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Wróżba (telewizyjna) jako 
narracja. Prolegomena

GRZEGORZ PTASZEK

W9ęp

Roland Ba*hes pisał:

Opowiadanie obecne je7 we wszy7kich ;asach, wszy7kich miejscach, wszy7-
kich ?ołe;eń7wach. Narodziło się wraz z samą hi7orią ludzkości; nie ma ani 
nigdzie nie było ?ołe;eń7wa nieznającego opowiadania; wszy7kie klasy, 
wszy7kie grupy ludzkie mają swoje opowiadania, a ;ę7o w tych samych opo-
wiadaniach znajdują upodobanie ludzie o najrozmaitszych, ;ę7o pKeciw7aw-
nych kulturach. Opowiadanie drwi sobie z dobrej ;y niedobrej literatury; mię-
dzynarodowe, ponad;asowe, ogólnokulturalne, je7 wszechobecne, jak życie 
(Ba*hes 1977: 155–156).

Opowiadanie 7anowi więc pewną uniwersalną formę porozumiewania 
się, kon7ruowania doświad;enia, odgrywa w kultuKe ważną rolę i pełni 
określoną funkcję zarówno dla jedno7ki, jak i całej ?ołe;ności. I tak na 
pKykład mity (mythos – z gr. opowieść) wyjaśniały po;ątki dziejów okre-
ślonej kultury oraz prawa nią Kądzące ważne z punktu widzenia jedno7ki 
i zbiorowości oraz pozwalały radzić sobie z kłopotami, z którymi dana zbio-
rowość się zmagała (Eliade 1974, Levi-Strauss 1970, Nowicka 1984). Podobną 
funkcję pełniły baśnie, które z kolei oswajały dziecko ze światem doro-
słych, pozwalały zrozumieć ota;ającą Ke;ywi7ość oraz własne pragnie-
nia i emocje (Bettelheim 2010). Wiąże się to z zasadni;ą funkcją naszego 
umysłu, jaką je7 „twoKenie świata” (Bruner 1990: 3).

W?ół;eśnie coraz ;ęściej narracja wykoKy7ywana je7 jako naKędzie 
walki o uwagę odbiorcy, co można zaobserwować w reklamie (Waligórska 
2011), jakościowych serialach telewizyjnych (Mittell 2011), pKemyśle me-
diów (Taylor i Willis 2006: 74–76), marketingu (Mi7ewi; 2011) ;y aran-
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żacji ek?ozycji muzealnych1. Celem takiej narracji je7 ?owodowanie, by 
odbiorca zwrócił uwagę na pKekaz, bardziej angażował się w jego odbiór 
i uważniej pKetwaKał treść.

Jedną z form narracyjnych, która obecnie pKeżywa renesans za ?rawą 
mediów elektroni;nych, je7 wróżba w telewizyjnej odmianie (nazywa-
na pKeze mnie wróżbą telewizyjną). Ma ona charakter zapośredni;ony 
– wróżka/wróżbita oraz klient kontaktują się ze sobą za pośrednictwem me-
diów: telewizora i telefonu. Ważną cechą wróżby telewizyjnej je7 jej inte-
raktywno-dialogowy charakter, dzięki ;emu wróżka/wróżbita kon7ruuje 
interaktywne opowiadanie pKy w?ółudziale klienta, wypełniając treścią 
ramy opowieści nakreślone w pytaniu dywinacyjnym. W niniejszym ar-
tykule traktuję wróżbę telewizyjną jak narracyjną opowieść. W pierwszej 
;ęści a*ykułu opisuję poznaw;e właściwości ludzkiego umysłu, które de-
terminują myślenie narracyjne i warunkują wiarę w dywinację. W drugiej 
;ęści skupiam się na cechach wróżby oraz różnicach pomiędzy jej klasy;ną 
i w?ół;esną odmianą (telewizyjną). W tKeciej ;ęści badam, jakie elemen-
ty schematu narracyjnego obecne są we wróżbie. Materiał badaw;y 7a-
nowią odcinki programu ezotery;nego emitowanego na żywo w paśmie 
EZO TV, nadawanego na kanale ITV2.

Myślenie narracyjne a myślenie magi>ne i iluzja p@y>yny

Człowiek je7 ze swojej natury i7otą narracyjną, pragnie opowieści i je 
twoKy, nie tylko w odniesieniu do pKyszłych zdaKeń, le; również do 
zdaKeń teraźniejszych i pKeszłych (tzw. myślenie kontrfakty;ne „co by 
było, gdyby”), w odniesieniu do samego siebie (autonarracje), jak i gru-
py ;y ?ołe;ności (np. mity). Narracje pozwalają zrozumieć ota;ającą 
Ke;ywi7ość, upoKądkować ją oraz określić swoje miejsce w tej hi7orii. 
Taką funkcję pełniła również wróżba, której celem było: wyjaśnianie nie-
zrozumiałych hi7orii z życia ;łowieka lub pKy;yn pewnych wydaKeń; 
pKewidywanie tego, co może się wydaKyć (jakie mogą być konsekwencje 
pewnych zachowań, wydaKeń) oraz określanie, co należy zrobić lub jak 
się zachować, kiedy pojawią się pewne znaki (Kłado;ny 2004: 197–198). 
Dzięki wróżbie własne doświad;enia mogą być ujmowane jako ciąg 
pKy;ynowo-skutkowy.

1    Ek?ozycje w nowo;esnych muzeach nie 7anowią luźnego zbioru a*efaktów kultury, le; twoKą 
?ójną opowieść o dawnych ;asach (por. na pKykład Muzeum Pow7ania Warszawskiego w Warsza-
wie ;y Muzeum Fabryka Schindlera w Krakowie).
2    W związku z tym, że tek7 ma charakter wprowadzający w omawianą problematykę, do analizy 
wybrano dwa odcinki programu EZO TV, ;yli łą;nie ok. sześciu godzin nagrań (33 wróżby).
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Bycie homo narrans je7 ściśle związane z właściwością ludzkiego umy-
słu, na co zwracał uwagę Jerome Bruner (1990), wskazując na dwa typu 
myślenia ;łowieka: paradygmaty;ny (logi;ny) i narracyjny właśnie. 
Myślenie narracyjne cechuje – w pKeciwień7wie do paradygmaty;ne-
go – intuicyjne rozumowanie, w którym interpretacja faktów dokonuje się 
w wyniku ich „podobień7wa do życia” (lifelikeness), a nie w wyniku skom-
plikowanych operacji logi;nych.

W tym sensie jednym ze sz;ególnych typów myślenia narracyjnego je7 
myślenie magi;ne rozumiane jako „forma myślenia, w której logi;ne za-
sady pKy;ynowości nie obowiązują, natomia7 ważną rolę odgrywa ego-
centryzm i duża pla7y;ność wyobrażeń” (Kołodziej;yk 2004: 121). W my-
śleniu magi;nym określone zdaKenia łą;one są w ?osób nieracjonalny 
w ciąg pKy;ynowo-skutkowy. Tę zależność widać wyraźnie w pKesądach3, 
np. ;arny kot, pKebiegający pKez drogę, zapowiada jakieś niesz;ęśliwe 
zdaKenie, ;y zabobonach – obdarowywanie kogoś ogurką słonia z podnie-
sioną trąbą, co ma w pKyszłości pKynieść sz;ęście. Z kolei w odniesieniu do 
wróżby myślenie magi;ne wiąże się z pKypisaniem znakom wróżebnym 
odpowiedniego zna;enia.

W świetle najnowszych badań psychologi;nych myślenie magi;ne 
je7 tak samo charaktery7y;ne dla w?ół;esnego dorosłego ;łowieka, 
jak i ;łowieka żyjącego w ;asach pKedindu7rialnych, opisywanych pKez 
Jamesa Frazera, Bronisława Malinowskiego ;y Margaret Mead. Carol Ne-
meroff i Paul Rozin w pKeprowadzonych badaniach psychologi;nych nad 
różnymi a?ektami magi;nego myślenia 7wierdzają, że je7 to zjawisko 
uniwersalne, typowe również dla w?ół;eśnie żyjących i wiążą je z dwie-
ma niezwykle pragmaty;nymi funkcjami tego typu myślenia: po;uciem 
kontroli nad zjawiskami z natury niepKewidywalnymi oraz potKebą sensu 
(Nemeroff, Rozin, za: Kołodziej;yk 2004: 126; por. Samochowiec, Wojcie-
chowski i Samochowiec 2004: 19–20). W sytuacjach trudnych i ek7remal-
nych nawet najbardziej racjonalny ;łowiek może pKejawiać cechy myśle-
nia magi;nego, pKykładem może być 7osunek osoby nieule;alnie chorej 
do własnej choroby i poszukiwanie alternatywnych form le;enia (medy-
cyna niekonwencjonalna). Zjawisko to nosi w psychiatrii w odniesieniu  
do osób zdrowych nazwę ambisentencji pozornej, kiedy obok siebie w?ół-
wy7ępują dwa ?Ke;ne sądy, np. „je7em nieule;anie chory – medycyna 

3    Wiara ta je7 wciąż żywa. Jak wynika z badań pKeprowadzonych w 2011 r. pKez CBOS na grupie 
1077 badanych, ponad połowa dorosłych Polaków (53 proc.) deklaruje, że wieKy w co najmniej jeden 
pKesąd (wróżących sz;ęście lub niepowodzenie). Ponadto 39 proc. re?ondentów zadeklarowało, że 
zdaKa im się 7osować w praktyce co najmniej pięć zachowań pKesądnych (CBOS 2011, P-esądy wciąż 
żywe).
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niekonwencjonalna może mnie wyle;yć” (Samochowiec, Wojciechowski, 
Samochowiec 2004: 19; GKywa 2010: 48).

Z kolei Chri7opher Chabris oraz Daniel Simons, amerykańscy psycholo-
dzy kognitywni, zwracają uwagę na jedną z iluzji życia codziennego, która 
wywiera duży wpływ na nasze zachowanie. Iluzja ta, nazywana pKez bada-
;y „iluzją pKy;yny”, polega na tym, aby „wszędzie doszukiwać się zna;ą-
cych wzorców i nadawać im określone zna;enie, wnioskować o i7nieniu 
relacji pKy;ynowo-skutkowych na pod7awie pKypadkowych zbieżności 
i koincydencji, a także wieKyć w to, że w;eśniejsze zdaKenia powodują 
późniejsze” (Chabris, Simons 2011: 205). Iluzja pKy;yny wynika z takiego 
właśnie zaprojektowania naszego umysłu. Chabris i Simons wyjaśniają to 
zjawisko na7ępująco:

Kiedy dowiadujemy się o serii odrębnych faktów, wypełniamy i7niejące między 
nimi luki, układając z nich sekwencję pKy;ynowo-skutkową: ZdaKenie 1 powodu-
je ZdaKenie 2, które powoduje ZdaKenie 3, i tak dalej (Chabris, Simons 2011: 221).

Wnioskowanie o i7nieniu pKy;yny odbywa się automaty;nie, a dana 
opowieść, skłaniająca nas do wyciągania tego typu wniosków, je7 zda-
niem bada;y lepiej zapamiętywana niż wów;as, kiedy nie musimy tego 
robić4. Formę opowieści, w której wydaKenia lub fakty są układane w ciąg 
pKy;ynowo-skutkowy5 pKyjmuje właśnie wróżba telewizyjna.

Wróżba klasy>na a wróżba telewizyjna

Wróżby ogólnie rozumiane jako 

wypowiedzi o Ke;ach, które mają na7ąpić, opa*e na różnych zjawiskach inter-
pretowanych jako zapowiedź ;egoś, pKy ;ym interpretacja dokonywana je7 
na pod7awie wiedzy pozaracjonalnej (Żmigrodzka 2004: 207)

znane są od ;asów 7arożytnych. Z tamtego okresu do w?ół;esności pKe-
trwały jedynie nieli;ne tek7y wróżb oraz zapiski zawierające opis technik 
wróżenia6. Dokonana pKez Bożenę Żmigrodzką (2004: 208–209) klasyoka-
cja technik wróżbiarskich i wypowiedzi wróżebnych obecnych w różnych 
kulturach7 pozwala wyodrębnić w pierwszej kolejności wróżbiar9wo na-

4  Tego typu założenia zo7ały zweryokowane empiry;nie pKez Annę Waligórska w serii ek?ery-
mentów doty;ących narracyjności obrazu wizualnego. Zdaniem bada;ki „wyższy 7opień wizualnej 
narracyjności obrazu wpływa na wyższe zaangażowanie odbiorcy i większą skłonność do narracyjnej 
rekon7rukcji obrazu” (Waligórska 2011: 153)
5  Wypowiedzi o charakteKe pKy;ynowo-skutkowym są typowe dla wróżby i 7anowią jeden z wy-
kładników perswazyjności, o ;ym pisałem w: Ptaszek 2013.
6  Na ten temat wy;erpująco piszą: Oświęcimski 1989, Popko 1982.
7  Autorka analizowała wróżby obecne w kultuKe 7arohetyckiej, greckiej, Kymskiej oraz w średniowie;u.
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turalne (wewnęt@ne) oraz wróżbiar9wo sztu>ne (zewnęt@ne). W pKy-
padku wróżbiar7wa naturalnego pKyszłość pKepowiadana była w wyniku 
wewnętKnego pobudzenia lub wzruszenia pKepowiadającego (np. wiesz;-
ki ;y kapłanki w świątyni), we wróżbiar7wie sztu;nym – na pod7awie 
interpretacji różnych znaków. W obrębie wróżbiar7wa sztu;nego interpre-
towane znaki miały albo charakter naturalnie wy7ępującego, choć Kad-
kiego, zjawiska, np. kometa, gKmot, zaćmienie słońca ;y księżyca (wróż-
biar9wo bierne), albo wymagały określonego działania ze 7rony osoby 
wróżącej, np. wskutek zai7nienia jakiegoś problemu doty;ącego pKyszło-
ści (wróżbiar9wo aktywne). Z kolei wróżbiar7wo aktywne wy7ępowało 
bądź w formie technik obserwacyjnych – znajomość ?osobów docierania 
do ukrytych znaków (np. chiromancja, a7rologia), bądź doświad;alnych 
(np. wróżby losowe) – gdzie osoba wróżąca najpierw kon7ruuje znaki wró-
żebne, a na7ępnie poddaje je interpretacji.

W?ół;esne wróżby, zwłasz;a w odmianie telewizyjnej, można zali;yć 
do aktywnego wróżbiar7wa sztu;nego i składają się z kilku na7ępujących 
po sobie 7ałych elementów: sformułowania pytania wróżebnego, ;ynno-
ści wróżenia oraz interpretacji znaków. Zanim jednak ;ynność wróżenia się 
rozpo;nie, klient udziela ważnych – z punktu widzenia techniki wróżebnej 
– informacji o sobie8, takich jak imię oraz data urodzenia. 

Punktem wyjścia dla podjęcia ;ynności wróżebnych je7 sformułowa-
nie pytania wróżebnego, mającego zawsze formę pytania roz7Kygnięcia 
(formę typu Cy, np. Czy moje kariera i życie uCuciowe lepiej się ułożą, gdy 
wybiorę szpital w Gdańsku, Cy w małym mieście, z którego pochodzę) lub 
pytania otwa*ego (np. Kiedy zoKanę matką?). Na7ępnie osoba wróżąca, 
posługując się określoną techniką wróżebną9 (sy7emem dywinacyjnym), 
kon7ruuje znaki wróżebne lub ich poszukuje, by dokonać ich interpretacji. 
Na pod7awie interpretacji tych znaków twoKona je7 indywidualna wróż-
ba, pKy aktywnym udziale i zaangażowaniu klienta.

W pKypadku wróżb telewizyjnych można wyróżnić takie, które mają 
charakter interaktywno-dialogowy (pow7ają w wyniku w?ółpracy 
klienta z wróżką/wróżbitą w trakcie bezpośredniej rozmowy telefoni;nej) 
oraz monologowy (takie, które pow7ają w odpowiedzi na pytanie zadane 
w wiadomości sms).

Zawa*e w pytaniu wróżebnym informacje 7anowią ramę dla twoKone-
go opowiadania (narracji), które je7 wypełniane treścią pKez wróżkę/wró-

8   Czasami również o swoich bliskich, ponieważ pytanie wróżebne może doty;yć również innych 
osób.
9   Do naj;ę7szych technik dywinacyjnych 7osowanych we wróżbie telewizyjnej należą a7rologia, nu-
merologia oraz techniki Kricte wróżebne jak Tarot, I Ching (Księga PKemian), runy, ka*y anielskie itp.
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ża pKy w?ółudziale klienta. W niniejszym a*ykule interesuje mnie tylko 
wróżba interaktywno-dialogowa, której treść pow7aje w wyniku „w?ół-
pracy” między wróżem i klientem. Taka wróżba pKybiera formę interak-
tywnej narracji, umożliwiającej twoKenie interaktywnego opowiadania. 
W ten ?osób mechanizm pow7awania wróżby telewizyjnej pKypomina 
mechanizm twoKenia narracyjnej gry fabularnej, w której 

działania bohaterów zależą pKede wszy7kim do decyzji gra;y, a udział tych 
o7atnich w ksztasowaniu świata gry i zachodzących w nim zdaKeń wyzna;a 
interaktywny charakter pow7ającej opowieści (Kraw;yk 2008, s. 87).

Elementy schematu narracyjnego we wróżbie telewizyjnej
Wróżba telewizyjna jako kon7ruowana pKez obu u;e7ników ?otka-

nia interaktywna narracja pKybiera formę opowiadania. Posz;ególne wy-
daKenia układają się w określoną całość (zachowany je7 ciąg pKy;yno-
wo-skutkowy również w odniesieniu do wydaKeń, które mogą się pojawić 
w pKyszłości), skoncentrowane są na bohateKe, posiadają własną dynamikę 
wynikającą z elementów zawa*ych w pytaniu wróżebnym. Treść wróżby 
może doty;yć wydaKeń z pKeszłości, teraźniejszości oraz pKyszłości – w tym 
o7atnim pKypadku 7ymuluje oraz projektuje bieg zdaKeń. W związku z tym, 
że wróżba je7 wypowiedzią zapowiadającą pojawienie się określonych wy-
daKeń w pKyszłości (;ę7o ich zajście uzależnia się od pojawienia pewnych 
znaków), jej treść możemy rozumieć w kategoriach narracyjnych jako wła-
śnie możliwy scenariusz pKyszłych wydaKeń, co pozwala poznaw;o, ale 
i emocjonalnie pKygotować się na ?otkanie z trudnymi sytuacjami:

Możemy podejmować wtedy zobowiązania do realizacji celu mimo zajścia 
określonych hipotety;nych pKeszkód oraz do określonych zachowań w obli;u 
takich pKeszkód (TKebiński 2002: 60).

Schemat narracyjny określa bohaterów hi7orii rozgrywających się danej 
sfeKe, pozytywne i negatywne 7any tej sfery świata, w tym intencje po-
sz;ególnych bohaterów wraz z możliwymi planami ich realizacji, możliwe 
komplikacje pojawiające się w chwili realizacji intencji i planów pKez bo-
haterów oraz uwarunkowania i szanse pKezwyciężenia trudności i realizacji 
intencji (TKebiński 2002: 23). Posz;ególne elementy schematu narracyjnego 
wynikają bezpośrednio z treści pytania narracyjnego oraz ogólnych informa-
cji na temat proolu osobowości klienta zawa*ych w imieniu (obli;enie cyfry 
numerologi;nej) oraz dacie urodzenia (znak zodiaku, kon7elacja planet).

Treść hi7orii pojawiających się we wróżbach doty;y dwóch sfer: życia 
osobi7ego (relacje, zdrowie, pieniądze itp.) i zawodowego (praca, relacje, 
kariera). Po7aci z kolei można podzielić na takie, które są z góry określone 
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pKez osobę zwracającą się o poradę (zwykle taka osoba 7aje się również 
bohaterem opowieści10) oraz takie, które są wprowadzane pKez wróżkę/
wróża (;ę7o w wyniku rozkładu ka* Tarota lub za7osowaniu innej tech-
niki wróżebnej) i zawsze pozo7ają w określonej relacji do bohatera. Wa*o 
tutaj zauważyć, iż sama treść pytania wróżebnego zapowiada określonych 
bohaterów, któKy muszą pojawić się w narracji:

Pytanie wróżebne bohaterowie pojawiający się we wróżbie

[1] Czy terapia, której się podjęłam o7at-
nio – to zna;y chodzi tutaj o leki homeo-
paty;ne – są w 7anie mi pomóc? Jeśli nie, 
to właściwie, gdzie powinnam się zwrócić 
z pomocą?

- klientka (protagoni7a),
- lekaK „fachowiec będący prawie na 
emerytuKe, jakiś profesor, może docent, 
ktoś, kto prakty;nie zakoń;ył praktykę 
lekarską” (pomocnik)

[2] Czy mąż odejdzie od kochanki i wróci 
do mnie, i kiedy? No i ;y będzie mnie 
zdradzał?

- klientka (protagoni7a),
- mąż,
- kochanka męża (pKeciwnik)

[3] Czy w pKyszłym roku otKymam 
świad;enie pKedemerytalne? Jeżeli nie, ;y 
będę musiała się odwoływać?

- klientka (protagoni7a),
- adwokat (pomocnik),
- sąd (pomocnik),
- uKąd (pKeciwnik)

[4] W lutym mam ?rawę sądową doty;ącą 
podziału majątku. Co pani mi może na ten 
temat powiedzieć?

- klientka (protagoni7a),
- „pretendenci do ?adku” (pKeciwnik),
- sędzia (pomocnik)

[5] Chciałam zapytać panią o taką moją 
znajomość z panem Wojtkiem. Co z tej 
znajomości po pro7u jakby wyniknie?

- klientka (protagoni7a),
- p. Wojtek,
- żona p. Wojtka (pKeciwnik)

[6] Co tam w sfeKe moich u;uć? - klientka (protagoni7a),
- były pa*ner,
- nowy (pKyszły) pa*ner

[7] Chciałam zapytać, w sumie mam tKy 
pytania. Chciałam zapytać o moje zdrowie: 
;y wyjdę z choroby, w której teraz je7em, 
z ;ym ona ma związek? Drugie pytanie, to 
;y będę sz;ęśliwa w rodzinie, którą mam? 
A tKecie pytanie, to ;y są jakieś osoby, 
które mi źle ży;ą teraz?

- klientka (protagoni7a),
- męż;yzna, który źle ży;y klientce (pKeci-
wnik),
- bioenergoterapeuta (pomocnik)

Pojawiający się w treściach wróżb protagoniści (główni bohaterowie) 
mają ;ę7o jasno określone intencje (cel), które warunkowane są pKez 
dziejącą się już, ważną i aktualną hi7orię życiową, zarysowaną w pyta-
niu wróżebnym. Bohaterowie doświad;ają niepKyjemnych emocji, wśród 
których pKeważają niepewność i lęk. I tak w pKykładzie [1] intencję głów-
nego bohatera można nazwać: „pokonanie choroby/odzyskanie zdrowia”11, 

10    Nie dzieje się tak jednak zawsze. ZdaKa się, że osoba dzwoniąca prosi o wróżbę dla bliskiej osoby, 
np. matka dla córki, dziew;yna dla chłopaka, żona dla męża, babcia dla wnu;ka itp.
11    Z treści pytania wróżebnego wiemy, że osoba zwracająca się o poradę do wróżki podjęła już dzia-



126

G-ego- Ptaszek

w pKykładzie [3] – „otKymanie świad;enia pKedemerytalnego”, natomia7 
w pKykładzie [4] – „koKy7ny podział majątku”.

Opró; protagoni7ów we wróżbie pojawiają się także dwa inne typy 
po7aci – pKeciwnik oraz pomocnik. PKeciwnik to osoba, która 7oi na pKe-
szkodzie do realizacji intencji, chociaż może on mieć również po7ać niema-
terialną (psychologi;ną). W pKykładach [2], [4], [5] i [7] pKeciwnikiem są 
konkretne osoby, natomia7 w pKykładzie [1] – choroba, a w pKykładzie 
[3] uKąd, który pKyznaje świad;enia pKedemerytalne. W pKykładzie [4] 
wróżka nazywa nawet wpro7 jednego z „pretendentów do ?adku” pKe-
ciwnikiem, z ;ego się asekuracyjnie jednak wycofuje:

Osoba najmłodsza kalendaKowo ?ośród tych pretendentów do ?adku będzie 
chyba najtrudniejszym, może nie pKeciwnikiem, bo to nie o to chodzi, ale kimś, 
z kim najtrudniej się po pro7u porozumieć.

Pojawienie się pKeciwnika wprowadza inny ważny element 7ruktury 
narracyjnej wróżby, jakim są komplikacje, 7anowiące pKeszkodę w reali-
zacji intencji bohaterów, które pojawiają się na samym po;ątku. To wła-
śnie – zdaniem Tzvetana Todorova – napędza jej dramaturgię. Na pKykład 
za7osowana pKez klientkę w pKykładzie [1] niekonwencjonalna metoda 
le;enia, ukazana je7 jako nieskute;na:

To nie je7 o7atni adres, to nie je7 o7atnie miejsce, pod które się pani uda, żeby 
szukać dla siebie rozwiązanie, obawiam się, że […] medycyna konwencjonalna 
będzie musiała wkro;yć. Nie da się tego tylko i wyłą;nie w ten ?osób, któ-
rym pani w tej chwili próbuje załatwić to do końca,

a choroba, na którą klientka cierpi, okazuje się pKewlekła: 

I powiem pani tak, to je7 choroba, z którą się będzie pani borykać od ;asu do 
;asu do bardzo później 7arości.

Podobnie je7 w pKykładzie [3]. Tutaj wróżka pKekazuje na po;ątku 
wróżby zdecydowaną informację, którą należy rozumieć jako działanie 
uniemożliwiające bohaterce (klientce) realizację intencji:

pani Danutko, nie7ety nie do7anie pani. Je7 pokazana ściana, ;yli generalnie 
Ke; biorąc w takim 7andardowym podejściu, wy7ępując o świad;enie pKed-
emerytalne, nie otKyma go pani z tzw. klu;a.

Zaraz potem jednak pojawiają się konkretne scenariusze działania, któ-
re mogą umożliwić realizację intencji, ;yli w tym wypadku otKymanie 
świad;enia pKedemerytalnego.

łania mające na celu zrealizowanie intencji (medycyna niekonwencjonalna – homeopatia), ale wątpi, 
;y wybrana forma le;enia okaże się skute;na.
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Co ciekawe, nie zawsze komplikacje związane są z pojawieniem się pKe-
ciwnika, le; wynikają z obecności innych bohaterów i są niezależne od ich 
intencji, jak w pKykładzie [4], gdzie sytuację narracyjną komplikuje zda-
niem wróżki ;yjaś choroba:

Powodem nieodbycia się tego ?otkania pKed sądem je7 ;yjaś choroba po 
pro7u, nie wiem, sędzia zachoruje. Nie zna;y to, że się coś ze ?rawą dzieje, ale 
widać, że je7 komplikacja z powodu zdrowotnego i jej odłożenie tej ?rawy. 
Ka*y mówią o odłożeniu tej ?rawy, proszę pani o mniej więcej 3–4 tygodnie. 
Będzie, ale będzie później.

Bardzo ważnym elementem schematu narracyjnego wróżby są uwarun-
kowania i szanse pKezwyciężenia trudności pojawiające się na drodze do 
realizacji intencji pKez protagoni7ów. Zo7ają one pKezwyciężone, tylko 
wów;as, kiedy podejmą oni określone działania dobKe opisane we wróż-
bie. W pKezwyciężeniu trudności z pomocą protagoniście pKychodzą po-
mocnicy. W pKykładzie [1] wróżka proponuje („dobKe byłoby dla pani”, 
„7ąd polecam poszukanie tego adresu, bo to będzie dla pani bardzo waż-
ne”), aby główny bohater udał się w bliżej nieokreślone miejsce na ?otka-
nie z pewnym męż;yzną:

Ja mogę to tak od;ytać, żeby pani zasięgnęła opinii u męż;yzny, który już 
prakty;nie zakoń;ył praktykę lekarską. Ktoś, kto mieszka gdzie indziej, dalej 
trochę od pani. Je7 to jakaś jedno7ka medy;na, szpitalna – wydaje mi się, 
jakaś klinika w ogóle. I to je7 klinika, która ma według mnie jakąś formę woj-
skową, lotni;ą, jakieś mundurowe są to służby. Tam pani ta osoba, ten już pra-
wie na emerytuKe będący fachowiec, jakiś profesor, może docent, ale nie niżej, 
wskaże właściwą drogę.

Podobnie w pKykładzie [7] trudne życiowe sytuacje, jakich doświad;a 
klientka, mogą być pKezwyciężone, kiedy uda się po pomoc do osoby, która 
dokona o;ysz;enia energety;nego:

Pierwsze, co mogę zasugerować to jednak osobę, która zajmuje się o;ysz;aniem 
energety;nym. W pani pKypadku je7 to bardzo ważne. Nie bać się takich ludzi. 
Mówię tutaj o terapeucie, bioenergoterapeucie, który mógłby panią o;yścić.

Z kolei w pKykładzie [4] uzależnia się pKezwyciężenie trudności od do-
kładnego zapoznania się z pKepisami, na pod7awie których pKyznaje się 
świad;enie pKedemerytalne:

I teraz je7 taka informacja, że będzie musiała się pani odwołać albo do sądu, do 
jakiegoś oKe;nictwa sądowego, albo się będzie musiała pani odwołać popKez 
adwokata do jakiegoś konkretnego pKepisu. Ma pani jesz;e rok ;asu, proszę 
rozejKeć się dokładnie, jakiego rodzaju pKepisy warunkują to i jakie ha;yki 
tam są, które można byłoby wykoKy7ać. Bo ka*y pokazują, że później w od-
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niesieniu się do tego pKepisu, sięgnięcie po wymiar ?rawiedliwości pKez ad-
wokata, otKymuje pani. Ale taką normalną drogą proceduralną nie.

We wróżbie ukazuje się zatem szanse pKezwyciężenia trudności, unie-
możliwiających realizację intencji, le; zarazem uzależnia się je od konkret-
nych zachowań protagoni7y. Tylko w ten ?osób hi7oria może zakoń;yć 
się dobKe, choć w tej kwe7ii wybór pozo7aje w rękach klienta – może on 
zatem mieć po;ucie ?raw7wa.

Wróżba, ujmująca ludzkie doświad;enie w ?ójną hi7orię, której wydaKenia 
układają się w iluzory;ny ciąg pKy;ynowo-skutkowy, a zachowania oraz in-
tencje i emocje u;e7ników opowieści (w tym bohatera i osób pozo7ających 
w relacji z nim), są wyraźnie określone, realizuje potKebę ;łowieka związaną 
ze 7rukturalizowaniem własnych doświad;eń w obli;u dramaty;nych pKe-
żyć (Stemplewska-Żakowi; 2002: 83). PotKebę poznania pKyszłości można ro-
zumieć jako potKebę zakoń;enia, zamknięcia określonej hi7orii – domknięcia 
ogury12. Narracja twoKona pKez wróżkę/wróża ma w dużej mieKe charakter 
autorytatywny. Klient co prawda może kwe7ionować, podważać linię narracji 
i kolejne jej wątki, le; dzieje się to niezwykle Kadko, co wynikać może z faktu 
wiary w dywinację.

Skłonny byłbym traktować wróżbę jako opowieść wpływającą na au-
tonarrację jedno7ki, która poszukuje sensu w obli;u niezrozumiałej dla 
siebie sytuacji, bowiem:

Włą;enie celów oraz własnych działań i kłopotów z nimi związanych w ramy 
określonej narracji ?rawia, że emocjonalne życie jedno7ki je7 bardziej „upo-
Kądkowane”. Kon7ruowane hi7orie mają 7osunkowo jasno określone „po;ąt-
ki” i „zakoń;enia”, a także „sceny”, na których się dzieją. Określone zdaKenia 
i fakty, w tym własne reakcje emocjonalne i motywy, łatwo dają się pojąć 
i ocenić z per?ektywy rozwijającej się hi7orii oraz głównej intencji problemu 
7anowiącego oś tej hi7orii. Można powiedzieć, że życie emocjonalne jedno7ki 
je7 upoKądkowane w ?osób „narracyjny” (TKebiński 2002: 60).

Ciekawe (choć jedno;eśnie trudne do zbadania) je7, na ile treść wróż-
by, a zwłasz;a ;ę7o precyzyjnie określone działania protagoni7ów (ujęte 
w językową formę dyrektyw i form powinnościowych), 7ają się później 
;ęścią autonarracji i motywują jedno7kę do zachowywania się według 
wskazań wyro;ni w realnym życiu. W chwili obecnej można jedynie 7a-
wiać pewne hipotezy, odwołując się do badań związanych z autonarracją 

12    Kilka lat temu popularna, le; zarazem kontrowersyjna, wśród psychologów metoda terapeu-
ty;na zwana metodą u7awień sy7emowych Be*a Hellingera kon7ruowała „wizualną” narrację 
grupową, której celem było m.in. domknięcie niezakoń;onej ?rawy z pKeszłości (nieKadko kilka 
pokoleń w7e;), 7anowiącej – według teorii Hellingerowskiej – pKy;ynę emocjonalnych problemów 
pacjenta.
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oraz badań psychologów doty;ących uwarunkowań wiary w a7rologię. 
Na pKykład z badań pKeprowadzonych pKez Outi Lillqvi7 i Marjaanę 
Lindeman (1998) z Uniwersytetu Helsińskiego wynika, że zainteresowanie 
a7rologią je7 pozytywnie skorelowane z li;bą pojawiających się w życiu 
sytuacji kryzysowych (np. rozwód, kryzys wieku średniego, zdrada, syn-
drom „pu7ego gniazda” itp.), ale odgrywa mało zna;ącą rolę wobec pKe-
szłych traumaty;nych wydaKeń, jak śmierć kogoś bliskiego ;y sytuacje 
zagrażające życiu (pożar, wypadek). Poza tym, jak twierdzą bada;ki:

Do a7rologii odwołujemy się nie tylko wów;as, kiedy doświad;amy w życiu 
po;ucia niepewności, le; także wów;as, gdy chcemy na pod7awie a7rolo-
gi;nych informacji wzmocnić po;ucie wiary w siebie i dzięki temu być może 
zmniejszyć negatywne u;ucia, które towaKyszą niepewności (Lillqvi7, Linde-
man 1998: 206). 

Ważnym ;ynnikiem warunkującym wiarę w a7rologię je7 również 
nasze pKekonanie co do koKyści psychologi;nych, jakie wynikają z a7ro-
logi;nych ;y dywinacyjnych wskazań. Okazuje się bowiem, że nawet 
scepty;ne wobec a7rologii osoby mogą zmienić swoje na7awienie wobec 
niej, jeśli tylko do7ar;a ona pozytywnych informacji na nasz temat (Glick, 
Gottesman, Jolton 1989; Hamilton 2001: 899). Dzieje się tak być może dlate-
go, że ujmowanie pKypadkowych zdaKeń życiowych w ?ójną narracyjną 
formę pozwala lepiej ;łowiekowi zrozumieć jego doświad;enie.

Zakoń>enie

Z pKeprowadzonej w7ępnej analizy wynika, że wróżba telewizyjna o cha-
rakteKe interaktywno-dialogi;nym pKyjmuje formę opowieści (narracji) 
twoKonej pKez obu u;e7ników – wróżkę/wróżbitę oraz klienta. Opowieść 
pow7aje w ściśle z góry określonych ramach i zawiera elementy schema-
tu narracyjnego, które wyzna;ane są pKez treść pytania dywinacyjnego. 
W opowieściach można wyróżnić takie elementy 7ruktury narracyjnej, jak: 
bohaterowie (w tym protagoni7a, pKeciwnik oraz pomocnik), ich określo-
ne intencje, komplikacje uniemożliwiające realizację celu oraz ?osoby pKe-
zwyciężenia trudności.

We wróżbie telewizyjnej wróżka/wróżbita:
nazywa intencje posz;ególnych bohaterów, w tym protagoni7ów;
deoniuje i określa komplikacje ;ekające na protagoni7ów w sytuacji 
realizacji intencji i planów;
pKewiduje uwarunkowania i szanse pKezwyciężenia trudności oraz 
realizacji intencji.
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Trudne życiowe doświad;enia, którym towaKyszy niepewność, moty-
wują ;łowieka do poszukiwania pomocy u osób zajmujących się dywi-
nacją. Klient zwraca się do wróżki/wróżbity, kiedy napotyka na trudności, 
z którymi nie je7 w 7anie sam sobie poradzić, a chce uzyskać wskazówki, 
jak po7ępować lub mieć pewność, że dotych;asowe działania są właści-
we. W takiej sytuacji wróżka/wróżbita ujmuje trudną dla ;łowieka sytu-
ację w ?ójną hi7orię (narrację), w której pojawiają się konkretni bohatero-
wie wraz z określonymi intencjami i działaniami (nie zawsze je7 to osoba 
dzwoniąca po poradę), któKy podejmują określone działania, aby pKezwy-
ciężyć trudności pojawiające się we wróżbie pod po7acią pKeciwnika (ma-
jącego ozy;ną lub psychi;ną po7ać). Ważnym elementem wróżby je7 
wskazanie ?osobu, w jaki trudności, pojawiające się na drodze do realizacji 
określonych celów, mogą zo7ać pKezwyciężone, w tym celu do opowieści 
;ę7o je7 wprowadzany pomocnik. StwoKenie takiej narracji i zintegro-
wanie jej z całą hi7orią życia ;łowieka ?Kyja – jak twierdzą terapeuci – 
lepszej adaptacji do Ke;ywi7ości (ChK;onowi; 2011: 285).
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SUMMARY

A TV divination as narration. Prolegomena

A human tendency to believe in divination arises from cognitive attributes 
of human mind, including a narrative thinking. In the a*icle, a divination 
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is treated as a narrative 7ory, made up by two pa*icipants of a media 
mediated encounter (a 7ory teller and a client). |e 7ory is developing 
within a predetermined framework and is consi7ing of the elements of 
the narrative scheme, determined by the content of a divinatory que7ion. 
|e author analyses TV divinations broadca7 by EZO TV in terms of the 
elements included in the narrative 7ructure such as: characters, intentions, 
complications preventing from an achievement of an objective and ways 
to overcome di}culties.


