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Bosorácke veštenie pretrváva dodnes 
 
 
Redaktorka: Lucia – bosorka, ktorá podľa legiend nezhorela ani v pekle. K jej menu sa 

viažu nielen povesti, ale aj tradície, ktoré sa dodnes udržiavajú. Ak v tento 
deň uvidíte ženy zahalené v bielych plachtách a s tvárou pokrytou od vápna 
či múky, báť sa nemusíte.  

Etnologička: Chodili teda z domu do domu a z kútov pomocou husieho pera vymetali zlé 
sily. Nesmeli však povedať ani slova. 

Redaktorka: Medzi známe zvyky tiež patrí Luciin stolček, ktorý sa musí vyrobiť bez 
klincov. Ten, kto si na neho1 sadne, uvidí všetky bosorky v okolí. 
Z kresťanského hľadiska je podľa legiend Lucia mučeníčkou. 

Etnologička: Legenda teda hovorí, že očarila mladého muža, nejakého, a aby ho neuviedla 
do pokušenia, tak si vylúpla oči a poslala mu ich vlastne v miske.  

Redaktorka: Najznámejšia a najrozšírenejšia tradícia medzi ľuďmi na Luciu je písanie 
papierikov s chlapčenskými menami.  

Herečka č. 1: Mateja si si napísala?   
Herečka č. 2: Mám ešte jeden lístok. Koho tam mám napísať?  
Herečka č. 3: Ondráša máš?  
Herečka č. 2: Hmm... 
Herečka č. 3: Tak napíš učiteľa.  
Pani č. 1:  Robila som to. To sme pirohy upiekli a do dnuka2 sme si dali do tých oných... 

napísali mená, kerýho3 sme mysleli na frajera. 
Redaktorka: Z papierikov, ktoré sa vyrobili na Luciu, sa každý večer až do Štedrého dňa 

jeden vyhodil. 24. decembra ostal už len jeden s menom toho pravého. Toto 
starodávne veštenie si odskúšali aj ženy v dnešnej dobe. 

Dievča č. 1: Hmm, raz som to skúšala. No, ale nevyšlo to. No, takže nevadí.  
Pani č. 2: Písanie lístočkov, áno. Písala som si, aj mi to vyšlo. 
Pani č. 3: Keď som bola mladšia, teraz už nie. 
Pani č. 4: Priznám sa, že áno.  
Redaktorka: Aj vám to vyšlo? 
Pani č. 4: Asi nie. To by bola asi veľká náhoda.  
  
 
 
 
Vypni TV, 13. 12. 2017, minutáž: 01:53 min. 
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=NcHI0JYpqHk)     
 
 

 
 

 
1 štandardne: naň 
2 hovorovo, štandardne: dnu, do vnútra 
3 nárečovo, štandardne: ktorého 
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