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Monety
Noc Êwi´tojaƒska
– Polski rok obrz´dowy –
nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

20 z∏
A g 9 2 5 / 1 0 0 0 oraz
hologram
lustrzany
38,61 mm
28,28 g
65.000 szt.

Awers: Z prawej strony wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej. Poni˝ej napis: 20 / Z¸. W centralnej
cz´Êci oraz nad or∏em wizerunki dziewczàt i ch∏opców
taƒczàcych przy ognisku, na tle stylizowanych liÊci paproci.
U do∏u pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz
oznaczenie roku emisji: 2006. Pod lewà ∏apà or∏a znak
m
mennicy: ––
w.
Rewers: W centralnej cz´Êci hologram przedstawiajàcy
stylizowany wizerunek kwiatu paproci, zmieniajàcy kolory
w zale˝noÊci od kàta patrzenia. W otoku na tle ozdobnego
reliefu stylizowane wizerunki dwóch skrzatów, u do∏u pó∏kolem
napis: NOC ÂWI¢TOJA¡SKA.

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
1.000.000 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-06, pod
or∏em napis: Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA,
poprzedzony oraz zakoƒczony szeÊcioma pere∏kami. Pod lewà
m
∏apà or∏a znak mennicy:.––
w
Rewers: Wizerunek taƒczàcej dziewczyny trzymajàcej w d∏oni
wianek z kwiatów. U do∏u stylizowane liÊcie paproci. U góry
pó∏kolem napis: NOC ÂWI¢TOJA¡SKA.
Na boku: OÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Robert Kotowicz

Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Polskiej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

Projektant monety: Robert Kotowicz
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W dniu 25 maja 2006 r. Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu
monety „Noc Êwi´tojaƒska”, o nomina∏ach:
• 20 z∏ – wykonanà stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ – wykonanà stemplem zwyk∏ym w stopie Nordic Gold.

– w∏asnor´cznie upleciony z sezonowych zió∏ i kwiatów, przymocowany
do deseczki, oÊwietlony przylepionà w Êrodku, p∏onàcà Êwieczkà
i p∏ynàcy nocà z nurtem wodnym, by∏ nie tylko atrybutem ró˝nych
dziewcz´cych wró˝b mi∏osnych. Stawa∏ si´ równie˝ darem dla wybranego
ch∏opca, znakiem oddania i mi∏oÊci.A gdy ch∏opiec nie waha∏ si´ skoczyç
do wody i wy∏owi∏ wianek, deklarowa∏ odwzajemnione uczucie
i po˝àdanie, a czasem tak˝e powa˝niejsze ma∏˝eƒskie zamiary.
W noc Êwi´tojaƒskà szczególnych w∏aÊciwoÊci ochronnych, ˝yciodajnych,
czarodziejskich i oczyszczajàcych nabieraç mia∏ ogieƒ. Na polach,
wygonach, wzgórzach, polanach leÊnych i nad wodami rozpalano
wi´c wielkie ogniska, zwane sobótkami lub palinockami. Rozpalajàcy je m∏odzieƒcy zawsze krzesali iskr´ deskami (jest to stara
technika rozpalania ognia przez tarcie).
Wokó∏ sobótek taƒczy∏y nocà bia∏o ubrane dziewcz´ta, w wiankach
na g∏owie, przepasane zielem bylicy. Ten malowniczy zwyczaj
uwieczni∏ w XVI wieku Jan Kochanowski, poÊwi´cajàc mu poemat
PieÊƒ Êwi´tojaƒska o sobótce. Pozostawi∏ w nim tak˝e przekaz
o uznanych w∏aÊciwoÊciach ochronnych ognia Êwi´tojaƒskiego, piszàc:

bylica pio∏unowa, uwa˝ana za pot´˝ny amulet i niezawodny Êrodek
przeciwko czarownicom, czarom, chorobom i ka˝demu z∏u. Kobiety
przepasywa∏y si´ nià w noc Êwi´tojaƒskà, pali∏y w ogniskach, zaszywa∏y
jà sobie w obr´by spódnic i nosi∏y przez ca∏y rok. Prócz tego p´ki bylicy
rzucano na dachy, wieszano na Êcianach domów i stajen, wk∏adano
do poÊcieli rodzàcym, stosowano do okadzania chorych ludzi i zwierzàt.
Podobne dzia∏anie i zastosowanie mia∏y ruta, dziewi´ciornik i ∏opian,
którym wraz z poÊwi´conymi w koÊciele ga∏àzkami leszczyny, lipy
i klonu majono domy na powitanie lata oraz wbijano w skiby zagonów
na dobry wzrost i urodzaj zbo˝a i warzyw, a tak˝e przeciwko burzom
i gradobiciom mogàcym zagroziç uprawom. W wigili´ Êw. Jana zbierano
tak˝e ró˝ne zio∏a sprawdzone w domowym lecznictwie, przede
wszystkim dziurawiec, zwany zielem Êwi´tojaƒskim, pio∏un, macierzank´,
biedrzeniec, kwiaty czarnego bzu, kopytnik, rosiczk´ i wiele innych.
Do najbardziej znanych i powszechnie stosowanych Êwi´tojaƒskich
roÊlin mi∏oÊniczych nale˝a∏ nasi´êrzal. Za dnia dziewcz´ta wyszukiwa∏y
jego krzaczki, rosnàce zwykle na obrze˝ach polan leÊnych, a o pó∏nocy
rozebrane do naga, skàpane w nocnej rosie, zrywa∏y go wypowiadajàc
znane w ca∏ej Polsce zakl´cie:

NOC ÂWI¢TOJA¡SKA
Jest to najkrótsza w ciàgu roku noc (w porze letniego przesilenia
s∏oƒca), z 23 na 24 czerwca, przypadajàca w wigili´ Êw. Jana Chrzciciela. W tradycji polskiej nazywana jest nocà Êwi´tojaƒskà (od imienia
Êwi´tego), palinockà lub sobótkà (od zapalanych wieczorem i nocà
ogni obrz´dowych zwanych niegdyÊ sobótkami), kupalnockà, kupalnicà,
kupa∏à (byç mo˝e od imienia pogaƒskiego bo˝ka Kupa∏y, od nocnych
kàpieli, rus. kupat’ = kàpaç si´; od imienia Kupa∏a lub Kupa∏o, jak
na wschodnich rubie˝ach Polski zwano Êw. Jana Chrzciciela, który
chrzci∏ ludzi zanurzajàc ich, czyli kàpiàc w wodzie).
UroczystoÊci nocy Êwi´tojaƒskiej zwiàzane sà z archaicznymi
obrz´dami powitania lata, dotyczàcymi kultu s∏oƒca i si∏ przyrody
oraz z oczyszczajàcymi rytua∏ami ognia i wody, a tak˝e towarzyszàcymi
im obrz´dami rolniczymi i obrz´dami mi∏oÊci i p∏odnoÊci, które
zgodnie z dawnymi wierzeniami i obyczajem odbywa∏y si´ w czas
przesilenia letniego, a wi´c w porze wielkiego Êwiat∏a, d∏ugo
Êwiecàcego s∏oƒca, rozkwitu przyrody i ˝ycia. Przed przyj´ciem
chrzeÊcijaƒstwa obrz´dy takie i rytua∏y by∏y znane i praktykowane
prawie w ca∏ej Europie. Póêniej zaÊ powiàzane zosta∏y z kultem
wielkiego Êwi´tego KoÊcio∏a Jana Chrzciciela i kalendarzem Êwiàt
koÊcielnych.
Mimo to liczne relikty odwiecznych wierzeƒ i obrz´dów powitania
lata przez ca∏e stulecia trwa∏y w polskich, zw∏aszcza ludowych,
obchodach nocy Êwi´tojaƒskiej, a otoczka chrzeÊcijaƒska tych
obchodów by∏a bardzo nik∏a. Powszechnie wierzono, ˝e w t´ dziwnà,
krótkà i tajemniczà noc dziejà si´ cuda: ziemia otwiera si´ i ukazuje
ukryte skarby; czarodziejskich w∏aÊciwoÊci nabierajà woda, ogieƒ,
˝ar z ogniska, a tak˝e roÊliny, a ju˝ zw∏aszcza zio∏a lecznicze i roÊliny
sprowadzajàce mi∏oÊç. Wierzono, ˝e ja∏owa zwykle paproç o pó∏nocy
na chwil´ zakwita, a jej wielki i pi´kny, Êwiecàcy w nocy kwiat ma
niezwyk∏à moc.
Jednym z najwa˝niejszych atrybutów i jednoczeÊnie symboli ludowych
obchodów Êwi´tojaƒskich by∏a woda. W ca∏ej Polsce obowiàzywa∏
zwyczajowy zakaz kàpieli w wodach rzek, strumieni i jezior przed
24 czerwca i nocà Êwi´tojaƒskà. WczeÊniejsza kàpiel mog∏a groziç
utoni´ciem, porwaniem przez boginki wodne, duchy topielców,
ukàszeniem wodnego gada, ró˝nymi chorobami. Dopiero woda
„ochrzczona” przez Êw. Jana, „ogrzmiana” podczas czerwcowych
burz i deszczów (nazywanych Êwi´tojaƒskimi) ogrzana i oczyszczona
odbitym w niej za dnia Êwiat∏em s∏onecznym by∏a bezpieczna
i nabiera∏a ˝yciodajnych mocy: dawa∏a si∏´, zdrowie, urod´ i powab,
leczy∏a, g∏ównie choroby skóry i nawet op´tanie; wspomaga∏a praktyki
mi∏osne. W ca∏ej Polsce powszechny by∏ zwyczaj kàpieli, zanurzania,
brodzenia w wodzie w noc Êwi´tojaƒskà lub tarzania si´ nago
po zroszonej trawie, w nocy i bez Êwiadków, co niekiedy czyni∏y
spragnione mi∏oÊci dziewcz´ta.
Sta∏ym elementem obchodów Êwi´tojaƒskich by∏o tak˝e puszczanie
wianków na wod´ przez zakochane panny.Wianek (symbol dziewictwa)

„Pi´kna nocy ˝ycz pogody,
Broƒ wichrów i nag∏ej wody...
Tak to nam matki poda∏y,
Samy tak˝e drugich mia∏y,
˚e na dzieƒ Êwi´tego Jana
Zawdy sobótka palana...”
Wed∏ug najdawniejszych wierzeƒ ogieƒ Êwi´tojaƒski mia∏ bowiem
ob∏askawiaç ˝ywio∏y, deszcz, burz´ i huragany. Mia∏ tak˝e p∏oszyç
i odp´dzaç czarownice, zw∏aszcza jeÊli pali∏y si´ w nim zio∏a (przede
wszystkim bylica i pio∏un), którym przypisywano w∏aÊciwoÊci
czarodziejskie.
Ksi´˝a starali si´ zwalczaç palenie sobótek, nocne zabawy i swobodne,
erotyczne zachowania m∏odzie˝y, na które w t´ jednà w roku noc
zezwala∏y tradycja i obyczaj, widzàc w nich, nie bez pewnej racji,
pozosta∏oÊç praktyk pogaƒskich. Zamiast tego starano si´ nak∏oniç
wiernych do pobo˝noÊci i praktyk religijnych ku czci Êwi´tego m´˝a
Jana. Mimo to ka˝dego roku przy nocnych ogniskach zbiera∏y si´
gromady ludzi, g∏ównie m∏odych: panien i kawalerów, ale tak˝e i osób
doros∏ych: dojrza∏ych m´˝czyzn i zam´˝nych kobiet, które – podobnie
jak dziewcz´ta – przepasywa∏y si´ bylicà, wierzàc, ˝e ochroni je
od chorób, bólów krzy˝a i koÊci, zw∏aszcza podczas zbli˝ajàcej si´ ci´˝kiej
pracy przy sianokosach i ˝niwach, zapewni im p∏odnoÊç i lekkie porody.
Tworzàc kràg wokó∏ ogniska, kobiety ze Êpiewem wrzuca∏y w p∏omienie
p´czki ziela.
Do sta∏ego repertuaru spotkaƒ i zabaw sobótkowych nale˝a∏y skoki
przez ognisko, którymi nad ranem popisywali si´ ch∏opcy, pragnàc
wzbudziç podziw obecnych na sobótce dziewczàt. I by∏ to niewàtpliwie
wa˝ny, utrwalony w tradycji, element zalotów. Prócz tego udany,
wysoki skok przez ogieƒ wró˝y∏ goràcà, odwzajemnionà, szcz´Êliwà
mi∏oÊç i szybki Êlub.
Wed∏ug wierzeƒ ludowych, w noc Êwi´tojaƒskà szczególnej mocy
leczniczej, czarodziejskiej i afrodyzyjnej (erotycznej) nabiera∏y roÊliny.
Mia∏y wi´c szerokie i ró˝norodne zastosowanie w praktykach
magicznych. Najwa˝niejsza wÊród nich by∏a, wspominana ju˝ wczeÊniej,

Nasi´ êrzele rw´ ci´ Êmiele,
Pi´cià palcy, szóstà d∏onià,
Niech si´ ch∏opcy za mnà gonià.
W Êwi´tojaƒskich zabiegach mi∏osnych stosowany bywa∏ tak˝e
popularny lubczyk, który zakochane dziewczyny dodawa∏y ch∏opcom
do wódki, aby wzbudziç ich nami´tnoÊç.
W obchodach Êwi´tojaƒskich najwa˝niejszy by∏ jednak kwiat paproci
– kwiat, który istnieje tylko w legendzie, podaniach, baÊniach.
W rzeczywistoÊci bowiem paproç nie kwitnie. Ten mityczny kwiat,
zachwycajàcy barwà i blaskiem, purpurowy, b∏´kitny lub z∏ocisty,
który w noc przesilenia letniego mia∏ zakwitaç w leÊnych ost´pach,
w trudno dost´pnych uroczyskach dok∏adnie o pó∏nocy i na jednà
tylko chwil´, zgodnie z legendà mia∏ posiadaç niezwyk∏à moc czarodziejskà. Szukano wi´c kwiatu paproci w noc Êwi´tojaƒskà, wierzàc
˝e temu, kto go znajdzie, umiej´tnie zerwie i zdo∏a zabraç ze sobà,
przyniesie szcz´Êcie w mi∏oÊci, niezwyk∏à màdroÊç, wielkie bogactwo,
wska˝e drog´ do ukrytych w ziemi skarbów, zapewni powodzenie
we wszystkich przedsi´wzi´ciach, a nawet dar jasnowidzenia, a gdy
zajdzie taka potrzeba – niewidzialnoÊç. Odnaleêç i zdobyç kwiat
paproci mogli jednak wy∏àcznie ludzie wielkiej odwagi i prawoÊci,
poddawani najpierw ci´˝kim próbom i gdy pokonali zwyci´sko ró˝ne,
niebezpieczne przeszkody.
W polskiej i tak˝e europejskiej tradycji legendarny kwiat paproci
sta∏ si´ wi´c najwa˝niejszym i najbardziej wyrazistym symbolem
obchodów Êwi´tojaƒskich i wszystkich cudów Êwi´tojaƒskiej nocy.

Barbara Ogrodowska
Paƒstwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Wszystkie monety emitowane przez NBP sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym w Polsce.

