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ADAPTACJA SPOŁECZNA DZIECKA W OBRZĘDOWOŚCI 
PORODOWEJ

Dzwenysława Hanus

УДК  392.14

У статті розглянуто основні обряди приєднання дитини до суспільства, що їх виконували з метою забезпечення її 
благополуччя та захисту від усього злого в житті. Автор здійснила спробу реконструювати основні складові обряду 
хрещення, а саме: дії, які виконувалися до та після хрещення дитини. Акцентується увага на традиціях і трансформаціях у 
родильній обрядовості. 

Ключові слова: дитина, суспільство, магічні дії, купіль, хрещення, куми, хрестини, трансформація.

W artykule przeanalizowano główne obrzędy przyłączenia dziecka do społeczeństwa, które były wykonywane w celu 
ubezpieczenia pomyślności w przyszłości i ochrony dziecka od wszystkiego złego w życiu. Autor podjął próbę rekonstrukcji 
podstawowych elementów obrzędów chrztu, a mianowicie działania wykonywane przed i po chrzcie dziecka. Uwaga jest 
zwracana na tradycje i transformacje w obrzędowości porodowej. 

Słowa kluczowe: dziecko, społeczeństwo, działania magiczne, kąpiel, chrzest, rodzice chrzestni, chrzciny, transformacja.

The article considers basic rituals of a child’s joining the society, which were performed to ensure wellbeing to a 
child in future and to protect him/her from everything evil in life. The authoress made an attempt to reconstruct main 
baptism components, namely the actions carried out before and after baptizing a baby. Attention is focused on traditions and 
transformations in birth rituals.

Keywords: child/baby, society/community, magic actions, font, baptism, godparents, christening, transformation.

Obrzędowość porodowa w teraźniejszych wa
runkach charakteryzuje się całym kompleksem 
obrzędów i obyczajów, w których zauważalne jest 
wielowiekowe doświadczenie, wiedza i wierzenie. 
Ważne miejsce w tym kompleksie należy obrzę-
dom, które są skierowane na wprowadzenie dziecka 
do koła rodziny i społeczeństwa. Dołączenie no
worodka do koła rodziny utożsamiało się z ma
gicznymi działaniami, za których pomocą pragnio
no obdarować dziecko pozytywnymi jakościami 
i ochronić przed wpływem złych sił. W praktyce 
dość trudno jest rozgraniczyć te obrzędy. Ten fakt 
można wyjaśnić z jednej strony krótkim terminem 
ich aktualności (od urodzenia do chrztu dziecka), a 
z innej – pokrewieństwem ich celu (zabezpieczenie 
szczęśliwej przyszłości).

Tradycyjnie przyjęciu dziecka do rodziny i 
społeczeństwa towarzyszyły obrzędy pierwszej ką-
pieli i kościelnego chrztu dziecka, działania, które 
przeprowadzano przed i po kościelnym chrzcie, a 
mianowicie wybór imienia i rodziców chrzestnych, 
świętowanie urodzin. Właśnie te obrzędy są «ob
rzędami przejścia» – krytycznym pograniczem, 
które pozwala człowiekowi na przejście z jednego 
stanu do innego [14, s. 9].

Baza źródłowa artykułu to etnograficzne ma
teriały terenowe zebrane w czasie badań tereno
wych we wsiach Mostys’koho rajonu Lvivs’koji 
oblasti. 

Według wierzeń ludowych działania, które 
były podejmowane od chwili urodzenia dziecka 
do jego chrztu, mogły najbardziej wpłynąć na 
przyszły los niemowlęcia, ubezpieczyć mu zdrowe 
i szczęśliwe życie. Właśnie na realizację tej idei 
była nastawiona pierwsza kąpiel dziecka, która 
również była pierwszym krokiem w przyłączeniu 
dziecka do społeczeństwa. 

Wzmocnić magiczne oddziaływanie kąpie
li próbowano przez dodawanie do wody różnych 
przedmiotów symbolicznych: cukru, miodu (żeby 
dziecko było lubiane przez ludzi, życie było słod
kie); stokrotki (żeby było rumiane); mleka (żeby 
dziecko rosło piękne); monet (żeby było bogate); 
długopisu, ołówka (żeby dobrze się uczyło). Ce
lem takich działań była próba przekazania dziec
ku pozytywnych wartości tych przedmiotów, które 
były wkładane do wody. Z powodów religijnych i 
ochronnych do kąpieli była dodawana woda świę-
cona i zioła święcone. Wzmocnić oddziaływanie 
pierwszej kąpieli próbowano z pomocą magii wer
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balnej. Rodzice życzyli dziecku łatwego życia, do
brobytu, miłości, mądrości.

Wodę po pierwszej kąpieli nie wolno było wy
lewać po zachodzie słońca. Można było to robić 
tylko w ciągu dnia. Wyjaśnienie z reguły ograni
czane było słowami: «żeby nie naszkodzić dziec
ku». Oczywiście istnienie takiej reguły świadczy o 
zachowaniu dawnych wierzeń związanych z tym, że 
w nocy aktywizują się nieczyste siły.

Woda po kąpieli dziecka była wylewana w takim 
miejscu «gdzie ludzie nie chodzą», podobnie jak w 
wypadku z wodą po myciu nieboszczyka, co niewąt
pliwie świadczyło o pragnieniu wylać wodę za gra
nicy swojej przestrzeni. Najczęściej woda była wy
lewana pod drzewo, zwłaszcza owocowe, co jeszcze 
raz podkreśla utrwalenie w narodzie wiary w to, że 
dziecko będzie rosło jak drzewo, pod które jest wy
lewana woda. Z kolei woda po kąpaniu chłopczyka 
jest wylewana pod orzech, ponieważ wtedy on wyro
śnie zdrowy i silny, a po kąpaniu dziewczynki – pod 
wiśnię, jabłoń, żeby rosła piękna [2]. Nie mniej waż-
nym wyjaśnieniem było to, żeby ludzie nie chodzili 
po tej wodzie, bo będą roznosić sen. W innej wersji 
wodę naodwrót wylewano w takie miejsce «gdzie 
ludzie chodzą»: na ścieżkę, dwór, czego motywacją 
było to, że dziecko szybciej zacznie chodzić.

Zwróćmy uwagę na to, że we współczesnych 
warunkach istnienia obrzędowości porodowej wła
śnie działania magiczne związane z kąpielą dziecka 
są najbardziej stałe i wykonywane.

Następnym krokiem w integracji dziecka ze 
społeczeństwem jest obrzęd chrztu, który oprócz 
charakteru społecznobytowego ma ukierunko
wanie magiczne powołane z jednej stronę do za
bezpieczenia dziecku pomyślności w przyszłości, 
z innej – do obrony od wpływu złych sił. Przy
kładem bezbronności dziecka stały się opowieści 
respondentów o podmianie noworodka: «Jeśli zo
stawić nieochrzczone dziecko samo, to podmieni 
go wiedźma na swoje dziecko, a ludzkie zabierze 
sobie» [3]. Ze względu na to chrzest dziecka od
bywał się jak najwcześniej i, jak pokazało ankieto
wanie respondentów, mógł być przeprowadzany za 
dwatrzy dni po urodzeniu dziecka, tydzień, dwa 
tygodnie. W tym kontekście pokazowe będą opo
wieści o chrzcie dziecka w pierwszą niedzielę po 

jego urodzeniu: «Tak, żeby dziecko tygodnia nie 
rozmieniło, jak urodziło się, to od razu w niedzielę 
było chrzczone, to tak bardzo dobrze było czynić, 
gdy chrzczona była dziewczynka» [4]. W wypad
ku nagłej choroby dziecka i nieobecności księdza 
rodzice sami mogli przeprowadzić obrzęd chrztu, 
który ograniczał się do kropienia wodą święconą 
dziecka i nadania mu imienia. Warto zaznaczyć, że 
dany sposób chrztu nie zamieniał obrzędu kościel
nego, który odkładał się na późniejszy czas.

Szczególną uwagę ludność badanego tere
nu zwracała na działania, które były wykonywane 
przed chrztem dziecka, a mianowicie – wybór imie
nia i rodziców chrzestnych. Imię dziecka było naj
ważniejszym mechanizmem włączenia dziecka do 
«kultury» [12, s. 46]. Przy wyborze imienia główną 
rolę odgrywali rodzice, czasem też ksiądz. Rozpo
wszechniona jest tradycja nazywania dzieci imio
nami przodków (dziadka lub babci), ale tylko tych, 
którzy mieli szczęśliwy los. Kiedy dziecko rodziło 
się w dniu pewnego święta kościelnego, to dziecko 
obowiązkowo było nazywane imieniem tego święte
go, który stawał jego patronem. Z nadaniem imienia 
związane jest jeszcze jedno zjawisko – w rodzinach, 
w których umierały dzieci, następnemu dziecku, 
które się urodziło, nadawano imię ojca albo matki, 
uzasadniając to tym, że tylko wtedy dziecko będzie 
żyło. Jeszcze jednym krokiem dla ochrony dziecka 
od nieczystej siły było nadawanie mu dwóch imion, 
żeby ono miało ochronę jednocześnie od dwóch pa
tronów [16, s. 145]. Jak słusznie zauważył Mychajło 
Chudasz: «...w imiona własne ludzie wkładali prze
sądną, nadprzyrodzoną treść ukierunkowaną przede 
wszystkim na życzenia nowemu członkowi rodziny 
tylko dobra i szczęścia» [20, s. 15].

Ważnym komponentem w kompleksie danych 
obyczajów i obrzędów jest wybór rodziców chrzest
nych, które wraz z rodzicami dbają o dziecko, biorą 
aktywny udział w jego życiu. Według Jana Bystro
nia: «Już w czasach pogańskich istnieli ludzie, któ-
rzy wykonywali działania obrzędowe związane z 
przyjęciem dziecka do społeczeństwa. Niewątpliwie 
szereg atrybutów tych ludzi przeszedł do rodziców 
chrzestnych» [1, s. 91]. Co dotyczy wyboru rodzi
ców chrzestnych, należy to do kompetencji rodziców, 
którzy starali się wybrać porządnych ludzi, ponieważ 
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uważano, że dziecko może przejąć ich charakter. 
Odmowa od bycia chrzestnym jest bardzo rzadkim 
zjawiskiem, ponieważ jest to wielki grzech «rezygna
cja ze chrztu». Ogólnie znaną regułą przy wyborze 
matki chrzestnej było to, że nie wolno zapraszać na 
jej rolę kobietę w ciąży. Naruszenie tej reguły mo
gło wywołać niepożądane wyniki: dziecku będzie 
trudno żyć albo może ono nawet umrzeć. Kwestia 
ilości par rodziców chrzestnych była niwelowana, 
chociaż bardziej charakterystyczna obecnie jest jed
na para rodziców chrzestnych, która jest wybierana 
spośród bliskich krewnych. W innej wersji dziecko 
mogło mieć trzypięć par rodziców chrzestnych, 
wśród których widoczna była pewna hierarchia: 
pierwsza para – «główni rodzice chrzestni, czyli ci, 
którzy trzymają dziecko w kościele», «starsi», inne 
pary – «są to drudzy rodzice chrzestni». Duża ilość 
rodziców chrzestnych, zwłaszcza tych wybranych 
ze środowiska cudzych ludzi zdaniem N. Hawryluk 
sprzyjała rozwojowi kontaktów w zespole między 
grupą krewnych i «cudzych», czym rozszerzała za
kres «swojego» [15, s. 125].

Ogólnie przyjętą praktyką jest to, że na 
chrzciny rodzice chrzestni idą z prezentami – z 
kawałkiem białego płótna (krzyżmo), które było 
wymaganym atrybutem w danym obrzędzie. Akt 
obwinięcia dziecka w krzyżmo miał szczególne 
znaczenie symboliczne: krzyżmo pełniło funkcję 
amuletu i pierwszej rzeczy kulturalnej [13, s. 115]. 
Ta idea była wcielana tak, że z krzyżma dla 
dziecka szyto pierwszą koszulę, którą ono miało 
obowiązkowo ponosić. W materiałach terenowych 
rzadko znajdujemy wspomnienie o obwinięciu 
noworodka w koszulę ojca, ponieważ w praktyce 
takie działanie straciło na znaczeniu. Kluczowym 
momentem w obwinięciu dziecka w koszulę lub 
krzyżmo jest fakt kupna odzieży, obecność odzie
ży jest ważną cechą włączenia dziecka do stosun
ków społecznych [12, s. 45].

W przygotowaniu dziecka do chrztu podsta
wowa rola należała do położnej, którą po likwidacji 
instytucji ludowego położnictwa zamienia matka 
ojca dziecka. Ona miała ubrać dziecko w krzyżmo, 
które darowała matka chrzestna, i odnieść dziecko 
do kościoła, gdzie przekazać je rodzicom chrzest
nym. Moment przekazania dziecka od położnej do 

rodziców chrzestnych był traktowany jako jeszcze 
jeden obrzęd na drodze wprowadzenia dziecka 
do społeczeństwa. Ze względu na to, że położna 
była symbolem początku pogańskiego, a rodzice 
chrzestni chrześcijańskiego, cały proces przekaza
nia dziecka był sprowadzany do przejścia od obrzę-
du pogańskiego, gdzie główna rola należała położ-
nej, do rodziców chrzestnych, którzy w warunkach 
światu chrześcijańskiego przejmowali jej funkcje: 
położna «robi» ciało dziecka, a rodzice chrzestni 
wprowadzają w świat duchowny [12, s. 47].

Przejście dziecka od położnej do rodziców 
chrzestnych mogło być uzupełniane obrzędem 
przekazywania dziecka przez okno, zwłaszcza ro
biono tak w wypadku śmierci poprzednich dzieci. 
Było to związane z semantyką okna jako granicy z 
«innym» światem. Dane działanie obrzędowe od
znaczało się różnorodnością wariantów, które były 
zauważalne w czasie wykonania (przed i po chrzcie 
dziecka) i wśród głównych uczestników (matka, 
matka chrzestna, położna). Wariantem dominują-
cym jest przekazanie dziecka od matki do matki 
chrzestnej, co jest bezpośrednio związane z likwi
dacją funkcji położnej. Znane są pojedyncze wia
domości o tym, że matka przekazuje dziecko przez 
okno położnej, która niesie dziecko do kościoła i 
oddaje rodzicom chrzestnym.

Nieodłącznym elementem w obrzędzie chrztu 
dziecka były działania magiczne, z których po
mocą próbowano wpłynąć na przyszłe umiejętno
ści zawodowe dziecka. Nadać dziecku zdolności 
do różnych zawodów rodzice próbowali przed 
jego chrztem. Przygotowując dziecko do chrztu, 
kładli je na łóżku, a obok kładli zeszyt albo ołó-
wek, żeby dobrze się uczył, igłę (jeśli dziewczyn
ka), żeby dobrze szyła, młotek (jeśli chłopczyk), 
żeby majstrował. Takie działania mają wyjaśnie
nia podobne do działań, które były wykonywane 
podczas pierwszej kąpieli.

Wśród zapisów terenowych znajdujemy również 
świadczenie o położeniu danych atrybutów pod 
próg: «jak szło się z chaty z dzieckiem do cerkwi, 
to kłało się książkę, siekierę, wszystko co było w 
chacie, co chcieli rodzice, pod próg, to tak należało 
czynić, żeby dziecko tak wszystko umiało i wie
działo» [5]. We współczesnych warunkach oby
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czaje te uległy pewnym zmianom: zamiast trady
cyjnych narzędzi (siekiery, nożyc, igły) teraz kładą 
długopis, zeszyt.

Odpowiednio do zachowania dziecka podczas 
obrzędu chrztu określano jego dalniejszy los: je
śli dziecko płakało, to będzie miało piękny głos, 
będzie długo żyło; spokój dziecka symbolizował 
przedwczesną śmierć. Przyszłość dziecka również 
zależała od zachowania rodziców chrzestnych. 
Podczas chrztu matka chrzestna powinna trzymać 
niemowlę na prawej ręce, w innym wypadku dziecko 
będzie mańkutem. Uniknięcia tego niepożądanego 
skutku pragnął również ojciec chrzestny: zapalo
ną świecę on powinien był trzymać tylko w prawej 
ręce. Jeszcze jednym obowiązkiem ojca chrzestne
go było pilnować, żeby świeca nie zgasła podczas 
chrztu, bo to znaczyło, że dziecko nie będzie długo 
żyło [6]. Jeśli rodzice chrzestni źle «oddzieli dziec
ko od diabła», czyli zapomnieli wyznania wiary, to 
dziecko w przyszłości będzie miałо uroki.

Obrządek chrztu dziecka kończył proces przyję-
cia dziecka do społeczeństwa, potwierdzeniem tego 
są stałe formuły werbalne, które wygłaszała chrzest
na matka po powrocie z kościoła w momencie prze
kazania dziecka rodzicom: «Wzieliśmy urodzone, a 
przynieśliśmy ochrzczone», «Wzieliśmy poganina, 
a przynieśliśmy chrześcijanina», «Wzieliśmy anioła, 
a przynieśliśmy sokoła». Główną ideą tych działań 
była zmiana statusu dziecka, ponieważ do chrztu 
dziecka nie uważano za chrześcijanina, a w wielu 
przypadkach nawet za człowieka, objaśniając to nie
obecnością imienia dziecka. Na potwierdzenie tego 
można przytoczyć fakt, że niechrzczonego dziecka 
nie wolno było pogrzebać na cmentarzu obok zmar
łych ludzi. Takie dzieci, jak zaznaczają responden
ci – «bez chrzstu» – pogrzebano «w rowie koło 
cmentarza», «pod płotem cmentarza». 

Według wierzeń ludowych, dusze zmarłych 
niechrzczonych dzieci nie idą do nieba, a szukają 
chrzstu: «To jak leci ptak i krzyczy “kstu, kstu”, 
to dusza tego dzieciaka. Jak ludzie to słyszeli, to 
wiedzieli, że trzeba rzucić temu krukowi kawałek 
chustki, jakiegos materiału i powiedzieć “Jak pan
na, to bądź Anna, czy Maryja, a jak pan, to będą 
Iwan czy tam Stefan”. I ten ptak od razu schwyci tę 
chustkę i poleci» [7].

W działaniach obrzędowomagicznych, które 
spełniano po obrządku chrztu dziecka, a mianowi
cie – układanie dziecka na kożuchu, piecu, stole są 
widoczne próby w sposób magii kontaktowej za
szczepić dziecku miłość do domu ojczystego oraz 
ubezpieczyć bogate życie. Obecnie takie działania 
straciły swoje znaczenie i nie są wykonywane, a 
niektóre znalazły swoje odbicie w mniej złożonych 
obyczajach. Dlatego rekonstruowanie tych obrzę-
dów okazało się bardzo trudne i zrobić je można 
tylko z pomocą literatury naukowej.

Najbardziej rozpowszechnionym był obyczaj 
kłaść dziecko na kożuchu. Zwykle wykonywało 
się to przed chrztem albo po nim: kożuch słano 
pośrodku pomieszczenia mieszkalnego wełną do 
góry i łożono na niego dziecko, uzasadniając to 
tym, «że dziecko będzie tak bogate, jak kożuch w 
wełnę» [8]. Wykonanie tego obrzędu wyjaśnione 
wiarą w to, że dziecko będzie miało tyle pienię-
dzy, ile jest wełny na kożuchu, ponieważ kożuch 
był symbolem bogactwa. Według innej wersji – 
dziecko będzie miało kręcone włosy. Oprócz tego, 
zawijanie nowonarodzonego w kożuch, który obo
wiązkowo rozścielano koło pieca, oznaczało przy
łączenie dziecka do ogniska domowego i rodziny. 
Niestety ankietowanie pokazało, że ten obyczaj 
stracił swoją aktualność, co bezpośrednio zwią-
zane jest ze zmianą tradycyjnego stroju ludowego 
Ukraińców. I dziś znalazł on odzwierciedlenie w 
obyczaju kłaść dziecku do kołyski malutki kawa
łek kożucha, który czasami zamieniano kawałkiem 
skórki króliczej.

Czcząc kult ogniska domowego i oczyszczającej 
siły ognia, matka chrzestna przytulała dziecko do 
pieca po powrocie z cerkwi. Według innej wersji 
nowo narodzone dziecko było łożone na ławę koło 
pieca (żeby trzymało się domu), zwłaszcza ważne 
było w wypadku urodzenia sie dziewczynki [16, 
s. 142]. Transformowaną wersją obyczaju jest to, 
że mama kładzie dziecko pod piec, kiedy ono nie 
chce spać. W celu osiągnięcia większej skutecz
ności pod piec można najpierw położyć miotłę, a 
już potem bezpośrednio na nią dziecko [9]. Więc 
zaszła zmiana nie tylko samego obyczaju, lecz rów
nież zmieniła się jego motywacja. Można zrobić 
przypuszczenie, że obyczaj zaczyna wykonywać 
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też funkcję ochronną. Żeby ochronić dziecko przed 
złymi spojrzeniami, od razu po porodzie podnoszo
no go pod ogień pieca. Podobny obyczaj był znany 
jeszcze Starożytnym Grekom: na piąty dzień po 
porodzie podczas obrzędu «oczyszczenia» matka 
obchodziła z niemowlęciem dookoła ognia, prze
kazując nowego członka rodziny pod opiekę bo
gów domowych [19, s. 18]. Zniknięcie obrządku, 
jak zaznaczają sami respondenci, było związane z 
przemianą planowania mieszkania i wynoszeniem 
pieca z domowego obszaru. 

Stracił swoje znaczenie również obyczaj ło
żyć niemowlę na stole, który nie miał być pusty. 
Dlatego specjalnie był pieczony chleb, do którego 
przytulano głowę dziecka. Wyjaśnienie obyczaju 
pochodzi od tego, że stół był najbardziej szanowa
nym miejscem w mieszkaniu, przy nim usadzano 
najdroższych gości. Więc, powinno to było zapew
nić dziecku szacunek od innych ludzi w przyszło
ści. Jedyna pozostałość tego obyczaju to przytula
nie głowy dziecka do chleba, który potem musiał 
być zjedzony przez wszystkich gości, żeby dziecko 
w przyszłości «nie było głodne» [10]. Razem ze 
zmianą treści odbyły się i zmiany czasowe: dziecko 
przytulają do chleba po powrocie ze szpitala położ-
niczego. Wpłynąć na przyszłość dziecka próbo
wano z pomocą działań, które były wykonywane 
po powrocie ze chrztu dziecka: było ono łożone na 
łóżku i szybko rozwijane z pieluszek, żeby szybciej 
zaczęło mówić i chodzić, chrzestna matka tańczyła 
z dzieckiem, żeby ono było dobre w tańcach; ojciec 
chrzestny podnosił dziecko trzy razy do góry, żeby 
ono szybciej rosło. 

Z okazji chrztu dziecka i uznania go pełno
prawnym członkiem społeczeństwa odbywały 
się «chrzciny» – uroczysty rodzinny obiad dla 
uczczenia nowonarodzonego, na który zapraszano 
chrzestnych rodziców, bliskich krewnych i sąsia
dów. Glównym wątkiem świętowania w ludności 
badanego terenu było obdarowywanie nowonaro
dzonego. Podstawowymi prezentami dla dziecka 
przeważnie były płótno i chleb. Wręczając ich, go
ście życzyli mu pomyślności w przyszłości. W tym 
przypadku wyraźnie widzimy wiarę w magiczną siłę 
słowa, o której pisał Oleksandr Potebnia: «Im dalej 
w dawne czasy, tym bardziej zwykła i mocniejsza 

wiara w zdolność słowa tylko swoim pojawieniem 
się tworzyć to, co nim określono» [18, s. 59]. 

Ważnym elementem chrzcin był specjalnie 
przygotowany odświętny stół. Liczba i różnorod
ność dań na stole zależała od stanu społecznego ro
dziny. Symboliczne znaczenie miał chleb z cukrem, 
który był głównym atrybutem w obrzędzie «śnia
dania dziecka»: na początku częstowania chrzestna 
matka kroiła chleb i cukrzyła go, po czy rozdawała  
wszystkim gościom. Wyjaśnienie danego obrzędu 
było ograniczone słowami: «żeby wszyscy dziec
ko lubili i szanowali». Kończył się obrzęd chrzcin 
obdarowywaniem babyakuszerki: ona brała talerz 
i goście rzucali pieniądze, mówiąc, że pieniądze te 
potrzebne są «babie na kapcie» [11]. Obecnie ten 
obyczaj nie jest już praktykowany. 

Ważne miejsce w poporodowych obrzędach zaj
muje pierwsze cięcie włosów dziecka. Trzeba tu za
znaczyć, że wśród ludności badanego terenu obrzęd 
ten jest mniej popularny, niż we wschodnich obwo
dach Ukrainy. Ogólnie rozpowszechnionym wie
rzeniem było to, że do roku włosy nie wolno strzyc. 
Chociaż pojawia się też przeciwległe zdanie, według 
którego włosy nie były strzyżone dopóki dziecko 
nie zacznie mówić, a w wypadku konieczności zbyt 
długie włosy były spalane. Niepostrzeganie takiego 
zakazu mogło wywołać defekty w mówieniu dziec
ka. Pewne działania magiczne towarzyszyły chowa
niu włosów, najczęściej były one spalane, żeby nie 
bolała głowa dziecka, jednak były też rzucane do 
rzeki, żeby szybciej rosły. W obrzędzie pierwszego 
cięcia włosów główną osobą był ojciec dziecka albo 
ojciec chrzestny, który sadził dziecko na krześle i  
ciął włosy na krzyż, a w innej wersji – na łyso. 
L. Niderle zaznaczył, że w danym obrzędzie zało
żono symboliczną treść przejścia dziecka spod opie
ki matki pod opiekę ojca [17, s. 183]. 

Otóż można stwierdzić, że w obrzędach dołą-
czenia dziecka do społeczeństwa zauważalna jest 
podstawa przedchrześcijańska, mimo to że razem z 
nimi wykonywane były też obrzędy chrześcijańskie. 
Dane działania magiczne są charakterystyczne nie 
tylko ludności danego obszaru, lecz również ludności 
Ukrainy i innych narodów słowiańskich. Podobność 
obyczajów przejawia się w ich treści, obciążeniu po
jęciowym, przeznaczeniu funkcjonalnym. Różnice 
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lokalne w wykonaniu były małe i przejawiały się 
głównie w okresie wykonania obrzędu, wykorzysta
niu przedmiotów symbolicznych. Większość opisa
nych działań jeszcze żyje w pamięci ankietowanych, 
jednak nie mają one już tego znaczenia, a niektóre 

całkowicie już zanikły albo zanikają na naszych 
oczach. Przyczyną tego jest to, że w obrzędowości 
Ukraińców pozostaje tylko racjonalne i zrozumiałe, 
natomiast niezrozumiałe pojęcia niwelują i znikają, 
pełnią niedostrzegalną rolę w życiu.
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