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Gatunki tekstów związane z przepowiadaniem przyszłości 
we współczesnej kulturze popularnej

Geneza pojęcia „kultura popularna” związana jest z założeniem istnienia w obrębie 
kultury relewantnej opozycji: elitarność — popularność. Obu członom opozycji towa-
rzyszyły zwykle, zwłaszcza w dawniejszych badaniach z zakresu socjologii, antropo-
logii i teorii kultury, charakterystyczne akcenty aksjologiczne i estetyczne — kultura 
popularna traktowana była jako nacechowany pejoratywnie, „gorszy”, „podrzędny” 
człon opozycji, przeciwstawiany podsystemowi kultury z dopełnieniem nobilitującym 
(„wysoka”, „artystyczna”). Antynomia ta wiąże się z głęboko utrwalonym w europej-
skiej tradycji od czasów starożytnych podziałem na niski i wysoki obieg kulturowy. 
W późniejszych fazach rozwoju refleksji teoretycznej nad kulturą popularną pojawiają 
się próby opisowego ujęcia tego zjawiska, co w konsekwencji prowadzi do rezygna-
cji z przeciwstawiania sobie poszczególnych dziedzin i poziomów kultury. Najnowsza 
faza rozwoju idei kultury popularnej, proponuje — związane z podejściem postmo-
dernistycznym — pojmowanie jej jako dziedziny autonomicznej, samodzielnego nurtu 
kultury współczesnej (por. Żabski 2006). Należy wszakże pamiętać, że to nowe pojmo-
wanie kultury popularnej dotyczy jej współczesnego etapu rozwoju. W odniesieniu do 
wcześniejszych epok w rozwoju kultury, poprzedzających zapoczątkowane w drugiej 
połowie XIX wieku przemiany w społeczeństwach europejskich, należy uwzględnić 
nieco inny układ cech i elementów stanowiących o wyodrębnianiu poziomów kultu-
ry, związanych zarówno z możliwościami technicznymi komunikacji, jak i sposobami 
uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych. 

Gatunki tekstów związane z procesem przepowiadania przyszłości pojawiły się w kul-
turze polskiej wraz z rozpowszechnieniem się druku w wieku XVI i już w odniesieniu do 
tych najstarszych znanych tekstów zastosowana została przez badaczy z połowy XX wieku
etykieta kultury popularnej, niskiej — np. Helena Kapełuś tak rozpoczyna rozważania nad-
sennikami, przypisując im poślednie miejsce nawet w ramach owej kultury popularnej:
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Piśmiennictwu wyrosłemu z kręgów w węższym lub szerszym znaczeniu tego słowa rozumia-
nej „elity” kulturalnej czy intelektualnej towarzyszy przez całe wieki inny, dolny jego nurt, 
który znajduje dla siebie odbiorców wśród czytelników spoza owych sfer uprzywilejowanych. 
Oczywiście w miarę tego, jak przekształcają się proporcje stosunków między elitą a resztą spo-
łeczeństwa, w miarę zachodzących przeobrażeń w jego strukturze, zmieniają się jego i adresaci 
i sam sposób recepcji.
Wśród popularnych utworów, zróżnicowanych pod względem hierarchii artystycznej, ostat-
nie, najniższe miejsce zajmują teksty o wróżebnym charakterze i przeznaczeniu praktycznym, 
różne „divinationes”, „sortilegia” czy „interpretationes somniorum”, pozbawione niemal war-
tości literackich…”. [Kapełuś 1963: 295]

Wydany w 1965 roku pod redakcją J. Krzyżanowskiego „Słownik folkloru polskiego” 
uwzględnia następujące gatunki związane z przepowiadaniem przyszłości, które pojawiły 
się w polskim piśmiennictwie na przestrzeni dziejów: senniki, sortilegia, sybille, wróżby, 
proroctwa, kalendarz (tu: prognostyk) oraz książki typu kabały i loteryjki, upowszechnia-
jące „rozmaite wróżebne przepowiednie, dostosowane do płci, wieku, zawodu i zaintereso-
wań klienta” (Krzyżanowski 1965: 156). Wszystkie te gatunki sytuuje się w obrębie litera-
tury nazywanej odpustową, straganową, jarmarczną, popularną, ludową.

Nowy obszerny „Słownik literatury popularnej” (pierwsze wydanie w 1997 roku; dru-
gie — poprawione i uzupełnione — w 2006) umieszcza interesujące nas gatunki w dziale  
(jak można wywnioskować z rozdziału : Słownik w układzie systematycznym)  Piśmiennic-
two religijno-moralizatorskie. Literatura dla ludu (Żabski 2006: 762), w którym zawiera 
się hasło Książki profetyczne w obiegu popularnym, zawierające omówienia następujących 
gatunków: 1. Przepowiednie, proroctwa, apokalipsy; 2. Senniki; 3. Wróżby — z podzia-
łem na: A. Horoskopy, B. Wróżenie z kart, C. Chiromancję, D. Inne rodzaje wróżbiarstwa  
(Żabski 2006: 280–284).

Najbardziej inspirujące podejście do kultury popularnej — z punktu widzenia ję-
zykoznawcy zajmującego się tekstologią i genologią lingwistyczną — prezentuje w od-
niesieniu do interesującej nas problematyki Słownik pojęć i tekstów kultury (Szczęsna 
2000). Słownik ten najistotniejsze dane na temat kultury popularnej umieszcza pod 
hasłem Teksty kultury popularnej, przedstawiając nie tylko prostą i celną ich charakte-
rystykę:

Teksty kultury popularnej, teksty przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców, nastawione 
na zaspokojenie potrzeb przeciętnego uczestnika kultury. […] T.k.p. ukierunkowane są przede 
wszystkim na rozrywkę, likwidowanie barier społecznych, ekonomicznych, komunikacyjnych. 
[Szczęsna 2002: 308]

Obok prób charakterystyki zjawiska słownik ten proponuje listę gatunków typowych 
dla współczesnej kultury popularnej, co jest niezwykle istotne, ponieważ sfera ta w wielu 
swoich poddziedzinach, jak np. literatura i film, jest już od dawna poddawana opisowi 
przede wszystkim poprzez inwentarz reprezentujących ją gatunków. Często również wy-
mienia się zestawy gatunków typowe dla poszczególnych środków komunikowania maso-
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wego — mówi się np. o gatunkach telewizyjnych, radiowych estradowych. Mamy więc 
w tym słowniku próbę poszerzenia gatunkowego spojrzenia na teksty, których podstawo-
wym tworzywem jest język, ponieważ takie przede wszystkim gatunki zostały tu uwzględ-
nione (należy chyba przyjąć, że  wymieniono je jako typowe przykłady,  nie stanowią bo-
wiem kompletnej listy gatunków). Mamy tu: graffiti, horoskop, krzyżówkę, rebus, quiz, 
sennik, skecz, teleturniej, wyliczankę, zagadkę, żart (Szczęsna 2000: 308–309). Spośród 
gatunków tekstów pisanych związanych z przepowiadaniem przyszłości, których dotyczą 
nasze rozważania, wymieniono tu horoskop i sennik, nie zostały wymienione równie często 
pojawiające się różnego rodzaju wróżby oraz przepowiednie astrologiczne.

W nowożytnej kulturze gatunki związane z przepowiadaniem przyszłości wiodą nie-
zmiennie żywot peryferyjny, znajdują się na marginesie dominującego dyskursu — czy jest 
nim religia chrześcijańska, traktująca przepowiadanie przyszłości jako sprzeczne z nauką 
kościoła i wobec tego grzeszne (ślepy los versus wolna wola i opatrzność — por. Cameron 
1996, Salij 2000); czy jest to współczesny światopogląd naukowy, oparty na wierze w ra-
cjonalizm, przepowiadaniu przyszłości tego racjonalizmu odmawiający. Jednak egzystując 
w peryferyjnych rejonach kultury przetrwały do dzisiaj — obecnie wykazują się sporą ży-
wotnością i wraz z poszerzaniem się zasięgu obszarów zajmowanych przez kulturę popu-
larną stanowią element dosyć często pojawiający się w naszej codzienności. Istotne dla 
charakterystyki i zrozumienia sposobu funkcjonowania gatunków związanych z przepo-
wiadaniem przyszłości we współczesnej kulturze popularnej wydają się dwa zagadnienia: 
po pierwsze, umiejscowienie poszczególnych gatunków w przebiegu procesu przepowia-
dania przyszłości — uporządkowanie tego obszaru jest zabiegiem niezbędnym, w sytuacji 
gdy w słowniku bez słowa komentarza pojawiają się obok siebie byty o tak odmiennej 
naturze, jak: przepowiednie, senniki i wróżenie; po drugie, ustalenie  podstawowej funkcji 
tych gatunków.

Miejsce poszczególnych gatunków w przebiegu procesu przepowiadania przyszłości 
wiąże się z klasyfikacją sposobów przepowiadania przyszłości, a zwłaszcza z ilością wy-
stępujących w różnych sposobach etapów konstruowania tekstu. Próby klasyfikacji poja-
wiające się w pracach dotyczących wróżbiarstwa (określenie to używane jest w pracach 
historyków kultury w szerokim znaczeniu — jako synonim przepowiadania przyszłości), 
korzeniami sięgają ustaleń dokonanych w tej dziedzinie już w  starożytności. Wykorzystu-
jąc monografie poświęcone wróżbiarstwu u Hetytów (Popko 1982), starożytnych Greków 
i Rzymian (Oświecimski 1989) oraz w średniowieczu (Kieckhefer 2001), proponuję przyję-
cie poniższej charakterystyki poszczególnych gatunków dyskursów i przedstawiam własną 
syntetyczną klasyfikację.

Podstawowy podział w obrębie sposobów przepowiadania przyszłości to wyodrębnie-
nie wróżbiarstwa naturalnego (wewnętrznego) i sztucznego (zewnętrznego). Wróżbiarstwo 
naturalne polega na tym, że przyszłość jest przewidywana „nie na podstawie oznak, do-
strzeżonych czy ustalonych w drodze rozumowania lub domysłu, lecz w jakimś uniesieniu
duszy albo w samorzutnym i nieskrępowanym wzruszeniu. Zdarza się to często ludziom 
śpiącym, a czasem też tym, co majaczą w szale proroczym, jak to się działo z beockim 
Bakisem, Kreteńczykiem Epimenidesem i erytrejską Sybillą. Za przepowiednie tego
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samego rodzaju należy poczytywać również wieszczby wypowiadane z podniety czy na-
tchnienia bogów” (Cycero, O wróżbiarstwie, I 18, 34; cyt. za Oświecimski 1989). Autor 
takiej przepowiedni przedstawia się zwykle jako osoba, która jedynie przekazuje słowa 
lub opisuje obrazy otrzymane od istot nadprzyrodzonych. Często działa poza swoją wolą, 
a nawet wbrew swojej woli, ponieważ został do roli proroka powołany przez boga. Charak-
terystyka tego typu aktu, w którym powstaje tekst, odpowiada aktowi tworzenia proroctwa, 
tak jak jest ono rozumiane w sensie religijnym (natchnienia od boga) lub pozareligijnym 
(szał proroczy, natchnienie twórcze).

Wszystkie inne sposoby poznawania przyszłości są efektem interpretacji różnego ro-
dzaju znaków (wróżbiarstwo sztuczne lub zewnętrzne). Opierając się na tradycji rzym-
skiej, rozróżniającej znaki przekazywane przez bogów z własnej woli (signa oblativa) oraz 
znaki uproszone, wyjednane (signa impetrativa), dokonać można w obrębie wróżbiarstwa 
sztucznego podziału na bierne i aktywne. Wróżbiarstwo bierne polega na potraktowaniu 
zjawisk samorzutnie występujących w naturze (uznawanych dawniej za znaki dane przez 
bogów z własnej woli) — zjawisk niezwykłych, rzadkich, robiących szczególne wrażenie 
(grzmot, kometa, niezwykły sen) jako znaków przyszłych wydarzeń i poddaniu ich stosow-
nej interpretacji. Wróżbiarstwo aktywne, wymagające działania osoby wróżącej, występuje 
w formie technik obserwacyjnych (np. chiromancja) oraz technik doświadczalnych (np. 
wróżby losowe).

wróżbiarstwo
 

wróżbiarstwo sztuczne, zewnętrzne wróżbiarstwo naturalne wewnętrzne
 (interpretacja znaków)  (wieszczenie, prorokowanie)

bierne                                       aktywne

 obserwacyjne doświadczalne

Dla naszych rozważań nie ma szczególnego znaczenia fakt pochodzenia samego znaku 
ani traktowania wróżbiarstwa jako zależnego od inspiracji boskiej, jak to się działo w sta-
rożytności czy inspiracji diabelskiej. Przedstawiony powyżej podział sposobów przepowia-
dania przyszłości wykorzystany zostanie do analizy samej czynności przepowiadania — do 
wskazania różnej ilości jej faz, a tym samym ilości i konfiguracji tekstów współtworzących 
tę sytuację na poszczególnych etapach związanych z konstruowaniem tekstu. Tekst pro-
roctwa jest tu przeciwstawiony wszystkim pozostałym gatunkom tekstów predykcyjnych: 
proces jego powstawania jest skrajnie pozaracjonalny, może odbywać się poza świado-
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mością prorokującego. Sposób powstawania pozostałych gatunków przepowiedni (a tak-
że prognoz) jest w najogólniejszych zarysach podobny: w opozycji do proroctwa, danego 
nadawcy (nadawcy-pośrednikowi) jako gotowy tekst językowy lub wizja, są one efektem 
umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej posiadanej przez nadawcę-twórcę tekstu 
do interpretacji znaków.

Wiedza umożliwiająca stworzenie tekstu przepowiedni zawiera następujące kompo-
nenty:

1) zbiór znaków (signifiant), przepowiadających przyszłe wydarzenia;
2)  zbiór reguł interpretacji tych znaków, wskazujących ich powiązanie z określonymi 

cechami przyszłych wydarzeń.

Wiedzę tę można przedstawić jako zbiór implikacji typu: Jeżeli w określonym cza-
sie T nastąpiło (nastąpi) zjawisko X, to znaczy, że w przyszłości, w czasie T’ nastąpi 
zjawisko Y. 

Dzieła teoretyczne, zawierające wyliczenie znaków i przyporządkowane im zapowia-
dane wydarzenia, narodziły się w Babilonii w drugim tysiącleciu p.n.e., na nich wzorowali 
się Hetyci — tu najstarsze zachowane teksty są datowane na XVI wiek p.n.e. (w języku 
akadyjskim lub hetyckim).  Dla ilustracji kilka przykładów tych najstarszych tekstów:

Jeżeli w ósmym miesiącu [roku], w piętnastym dniu bóg-Księżyc umrze, nastaną deszcze, zbio-
ry będą pomyślne. Ukażą się ziemne stworzenia i pożrą zboże, a na kraj padnie trwoga. 
Jeżeli Księżyc jest jaskrawożółty i jego prawy róg jest alpu, a lewy róg jest dampu, w drugim 
miesiącu wiosna będzie pomyślna. [Popko1982: 133]
Jeżeli kobieta rodzi, a [dziecko] z ciała matki otwiera usta i mówi, bóg burzy uderzy kraj.
Jeżeli kobieta rodzi i [dziecko] ma głowę psa, w kraju zapanuje przemoc.
Jeżeli kobieta rodzi i [dziecko] ma głowę świni, bydło rogate będzie marne.
Jeżeli kobieta rodzi i [dziecko] nie ma ucha, w kraju stanie się coś strasznego, kraj będzie spu-
stoszony.
Jeżeli kobieta rodzi i prawe ucho [dziecka] przylega do głowy, w domu człowieka [do którego 
należy kobieta] urodzi się głupiec.
Jeżeli kobieta rodzi i lewe ucho [dziecka] przylega do głowy, w domu człowieka urodzi się 
mędrzec. [Popko 1982: 135]
Jeżeli człowiek śpi w łóżku i ślina cieknie mu po prawym policzku, coś mu się stanie.
Jeżeli człowiek śpi w łóżku i ślina cieknie mu po lewym policzku, jego wrogowi coś się stanie.
Jeżeli człowiek śpi w łóżku i jego lewa ręka albo lewa noga zdrętwieje, wydarzy mu się coś 
dobrego. [Popko 1982: 136]

Aby możliwe było sformułowanie przepowiedni, poza wiedzą teoretyczną, będącą 
zbiorem zdań omnitemporalnych, konieczne jest stwierdzenie faktu zajścia (na podstawie 
obserwacji, obliczeń lub innych metod) stanu rzeczy o charakterze znakowym. 

Dla przepowiedni i wróżb charakterystyczny jest arbitralny (z racjonalnego punktu 
widzenia) związek między zdarzeniem będącym elementem znaczącym i zdarzeniem sta-
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nowiącym element znaczony. Dotyczy to zarówno tekstów powstających w obrębie skom-
plikowanych systemów astrologicznych oraz wróżbiarskich, jak i izolowanych przesądów. 
Pewne zdarzenia, przepowiadające jakieś inne zdarzenia, mające nastąpić w przyszłości, 
są interpretowane na mocy reguł tradycyjnej wiedzy religijnej lub magicznej, której po-
chodzenie jest wiązane z ingerencją sił nadnaturalnych; w niektórych sposobach wróżenia 
zdarzenia te mogą być przez osobę przepowiadającą przyszłość w sposób świadomy przy-
porządkowywane sobie ad hoc w momencie bezpośrednio poprzedzającym sformułowanie 
wróżby. Nadawcą-twórcą tekstu jest zwykle ekspert w dziedzinie astrologii lub jakiejś od-
mianie wiedzy magicznej: astrolog, wróżbita, wróżka. 

Ten podstawowy schemat powstawania tekstu wróżebnego w obrębie wróżbiarstwa 
sztucznego, opartego na interpretacji znaków, jest kompletną charakterystyką techniki prze-
powiadania biernego, w której sytuacja wróżenia jest ewokowana przez wystąpienie nie-
zwykłego zjawiska traktowanego z racji swej niezwykłości jako znak przeszłych wydarzeń.

W wypadku wróżbiarstwa aktywnego impulsem do podjęcia czynności wróżenia 
jest istnienie jakiegoś problemu dotyczącego przyszłości, sformułowanego w postaci tzw. 
pytania wróżebnego, inicjującego poszukiwanie odpowiedzi przy pomocy odpowiedniej 
techniki, posługującej się pewnym zestawem znaków i ich interpretacji. W obu odmianach 
wróżbiarstwa aktywnego do przeprowadzenia czynności wróżenia konieczna jest dodatko-
wo znajomość reguł o charakterze technicznym. Techniki obserwacyjne zakładają znajo-
mość sposobów docierania do znaków ukrytych oraz określają właściwe okoliczności i czas, 
w których należy prowadzić obserwacje zjawisk traktowanych jako znakowe. Charaktery-
styczną cechą technik wróżbiarstwa doświadczalnego jest konieczność konstruowania 
znaków wróżebnych (następnie poddawanych interpretacji), a więc również konieczne jest 
istnienie tekstów instruujących wróżącego na temat reguł doboru elementów znaczących 
i sposobów konstruowania z nich znaków. Jest to sposób wróżenia wymagający najbardziej 
rozbudowanej wiedzy teoretycznej, składającej się z największej liczby elementów, jedno-
cześnie jest to sposób wróżenia najbardziej uniwersalny, możliwy do zastosowania w naj-
bardziej zróżnicowanych warunkach, ponieważ jego zastosowanie nie jest uzależnione od 
pojawienia się żadnych zjawisk naturalnych, na których zaistnienie wróżący nie ma wpływu. 

Dyskurs predykcyjny (związany z przepowiadaniem przyszłości) objawia się w kul-
turze popularnej w zróżnicowany sposób, w którego zrozumieniu pomaga znajomość 
technik wróżenia i ilości mogących pojawić się w nich etapów. Gatunki z nim związane 
reprezentują bowiem różne etapy przepowiadania i konstruowania przepowiedni — nie 
zawsze mamy do czynienia z gotowym ostatecznym tekstem przepowiadającym przy-
szłość (przepowiednią). Gatunki związane z przepowiadaniem przyszłości występują 
w następującej postaci:

1)  jako gotowy tekst przepowiedni,
2)  jako tekst stanowiący teorię-słownik, pozwalającą na interpretację zjawisk trakto-

wanych jako znakowe względem wydarzeń przyszłych,
3)  jako wieloelementowy scenariusz wróżenia czy raczej instrukcja mająca doprowa-

dzić do wzięcia przez jej odbiorcę udziału w procesie tworzenia i interpretowania 
znaków, a następnie do skonstruowania na tej podstawie własnej przepowiedni. 
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Ad 1. W postaci gotowego tekstu pojawiają się (w czasopismach i odrębnych broszurach, 
Internecie) horoskopy i przepowiednie astrologiczne na następny rok. W przypadku horo-
skopu rolą odbiorcy jest (poza odczytaniem) odnalezienie fragmentu tekstu przeznaczo-
nego dla grupy osób urodzonych w pewnym okresie roku, czyli pod określonym znakiem 
zodiaku. Na temat horoskopów pisały Sandig (1986), Wojtak (1999), Kossakowska-Jarosz 
(2001), Bobrowska (2001). Wygenerowanie tekstu pozostałych przepowiedni wymaga 
przynajmniej minimalnego czynnego udziału odbiorcy. 

Ad 2. Samodzielny tekst stanowiący słownik-teorię, będącą podstawą do interpretacji zna-
ków, pojawia się, jeśli sama procedura przepowiadania jest stosunkowo prosta i spowodo-
wana przez wystąpienia zjawiska, które jest traktowane jako znak. Oczywiście możliwość 
potraktowania czegoś jako znaku oraz wiedza, że można to właśnie zjawisko poddać inter-
pretacji na podstawie służącego do tego kompendium wiedzy, jest uwarunkowana kulturo-
wo i dotyczy w naszej kulturze głównie snów — szczególnie tych bardzo wyrazistych lub 
mogących z różnych powodów zostać uznane za niezwykłe. Interpretacja takiego znaku na 
podstawie wiedzy zawartej w senniku prowadzi do sporządzenia przepowiedni, co stanowi 
zakończenie procesu przepowiadania przyszłości. Jest to przykład techniki przepowiada-
nia biernego, w której znak jest dany i rozpoznany jako taki przed rozpoczęciem procesu 
przepowiadania przyszłości. W tym przypadku gatunkiem danym nam bezpośrednio, ga-
tunkiem tekstu, który może zostać poddany analizie jest właśnie sennik — zbiór wiedzy 
teoretycznej dotyczącej snów (por. Niebrzegowska 1996). Sformułowana na podstawie 
sennika przepowiednia jest zwykle tekstem pomyślanym lub wypowiedzianym w sytuacji 
skrajnie nieoficjalnej i zwykle nie zostaje zapisana, wobec czego jest tekstem trudno do-
stępnym jakimkolwiek badaniom. W monografii Niebrzegowskiej, dzięki temu, że autor-
ka pokusiła się o próbę sformułowania definicji semantycznej sennika, można wskazać 
nieścisłość związaną właśnie z pomieszaniem etapów procesu przepowiadania przeszłości 
na podstawie snów. Nie można się zgodzić z podstawowym założeniem Niebrzegowskiej 
dotyczącym intencji komunikacyjnej sennika — proponuje ona następujące dwie formuły 
eksplikacyjne dla sennika, w zależności od tego, kto jest osobą wyjawiającą sen: (1) sam 
śniący czy też (2) „wtajemniczony”:

(1)  wiem, że śniło mi się X;
mówi się, że jeśli przyśni się X, na jawie wystąpi Y;
sądzę, że Y będzie dla mnie dobre/niedobre;

(2)  wiem, że śniło się X;
wiedz, że jeśli przyśni się X, na jawie wystąpi Y;
wiedz, że Y będzie dla Ciebie dobre/niedobre (Niebrzegowska 1996: 23).

W powyższych eksplikacjach nastąpiło pomieszanie zawartości sennika (teorii) z pro-
cesem przepowiadania przyszłości, przeprowadzanego na podstawie stwierdzenia wystą-
pienia znaku (wiem, że śniło (mi) się X), oraz tejże teorii, co być może zostało nieco zasuge-
rowane badaczce przez specyficzny typ materiału (wypowiedzi mówione). Przedstawione 
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eksplikacje opisują już etap konstruowania przepowiedni ze snu (na podstawie snu i senni-
ka). Sam sennik, czy to mówiony, czy pisany, nie zawiera formuł typu „wiem, że śniło (mi) 
się X”; jego eksplikację może stanowić co najwyżej seria implikacji typu: 

(wiem, że) jeśli śni się X, w przyszłości na jawie wystąpi Y;
Y będzie dobre/niedobre.

W momencie zidentyfikowania snu jako znaku: śniło mi się X, np. Śniła mi się kura 
(jest to być może znak jakichś przyszłych wydarzeń) i przyporządkowania mu pewnego 
znaczenia na podstawie sennika: Jeśli śni się X, to w przyszłości na jawie wystąpi Y, np. 
Sen o kurze jest dla kobiety zapowiedzią kłótni z sąsiadką lub inną kobietą należącą do dal-
szej rodziny, następuje skonstruowanie przez wróżącego własnej przepowiedni ze snu: 
Śniło mi się X, więc w przyszłości na jawie wystąpi Y, np. Śniła mi się kura, więc wkrótce 
czeka mnie kłótnia z sąsiadką lub kobietą należącą do dalszej rodziny — zwykle w postaci 
niezawierającej już poprzednika, tylko wynik rozumowania: W przyszłości na jawie wystą-
pi Y, np. Wkrótce czeka mnie kłótnia z sąsiadką lub kobietą należącą do dalszej rodziny. 

Do zbudowania własnej przepowiedni jej autor wykorzystuje zwykle następnik (de-
finiens) zawartej w senniku konstrukcji, lecz należy pamiętać, że nawet gdy tekst zostanie 
powtórzony dosłownie, nie jest to już ten sam tekst. Został on bowiem poddany aktualizacji 
w konkretnej sytuacji wystąpienia znaku. Sennik nie jest zbiorem gotowych przepowiedni, 
ale zawiera wiedzę teoretyczną dotyczącą interpretacji snów. Po dokonaniu interpretacji 
konkretnego snu-znaku autor konstruuje własny tekst przepowiedni: może on być prawie 
identyczny z fragmentem tekstu sennika, ale pełni już zupełnie inną funkcję.

Ad 3. Instrukcja, jak przeprowadzić wróżenie, odnosi się do typu wróżbiarstwa zwanego 
aktywnym. Tekstami składającymi się na ten proces są: pytanie wróżebne, stanowiące po-
czątek wszystkich działań, wskazówki dotyczące sposobów odszukania znaków (wróżbiar-
stwo aktywne obserwacyjne — np. chiromancja) lub ich skonstruowania (wróżbiarstwo 
aktywne doświadczalne — np. rzut kośćmi do gry), wiedza teoretyczna dotycząca spo-
sobów interpretacji znaków (słownik) i wreszcie stworzona na podstawie całego procesu 
wróżenia przepowiednia-wróżba. Przepowiednia taka często dostępna jest jako tekst pisany 
jedynie pośrednio, na podstawie odpowiedniego fragmentu tekstu teorii (słownika), który 
przez wróżącego jest wykorzystywany w procesie tworzenia własnego tekstu przepowiedni 
(Żmigrodzka 2004).

W związku z przedstawionym wyżej podziałem na horoskopy i przepowiednie astro-
logiczne, będące gotowymi tekstami przepowiedni, oraz teksty służące odbiorcy pomocą 
w samodzielnym stworzeniu tekstu przepowiedni, zarysowuje się zasadnicza różnica w po-
dejściu nadawców do tych dwu grup tekstów. Horoskop-przepowiednia (nie zajmujemy się 
tutaj horoskopem-charakterystyką) jest w pewien sposób tekstem aktualnym, obowiązującym 
w pewnym czasie (dzień, tydzień, miesiąc, rok), określonym datą ukazania się i rodzajem pi-
sma, w którym się ukazuje. Jest tekstem tworzonym na bieżąco, powstającym na zamówienie 
redakcji, dostosowanym do potrzeb określonych grup odbiorców i ich obrazu świata, w zależ-
ności od koncepcji czytelnika przyjmowanej przez dane czasopismo. Zdarza się, że poprzez 
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zamieszczane w horoskopach porady nadawca usiłuje wpłynąć wychowawczo na czytelnika 
i kształtować w pewnej mierze jego stosunek do rzeczywistości (por. na ten temat: Bobrowska 
2001). W każdym razie musi to być tekst ciągle nowy, odmienny dla każdego znaku zodiaku 
wewnątrz tego samego horoskopu, odmienny w kolejnych numerach pisma. Choć powielany 
według kilku prostych reguł, banalny i ogólnikowy, wymagane są ciągle nowe jego warianty 
rzekomo odpowiadające zróżnicowanym układom planet, i ta nowość stanowi — być może  
— dla niektórych odbiorców ostatnią kruchą gwarancję jego wiarygodności.

Zupełnie inaczej funkcjonują teksty sennika-teorii i opisy sposobów wróżenia. Są to 
teksty o bardzo długiej tradycji, powielane w płaszczyźnie diachronicznej przez setki lat, po-
wielane w płaszczyźnie synchronicznej poprzez liczne tłumaczenia. W tej dziedzinie współ-
istnieją teksty pochodzące z różnych epok historycznych, narastające także jako warstwy 
wewnątrz poszczególnych tekstów, np. senników. Na przykładzie senników i zbiorów wróżb 
staropolskich, tzw. sortilegiów, opisywała ten problem H. Kapełuś, dochodząc do wniosku, że:

Naczelną cechę tej literatury stanowi bowiem jej charakter tradycyjny, przekazywanie ze zdu-
miewającą wiernością nieraz przez długie dziesiątki lat tego samego kanonu treści, tak że nie-
kiedy u podstaw wersji dziewiętnastowiecznej leży tekst z w. XVI, zaś dla niego można z kolei 
odnaleźć paralele w średniowiecznym piśmiennictwie łacińskim. [Kapełuś 1963: 296]

Autorka badając zachowane wydania, dokumentuje niezwykłą popularność owych 
tekstów, wznawianych przez wieki w odstępach kilkuletnich, do momentu, kiedy tekst  
— mimo licznych przeróbek — przestaje być zrozumiały i traci komunikatywność. Choć 
i ten czynnik nie zawsze jest decydujący — w wypadku niektórych dzieł ich niejasności 
słownikowe i składniowe, zatarcie pierwotnej mocy, zostały potraktowane w taki sposób, 
w jaki traktuje się niezrozumiałą formułę magiczną, co wcale nie osłabia jej znaczenia (Ka-
pełuś 1963: 305). Starodawność tradycji podkreślana jest do dzisiaj zwłaszcza w tytułach 
senników, ma to zapewne sprzyjać ich wiarygodności (por. „Wielki sennik babiloński”, 
„Sennik egipsko-chaldejski”). Teksty te zazwyczaj nie posiadają autora — stanowią dzieło 
redaktorów, wydawców — sprzyja to powstawaniu kolejnych anonimowych wersji, dosto-
sowywanych do stanu języka i odbiorcy, natomiast oryginalność co do istotnych treści nie 
jest tutaj wymagana. 

Funkcją, jaką można przypisać wszystkim gatunkom predykcyjnym, występującym 
w różnych dziedzinach kultury, wydaje się w zupełnie oczywisty sposób funkcja informa-
cyjna — ich podstawowym zadaniem jest przecież poinformowanie odbiorcy o tym,  jak 
będzie wyglądała przyszłość (w różnych jej aspektach). W sferze nauki, którą reprezentuje 
prognoza, jest tak bez wątpienia; w sferze religii (proroctwo) dominacja tej funkcji nie jest już 
tak oczywista, zwraca się bowiem uwagę na ważność współwystępującej z nią funkcji dyrek-
tywno-perswazyjnej. W obu tych dziedzinach mamy jednak z całą pewnością prawo o takiej 
funkcji mówić: prognoza naukowa (a także w dużym stopniu jej popularyzatorskie modyfi-
kacje) oparta jest na racjonalnej oraz weryfikowalnej wiedzy naukowej i jest przeznaczona 
dla odbiorcy, który tego typu uzasadnienia oczekuje; proroctwo znajduje swoje uzasadnienie 
w wierze religijnej i właśnie dla religijnego odbiorcy jest ono przeznaczone. Nieco inaczej 
sytuacja wygląda w odniesieniu do przepowiedni funkcjonujących dzisiaj w sferze kultury 
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popularnej. Można postawić tezę, że nie pełnią one właściwie funkcji informacyjnej. Gatunki 
predykcyjne w kulturze popularnej, pierwotne uzasadnienie swoich twierdzeń wywodzące 
z dziedziny magii, wydają się odwoływać, i to bez zbyt wielkiego nacisku, bardzo niezobo-
wiązująco, do wiedzy w znaczny sposób społecznie zdewaluowanej.

Przepowiednie oparte są na różnych zjawiskach interpretowanych jako zapowiedź 
czegoś, przy czym interpretacja jest dokonywana na podstawie wiedzy pozaracjonalnej. 
Zakres tej wiedzy może być bardzo zróżnicowany — obejmuje ona np. tak obszerny sys-
tem wiedzy  quasi-naukowej jak astrologia, któremu jednak od dawna odmawia się statusu 
wiedzy racjonalnej. Należą tu także zbiory interpretacji określonego rodzaju znaków, jak 
np.: chiromancja, tarot, numerologia, senniki, sugerujące ezoteryczne źródła przedstawia-
nych informacji, a także różnego rodzaju fragmentaryczne zbiory wiadomości na te tematy 
drukowane w broszurkach i kolorowych czasopismach, na izolowanych przesądach istnie-
jących w świadomości społecznej, przekazywanych drogą ustną, kończąc.

Nigdy w dziejach nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, aby wszelkie formy prze-
powiadania przyszłości, wróżenia, traktowano z jednakową powagą — niektóre z nich słu-
żyły jako niewinna zabawa towarzyska, nawet w czasach, kiedy podchodzono do działań 
zawierających, jak sądzono, element magiczny, znacznie bardziej serio niż we współczes-
nej kulturze. Właśnie obecność pierwiastka ludycznego jest charakterystyczna dla grupy 
tekstów dyskursu predykcyjnego występujących w kulturze popularnej. Funkcja czysto 
ludyczna wydaje się tutaj funkcją dominującą, towarzyszyć jej mogą różne funkcje se-
kundarne, np. terapeutyczna (Kossakowska-Jarosz 2001) czy wychowawcza (Bobrowska 
2001). Pozorna „informacja” dotycząca możliwości zaistnienia w przyszłości pewnego sta-
nu rzeczy staje się tylko zaproszeniem do pewnego rodzaju gry. Ludyczność przepowiedni 
w kulturze popularnej osiągnęła maksymalny stopień natężenia, nie jest chyba jednak dla 
tekstów odnoszących się do przyszłości cechą nową. Tkwi ona immanentnie we wszystkich 
próbach przepowiadania, ale także prognozowania i zwykłego przewidywania (opartego 
na wiedzy potocznej, zdroworozsądkowej). Wiąże się to z naturą samego pojęcia przy-
szłości. Badacze kultury wiążą powstanie pojęcia przyszłości (w sensie kulturowym, a nie 
fizykalnym) ze specyficznie ludzkimi cechami, jakimi są ciekawość i zdolność do zabawy 
— „Dopiero zabawa i ciekawość umożliwiły wynalezienie przyszłości” — pisze Fleischer 
(Fleischer 2002: 180). Nawet najpoważniejsze w danej kulturze próby przedstawienia sta-
nów przyszłych nigdy nie są traktowane jako zdolne do zrealizowania tego zadania z całko-
witą pewnością — zawsze istnieje możliwość uchylenia pewnych ustaleń — jeśli spełnione 
zostaną odpowiednie warunki, wobec czego przedstawiona wizja jest wyłącznie jednym 
z wielu możliwych projektów.

Do uznania funkcji ludycznej za dominującą skłaniają także — niezależnie od innych 
rozważań — wyniki analizy językowo-stylistycznej horoskopów przeprowadzonej przez 
Marię Wojtak. Na podstawie przeprowadzonych badań autorka formułuje następujący 
wniosek: wielostylowość modelu gatunkowego horoskopu generuje zderzanie form o zróż-
nicowanej genezie, co w efekcie nadaje całości żartobliwy ton, „Stylistykę wypowiedzi 
horoskopowych cechuje więc w istocie przede wszystkim ludyczność” (Wojtak 1999: 262). 
Status nadawcy omawianych tekstów również jest niejednoznaczny — często przedstawia
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się go jako wróżkę, astrologa, jasnowidza, lecz w zderzeniu ze skrajnie standardowym 
i z założenia optymistycznym tekstem, można potraktować te informacje jako czysty chwyt 
reklamowy.

Wydaje się, że kontakt z tekstem horoskopu, sennika czy wróżenie na podstawie 
reguł przedstawionych w kolorowej prasie nie może być traktowane jako wyraz wia-
ry w magię. Callois potraktował kontakt z tego typu tekstami  jako wypaczenie zasa-
dy gry, „to znaczy jako zastosowanie w życiu rzeczywistym zasady alea, dzięki której 
nie oczekujemy niczego od siebie, licząc jedynie na los”, zauważając jednocześnie, że 
„Oczywiście większość czytelników odnosi się do tych dziecinnych przepowiedni z po-
błażliwym uśmiechem” (Callois 1997: 50–51). Zachodzi tu jakaś sprzeczność, nie do 
końca rozwiązana również w nowszych badaniach dotyczących horoskopów. Z jednej 
strony podkreśla się sugerowanie przez te teksty, iż „zachowanie ludzi pozbawione jest 
jakiejkolwiek przypadkowości”, że „wskazują na istnienie losu” (Kossakowska-Jarosz 
2001: 32), z drugiej strony zwraca się uwagę na dystans nadawcy i odbiorcy, jeśli chodzi 
o  traktowania tekstów przepowiedni oraz nastawienie samych tekstów na sferę przyjem-
ności. Według mnie lektura tekstu horoskopu lub przepowiedni czy też podjęcie wróżenia 
wyczerpuje wszystkie cechy przypisywane grom i zabawom, charakteryzowanym jako 
czynności: 1. dobrowolne, 2. wyodrębnione w sensie czasowo-przestrzennym, 3. zawie-
rające element niepewności, 4. bezproduktywne, 5. ujęte w normy, 6. fikcyjne (towarzy-
szy im specyficzne poczucie wtórnej rzeczywistości lub też całkowitego oderwania od 
życia powszedniego) (Callois 1997: 20). Stosunek odbiorcy do treści zawartych w odczy-
tywanych horoskopach trafnie oddaje formuła z Homo ludens: „w samym pojęciu zabawy 
i gry wyrażona zostaje najlepiej jedność i niepodzielność wiary i niewiary, połączenie 
świętej powagi z udawaniem i „uciechą” (Huizinga 1985: 44). Zbyt proste wydaje się 
założenie, że czytający horoskopy „wierzą” w przepowiednie w nich zawarte, a takie 
właśnie założenie leży u podstaw następujących demaskatorskich stwierdzeń: „Od tego 
bowiem tekstu nabywcy konkretnego numeru zwykle zaczynają jego przeglądanie, cho-
ciaż w wywiadach i ankietowych wypowiedziach próbują znajdować dla siebie rozmaite 
»alibi«, podając, iż zapoznają się z horoskopami »dla zabawy«, gdyż w zawarte w nich 
poradnictwo wcale nie wierzą” (Kossakowska-Jarosz 2001: 19). Proponuję przyjąć za-
łożenie, że rzeczywiście lektura horoskopów jest zabawą, a odbiorcy wierzą i nie wierzą 
jednocześnie lub zakładają, że mogliby uwierzyć, albo wierzą tylko przez chwilę i ta gra 
właśnie sprawia im przyjemność. W każdym razie trudno zakładać, że naprawdę traktują 
horoskopowe przepowiednie z całą powagą.

Funkcji ludycznej tekstów predykcyjnych w kulturze popularnej przeciwstawić można 
nieco inną funkcję podobnych tekstów traktowanych nawet dziś jeszcze nieco poważniej 
— horoskopów indywidualnych oraz przepowiedni astrologicznych, tworzonych przez 
specjalistów astrologów. O nieco innym stosunku społecznym decyduje pewnego rodzaju 
szacunek dla skomplikowanej, niedostępnej dla każdego, wiedzy specjalistycznej, użytej 
do skonstruowania takiego tekstu (objawiającej się choćby na poziomie skomplikowanej 
terminologii), co decyduje o uznaniu nadawcy za specjalistę w swojej dziedzinie, a samej 
dziedzinie dodaje wiarygodności. Tego typu teksty — traktowane dawniej jako należące
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do dziedziny magii, obecnie chyba raczej odbierane jako quasi-naukowe — spełniają 
przede wszystkim funkcję, którą można nazwać terapeutyczną. Podobnie funkcjonują 
zwłaszcza przepowiednie i wróżby mówione, których wiarygodność opiera się na osobi-
stym kontakcie z osobą przepowiadającą przyszłość, obdarzoną pewnego rodzaju chary-
zmą. Kontakt taki pełni funkcję podobną do wizyty u psychoterapeuty i ważniejsze niż 
przepowiadanie przyszłości jest w tym kontakcie podbudowanie ego odbiorcy (Minois 
2002: 715–716).

Niezbyt proste wydaje się zaproponowanie dla tego rodzaju gatunków adekwatnych 
formuł eksplikacyjnych, uwzględniających zarówno ich temat — podobny jak w tekstach 
predykcyjnych w innych odmianach języka — a także ich specyficzną funkcję. Inspirację 
mogą stanowić sugestie zaproponowane przez A. Wierzbicką w formułach dotyczących 
gatunków takich, jak: żart, kawał i flirt, a więc gatunków o dominującej funkcji — po-
dobnie jak omawianych tu gatunków predykcyjnych — ludycznej. W definicjach tych 
pojawia się charakterystyczny element semantyczny związany z porozumieniem nadaw-
cy i odbiorcy na temat nierzeczywistości, nierealności, nietraktowania serio przedstawia-
nych treści:

ŻART
mówię: chcę, żebyś sobie wyobraził że mówię X
sądzę że rozumiesz że tego nie mówię
mówię to co mówię bo chcę żebyś się śmiał 

KAWAŁ
mówię: chcę żebyś sobie wyobraził że zdarzyło się X
sądzę że rozumiesz że nie mówię że to się zdarzyło
mówię to bo chcę żebyś się śmiał
 sądzę że rozumiesz że ludzie mówią to jedni drugim żeby się śmiali (Wierzbicka 1983: 133)

Przekształcenie fragmentu definicji kawału w taki sposób, by odnosiła się do wyda-
rzeń przyszłych, mogłoby stać się punktem wyjścia dla definicji gatunków predykcyjnych 
(jak i pozostałych gatunków związanych z dyskursem predykcyjnym) charakterystycznych 
dla kultury popularnej:

GATUNEK PRZEPOWIADAJĄCY PRZYSZŁOŚĆ W KULTURZE POPULARNEJ
mówię: chcę żebyś wyobraził sobie że wydarzy się X
sądzę że rozumiesz że nie mówię że to się wydarzy
sądzę że rozumiesz że nie mówię że to się nie wydarzy
mówię to bo chcę żebyś się bawił
sądzę że rozumiesz że ludzie mówią to jedni drugim żeby się bawić

Wstępna propozycja eksplikacji sennika, o którym wcześniej była mowa, mogłaby 
zatem przedstawiać się następująco:
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SENNIK
sądzę że jeśli śni się X w przyszłości na jawie wystąpi Y
Y będzie dobre/niedobre
sądzę że rozumiesz że nie mówię że to może się wydarzyć
sądzę że rozumiesz że nie mówię że to nie może się wydarzyć
mówię to bo chcę żebyś się bawił
rozumiesz że ludzie mówią to jedni drugim żeby się bawić
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SUMMARY

Genres of text connected with foretelling the future in contemporary popular culture

The paper deals with several genres of text connected with foretelling the future (co-called ‘predictive 
genres’) in contemporary popular culture, i.e. prediction, horoscope, dream book. The author claims 
that essential for its definition is the fact, that the speaker foretells the future on the basis of interpre-
tations of sings, which he/she observes in the present. The primary function of the ‘predictive texts’ is 
a ludic, not informative one. This hypothesis is reflected  in general explication of ‘predictive genre’, 
given at the end of the paper.


