziół,

należy je spalić. Kilka gałązek roślin można wrzucić do pieca, spalić

w kominku lub na talerzyku. Niektórzy praktykowali jednocześnie

palenie ziół i modlitwę (zwykle do Matki Bożej). Można także

pozostawić w oknie poświęcone kwiaty bławatka.
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★ Ochrona przed urokami i działaniem złego

Poświęcone zioła mają moc apotropeiczną, czyli chronią przed złymi

siłami. Już sama obecność święconego wianka lub bukietu sprawia,

że całe domostwo jest chronione. W przypadku choroby

niewiadomego pochodzenia lub uroku stosowano także okadzanie

– na rozżarzonych węglach kładziono kilka suchych gałązek i

dymem okadzano poszkodowaną osobę lub zwierzę.

Jeśli nie chcesz trzymać w domu suszonego wianka lub bukietu,

który kruszy się, zbiera kurz, a po dłuższym czasie wygląda

nieestetycznie – przełóż go do materiałowego, niewielkiego

woreczka. Pokrusz wysuszone zioła i kwiaty, wrzuć i przewiąż

czerwoną wstążeczką. W ten sposób zachowasz właściwości

święconych roślin, a unikniesz kruszenia i kurzenia.
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O autorce

Ewelina Pawlik -

folklorystka,

rękodzielniczka,

copywriterka.

Autorka bloga o kulturze

ludowej Pisane za lasem.

Współautorka albumu

Folklor polski

(Wyd. SBM 2020).

Pochodzi z Zalasowej, wsi położonej na pograniczu regionów

Krakowiaków i Pogórzan. Prowadzi badania etnograficzne w swojej

okolicy, warsztaty tańca i rękodzieła ludowego, współpracuje z

licznymi zespołami folklorystycznymi oraz instytucjami zajmującymi

się kulturą ludową.

Absolwentka IV Studium Folklorystycznego w Nowym Sączu,

magister zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zawodowo zajmuje się pisaniem tekstów i artykułów

promocyjnych.
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Rok w kwiatach

Aby być na bieżąco zaobserwuj na Facebooku lub Instagramie!

Rok w kwiatach to projekt badawczy i upowszechniający wiedzę o

plastyce obrzędowej. Tradycyjne palmy wielkanocne czy wieńce

dożynkowe wciąż są obecne podczas świąt dorocznych, jednak

wiedza o ich symbolice, znaczeniu oraz sposobach wykonania

zanika. Naturalny, międzypokoleniowy przekaz tych informacji już

już bardzo niewielki.

W ramach projektu powstaną cztery ebooki dotyczące palmy

wielkanocnej, wianka na Boże Ciało i bukietu na Zielną, wieńca

dożynkowego oraz pająka. Każdy z nich będzie zawierał informacje

o zwyczajach związanych z danym elementem kultury ludowej, a

także szczegółowy opis wykonania tegoż. Ponadto przez cały rok

na blogu Pisane za lasem będą publikowane artykuły o

bibułkarstwie i plastyce obrzędowej.

Projekt został dofinansowany

w ramach Stypendium

Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego.
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