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Znalezieni w kapucie...
Sk¹d siê bior¹ dzieci w ludowej kulturze Polski

Wstêp


Polska kultura ludowa otoczy³a okres ci¹¿y i porodu ciasnym murem przes¹dów,

czêsto

siêgaj¹cych

czasów

przedchrzecijañskich.

Przewijaj¹

siê

wród nich echa dawnego kultu ¿ywio³ów, zw³aszcza wody i ognia, nawi¹zania do wiary w otaczaj¹c¹ nasz wiat krainê duchów, której symboliczne
granice mo¿na niekiedy przekroczyæ, a tak¿e liczne wierzenia zwi¹zane z
mocami wiata przyrody i magi¹ sympatyczn¹. Nak³adaj¹ siê na to przes¹dy
póniejsze, czêsto o charakterze lokalnym. Wszystkie one maj¹ za zadanie
wyt³umaczyæ niezwyk³oæ zjawiska, jakim jest cud poczêcia i narodzin, a
tak¿e zabezpieczyæ matkê, dziecko i ich otoczenie przed licznymi niebezpieczeñstwami zwi¹zanymi ze stanem przejciowego kontaktu z krain¹ duchów, z której, jak mo¿na wywnioskowaæ, pochodzi kszta³tuj¹cy siê p³ód.
Wiêksza czêæ tych wierzeñ nie ulega³a wraz z up³ywem czasu powa¿niejszym

przemianom,

st¹d

zdecydowa³em

siê

w

poni¿szej

pracy

zestawiæ

razem badania z pocz¹tku wieku (J.S. Bystronia i H. Biegelejsena) z materia³ami wspó³czesnymi. Dzi jeszcze na wsi lub w zamkniêtych grupach
spo³ecznych k³ad¹cych du¿y nacisk na tradycjê (np. l¹scy górnicy) mo¿na
spotkaæ wiele przes¹dów i wierzeñ w niezmienionej formie. Niektóre zosta³y uaktualnione, pojawia siê w nich np. telewizja i inne zdobycze techniki,
pozosta³e uleg³y zanikowi lub utraci³y dawn¹ si³ê. Mimo to sfera wierzeñ
dotycz¹cych ci¹¿y i porodu pozosta³a niezwykle bogata i ¿ywa, o czym
mia³em okazjê niedawno siê przekonaæ, prze¿ywaj¹c ci¹¿ê ¿ony i narodziny
pierworodnego syna.

T³o kulturowe


W

polskiej

tradycji

ludowej

obowi¹zywa³

i

nadal

jest

obecny

stereotyp

rodziny wielodzietnej. Samo ma³¿eñstwo nie czyni³o z m³odych pe³noprawnych cz³onków spo³eczeñstwa, dopiero posiadanie dzieci powodowa³o zali-
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czanie ich do grona "doros³ych". Tak zwani "bezdzietnicy" byli i wci¹¿ s¹ w
niektórych okolicach traktowani z du¿¹ nieufnoci¹, a nawet niechêci¹.
Bezp³odnoæ znano, lecz traktowano jako "karê Bo¿¹" lub brak "Bo¿ego
b³ogos³awieñstwa". Wskutek tego w niczym nie usprawiedliwia³a ona bezdzietników, gdy¿ w rozumieniu spo³ecznoci by³a wynikiem ich win i grzechów [Gerlich 1980:20]. W bezdzietnym ma³¿eñstwie (w którym brak potomstwa nie by³ wiadomym wyborem, lecz wynika³ z ograniczeñ fizjologicznych) win¹ za bezp³odnoæ zazwyczaj obarczano kobietê. Dzieci nie
by³y wród ludu polskiego planowane ani oczekiwane, traktowano je jako
"dar Bo¿y" i naturaln¹ konsekwencjê ma³¿eñstwa lub zbli¿enia seksualnego. Dobrym wiadectwem tego typu nastawienia jest popularne do dzi powiedzenie: "Pan Bóg da³ dzieci, da i na dzieci". Co do planowania p³ci
dziecka  w ród³ach spotka³em siê z tylko jednym takim przypadkiem,
kiedy to kowal ze wsi Piêtki k³ad³ pod ³o¿e ma³¿eñskie m³ot kowalski, aby
doprowadziæ do poczêcia upragnionego syna. Najprawdopodobniej by³ to
jednak odosobniony przypadek, gdy¿ nawet mieszkañcy tej samej wsi nie
wierzyli w skutecznoæ dzia³añ upartego kowala [Pawlak 1974].
Nie zetkn¹³em siê z informacjami na temat ludowych metod antykoncepcji, badani unikali bowiem jasnych odpowiedzi na zwi¹zane z ni¹ pytania, uwa¿aj¹c temat za wstydliwy. Podobnie nie znalaz³em ¿adnych danych
na temat aborcji, mimo ¿e zjawisko to niew¹tpliwie istnia³o. Spotkaæ siê
mo¿na, w piosenkach i opowiadaniach, z praktyk¹ zabijania dzieci nielubnych i niechcianych po narodzinach. Noworodki takie by³y zakopywane w
stodole, chlewiku lub pod progiem [Biegeleisen 1929:132; Pawlak 1974].

Przes¹dy zwi¹zane z okresem ci¹¿y


Ci¹¿a, mimo ¿e wi¹za³a siê ze wzrostem presti¿u w spo³ecznoci, nie by³a
niczym chwalebnym. Zazwyczaj starano siê j¹ ukryæ a¿ do czasu, gdy nie
by³o to ju¿ mo¿liwe  rosn¹cy brzuch stawa³ siê widoczny. Na pocz¹tku
wieku zjawisko to by³o znacznie silniejsze, np. mieszkanki Huculszczyzny
przez

ca³y

okres

ci¹¿y

wi¹za³y

brzuch

specjalnym

pasem,

który

mia³

zmniejszyæ jego widocznoæ, a tak¿e w nim sypia³y [Bystroñ 1916:18]. Od
momentu, w którym ci¹¿a stawa³a siê widoczna, przysz³a matka by³a izolowana

towarzysko

i

spo³ecznie.

Odt¹d

uznawana

by³a

za

istotê

niebez-

pieczn¹, poprzez noszony p³ód powi¹zan¹ ze wiatem duchów, okrelanym
równie¿ jako Kraina mierci albo po prostu Inny wiat. Po czêci izolacja
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ta jest zwi¹zana ze wie¿o nabytymi mocami destruktywnymi, zwi¹zanymi z
wysysaniem energii z otoczenia przez kszta³tuj¹cy siê p³ód, o czym bêdê
pisa³ ni¿ej. Ju¿ od pocz¹tku ci¹¿y, w zwi¹zku z now¹ sytuacj¹ brzemienn¹
zaczyna³ obowi¹zywaæ szereg nakazów i zakazów, których nale¿a³o przestrzegaæ ze wzglêdu na prawid³owy przebieg ci¹¿y i porodu, a tak¿e póniejsze zdrowie i szczêcie dziecka. Czêæ zakazów dotyczy³a tylko pierwszej po³owy ci¹¿y, gdy formuje siê p³ód. Z³amaniem ich t³umaczono narodziny dzieci niedorozwiniêtych [Wasilewski 1989].
Zakazy s¹ bardzo zró¿nicowane, niektóre z nich maj¹ lokalny zasiêg,
inne bardziej ogólny, potrafi¹ swym zasiêgiem obejmowaæ nie tylko Polskê
i kraje ocienne, ale równie¿ du¿¹ czêæ Europy. Wiêkszoæ z nich dzia³a na
zasadzie magii sympatycznej. Do nich nale¿a³ powszechny i popularny do
czasów wspó³czesnych zakaz usuwania zêbów w ci¹¿y, co groziæ mo¿e wad¹
wymowy i ogólnym niedorozwojem dziecka [Gerlich 1980:31]. Popularne
by³o (i jest) stwierdzenie, ¿e picie przez ciê¿arn¹ alkoholu, a szczególnie
wódki mog³o uczyniæ dziecko g³upim na ca³e ¿ycie, przy czym np. na l¹sku dopuszcza siê czerwone wino, jako dobre na krew, co zgadza siê z zaleceniami lekarzy. Osobliwym przes¹dem, równie¿ pochodz¹cym ze l¹ska
jest stwierdzenie, ¿e ciê¿arna nie powinna wyjadaæ jedzenia prosto z garnka, gdy¿ dziecko bêdzie mia³o du¿¹ g³owê [Gerlich 1980:3132].
Zachowania matki, szczególnie te negatywne, mog³y zawa¿yæ na przysz³ym charakterze dziecka. P³ód ma szansê przej¹æ od matki chciwoæ,
z³oliwoæ lub ³akomstwo, je¿eli wykazywa³a je w trakcie ci¹¿y, co zgodnie
potwierdzaj¹ badani we wszystkich ród³ach. Górnicy z Katowic uwa¿aj¹
równie¿, ¿e zachcianki ¿ywieniowe ciê¿arnej musz¹ byæ spe³niane  inaczej
dziecko mo¿e byæ ³akome na smako³yki, których odmówiono

matce.

Z

podobnymi s¹dami, choæ bez dok³adnego uzasadnienia spotkaæ siê mo¿na w
ca³ej Polsce.
Innym niebezpieczeñstwem dla dziecka by³o ryzyko tzw. zapatrzenia.
Ciê¿arna nie powinna patrzeæ na ludzi brzydkich, chorych, kalekich lub w
jaki sposób u³omnych, aby nie wp³ynê³o to na dziecko co zgodnie potwierdzaj¹ zarówno J.S. Bystroñ, jak i H. Gerlich i W. Pawlak. Nie powinna
równie¿ przebywaæ w towarzystwie ludzi z³ych lub o niew³aciwych charakterach, a tak¿e czytaæ ksi¹¿ek i s³uchaæ opowieci o tematyce sensacyjnej
lub okrutnej. Zakaz ten obj¹³ równie¿ telewizjê [Gerlich 1980:29].
Znany w ca³ej Polsce by³ zakaz patrzenia przez dziurkê od klucza, co
grozi³o zezem dziecka [Gerlich 1980:28]. Z przes¹dem tym mo¿na siê spotkaæ równie¿ wspó³czenie.
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Istnia³ te¿ zakaz patrzenia w lustro, w którym móg³ pokazaæ siê diabe³
[Biegeleisen 1929:78; Gerlich 1980:28]. Jego pojawienie grozi³o powa¿nymi, choæ bli¿ej niesprecyzowanymi konsekwencjami  informatorzy ze
l¹ska wymieniaj¹ wród nich deformacje i "pofrytanie" [Gerlich 1980:28].
Szczególnie istotny by³ zakaz patrzenia na zwierzêta, zw³aszcza pokrytych futrem, siêgaj¹cy nawet ubranych w futra ludzi [Wasilewski 1989].
Najbardziej unikaæ trzeba by³o szczurów i myszy, a tak¿e wielu innych
pospolicie wystêpuj¹cych zwierz¹t, jak pies czy królik. Powszechna po dzi
dzieñ nie tylko na wsi jest wiara, ¿e je¿eli ciê¿arna przestraszy siê myszy
lub szczura i z³apie siê rêk¹ za jak¹ czêæ cia³a (najczêciej twarz), w tym
miejscu dziecko bêdzie mia³o brunatne znamiê z w³osami, pospolicie zwane
myszk¹ [Bystroñ 1916; Gerlich 1980; Pawlak 1974]. Analogicznie, przestraszenie siê królika lub zaj¹ca mia³oby powodowaæ zajêcz¹ wargê. Podobne zagro¿enie stanowi³o zapatrzenie w ogieñ  przestraszona lub wpatrzona
w ogieñ kobieta, dotykaj¹c rêk¹ twarzy czy karku sprawia³a w ten sposób,
¿e dziecko w tym miejscu bêdzie mia³o czerwone znamiê, zwane ogniem
[Biegeleisen 1929; Bystroñ 1916]. Przes¹d ten uleg³ z czasem rozwiniêciu,
id¹c z duchem techniki  podczas badañ H. Gerlich górnicy katowiccy
twierdzili, ¿e znamiê tego typu mo¿e równie¿ powstaæ po b³yniêciu flesza
od aparatu fotograficznego [Gerlich 1980:2730]. Ciê¿arna w ogóle nie powinna siê do ognia zbli¿aæ [Bystroñ 1916], nie powinna te¿ czyciæ pieca
[Biegeleisen 1929].
Szereg innych zakazów zwi¹zany jest z tajemniczym po³¹czeniem, które
nastêpuje za porednictwem p³odu miêdzy ciê¿arn¹ a wiatem

duchów.

P³ódtwór pochodz¹cy z innego wiata czyni nosz¹c¹ go matkê o wiele
bardziej podatn¹ na dzia³anie gronych duchów. St¹d wymaga ona specjalnej ochrony w trosce o siebie i nienarodzone dziecko, które wci¹¿ nie przekroczy³o granicy realnego bytu. Najczêciej zapewnia³ j¹ noszony zawsze
przez ciê¿arn¹ ostry metalowy przedmiot, np. nó¿ lub ig³a. ¯elazo bowiem,
jak powszechnie wiadomo, ma moc odstraszania duchów i dzia³a izoluj¹co
[Bystroñ 1916:17]. Kobieta w ci¹¿y musia³a unikaæ równie¿ miejsc, w których istnia³y symboliczne granice miêdzy wiatami (wiatem realnym i duchów), nie powinna tak¿e przekraczaæ ¿adnych, nawet umownych granic.
St¹d te¿ obowi¹zywa³ j¹ zakaz przebywania na rozstajach, przechodzenia
przez miedzê (szczególnie fatalne skutki mia³o przynosiæ przejcie przez
trzy miedze [Bystroñ 1916:13]), nie powinna siadaæ na progu, ani siê nad
nim d³u¿ej zatrzymywaæ [Biegeleison 1929:132]. Ciê¿ki poród mia³ czekaæ
ciê¿arn¹ przechodz¹ca przez p³ot, kij, sznur lub rzemieñ, co potwierdzaj¹
niemal wszyscy badacze.
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W trosce o przebieg porodu przysz³¹ matkê obowi¹zywa³y równie¿ zakazy prac w rodzaju giêcia, wicia, a tak¿e zaszywania i innych czynnoci zamykaj¹cych przestrzeñ, gdy¿ zamyka ona w ten sposób drogê dziecku i
uniemo¿liwia wydostanie siê na zewn¹trz [Gerlich 1980:32]. Nie mog³a te¿
nosiæ korali, pasków, tasiemek, przechodziæ pod sznurami i powrozami, bo
mog³o to spowodowaæ opl¹tanie dziecka pêpowin¹ [Bystroñ 1916; Gerlich
1980]. Z drugiej strony czynnoci takie, jak rozplatanie i rozsup³ywanie,
by³y równie¿ zakazane a¿ do momentu porodu [Bystroñ 1916; Wasilewski
1989], byæ mo¿e aby zmniejszyæ ryzyko poronienia.

Teoria wysysaj¹cego p³odu


Zakazy zwi¹zane z osob¹ ciê¿arnej mia³y chroniæ nie tylko j¹ i dziecko, ale
tak¿e otoczenie przed jej negatywnym wp³ywem. Brzemienna by³a bowiem
siedliskiem "si³ nieczystych", w zwi¹zku z czym jej obecnoæ mog³a prowokowaæ k³ótnie, a nawet bójki, jak twierdzili górnicy w okresie miêdzywojennym [Gerlich 1980:3334]. W Rad³owie w dawnym powiecie brzeskim

wierzono, ¿e spotkanie ciê¿arnej na drodze mog³o przynieæ nieszczêcie na
ca³y dzieñ [Bystroñ 1916:16]. Wiele zakazów jest zwi¹zanych z teori¹ "wysysaj¹cego p³odu" autorstwa J.S. Wasilewskiego. Wed³ug niej p³ód posiada
ogromn¹ si³ê, dziêki której mo¿e on wysysaæ energiê twórcza z otoczenia,
aby wykorzystaæ j¹ do samokszta³cenia. W ludowej wizji wiata iloæ "dobra", które mo¿na okreliæ jako energiê i witalnoæ, jest ograniczona. St¹d
p³ód, za porednictwem matki, pobiera energiê z otoczenia, w szczególnoci
za odbiera j¹ innym rozwijaj¹cym siê istotom [Wasilewski 1989]. Szereg
zakazów mia³ chroniæ przed tego rodzaju niezdrow¹ konkurencj¹. Ciê¿arn¹
obowi¹zywa³ zakaz kontaktu ze wszystkim, co kie³kuje, rozwija siê lub
stanowi czego zarodek, np. z ziarnem, kartoflami [Bystroñ 1916:15; Wasilewski 1989]. Nie mog³a wykonywaæ tak¿e czynnoci zwi¹zanych ze wzrostem, w rodzaju sadzenia czy siania [Wasilewski 1989]. W ten sposób chroniono

nie

tylko

plony



wysysanie

energii

dzia³a

w

obie

strony,

wiêc

dziecko mog³oby na takiej konkurencji straciæ. Wierzono, ¿e jeli ciê¿arna
przejdzie przez ³¹kê (zw³aszcza boso), to albo trawa uschnie, albo dziecko
urodzi siê pomarszczone [Bystroñ 1916]. Najgroniejsza konkurencj¹ by³y
jednak inne dzieci, zw³aszcza nienarodzone  ciê¿arnej nie wolno by³o braæ
dziecka na kolana, ani przebywaæ blisko innej kobiety w ci¹¿y [Wasilewski
1989]. W okolicy Krakowa na pocz¹tku wieku wierzono nawet, ¿e dziecko
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kobiety, która bêd¹c brzemienna przejdzie miedzy dwiema innymi ciê¿arnymi, zamieni siê w upiora [Bystroñ 1916:16].
Kobieta w ci¹¿y nie powinna byæ równie¿ druhn¹, gdy¿ m³odzi nie bêd¹
mieli szczêliwego po¿ycia [Bystroñ 1916:19]  p³ód wyssie energiê z ich
rodz¹cego siê zwi¹zku. Zarówno w Polsce, jak i na Bia³orusi, Rusi i Ukrainie uwa¿a siê, ¿e ciê¿arna nie powinna trzymaæ dziecka do chrztu, gdy¿
wtedy umrzeæ mo¿e dziecko chrzczone lub, czêciej, maj¹ce dopiero siê
narodziæ [Bystroñ 1916:1617]. Zakaz ten omijano na ró¿ne sposoby, np.
nak³adaj¹c na brzuch dwa fartuchy dla osi¹gniêcia wiêkszej izolacji p³odu.
Wspó³czenie zakaz ten wci¹¿ jest aktualny, choæ straci³ swoj¹ pierwotn¹
si³ê  górnicy katowiccy przestrzegaj¹ tylko zasady, aby matka chrzestna
nie by³a w widocznej ci¹¿y [Gerlich 1980:33]. Wierzono te¿, ¿e ciê¿arna
wysysa energiê z doros³ych ludzi, zw³aszcza chorych, a nawet z w³asnego
mê¿a

[Wasilewski

1989].

Jako

wie¿o

upieczony

m¹¿

i

ojciec

jestem

sk³onny uznaæ prawdziwoæ tego stwierdzenia.
Kobieta brzemienna nie powinna te¿ czerpaæ ze studni lub ród³a, gdy¿
mog¹ one wyschn¹æ wskutek skalania. W okresie ci¹¿y kobieta ogólnie powinna w myl tradycji ludowej ograniczaæ jak najbardziej swój kontakt z
wod¹ [Bystroñ 1916:15]. Ma to zwi¹zek z symbolik¹ tego ¿ywio³u, który
kojarzy siê tu w swoim negatywnym aspekcie z wodami mierci, zwi¹zanymi z gronym wiatem duchów, szczególnie niebezpiecznym dla ciê¿arnej i p³odu.

Poród


O samym porodzie badani mówi¹ bardzo niechêtnie, co potwierdzaj¹ zarówno badacze z pocz¹tku wieku, jak i wspó³czeni, wskutek czego z terenów Polski nie ma wielu informacji na ten temat. Ca³¹ rzecz starano siê
utrzymaæ w tajemnicy. Powszechna by³a wiara, ¿e im mniej osób zna czas
porodu, tym powinien byæ on l¿ejszy i mniej bolesny [Bystroñ 1916:18],
st¹d próby zatajenia go przed s¹siadami. M¹¿ powinien iæ po babkêakuszerkê w tajemnicy, na czas porodu zasuwano zas³ony [Bystroñ 1916:17]
Bia³orusinki na pocz¹tku wieku próbowa³y ukryæ poród nawet przed domownikami, rodz¹c np. w ³ani [Bystroñ 1916:22].
Kiedy przychodzi³ czas rozwi¹zania, wzywano dawniej do porodu babkêakuszerkê. Funkcjê babki uwa¿ano za zaszczytn¹ i honorow¹, zobowi¹zuj¹ca zarówno do odbierania porodu, pilnowania prawid³owego prze-
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biegu

wszystkich

towarzysz¹cych

mu

rytua³ów,

jak

równie¿

opieki

nad

dzieckiem w pierwszym okresie jego ¿ycia. Do niej nale¿a³o równie¿ nadanie imienia [Gerlich 1980:7678]. Czêsto rolê te obejmowa³y wiejskie babkizielachy [Pawlak 1974].
Wraz z rozwojem i upowszechnieniem wiedzy medycznej rola babki
zmniejsza³a

siê.

W

okresie

miêdzywojennym

do

trudniejszych

porodów

wzywano zawodowa akuszerkê, a od lat 50tych kobiety ze spo³ecznoci
wiejskich zaczê³y rodziæ w szpitalach. Na Mazurach i w Wielkopolsce, a
tak¿e na Rusi i Huculszczynie przed porodem babka rozbiera³a ciê¿arn¹,
rozplataj¹c jej przy tym warkocze, zdejmuj¹c kolczyki, piercionki itp., aby
nic na jej ciele nie by³o zamkniête lub zawi¹zane. Czasem otwierano tak¿e
wszystkie zamki, drzwi, szafy i skrzynie domu. Przy trudnym porodzie
wybijano szyby, a nawet dziury w cianach i dachu. W ostatecznoci bogata
rodzina prosi³a ksiêdza o otwarcie kocio³a i wystawienie przenajwiêtszego
sakramentu oraz otworzenie puszki z komunikantami [Bystroñ 1916:20
21]. Interesuj¹ce s¹ stosowane
otworzy³

bramy

Niebios

i

w

Piekie³

takiej


chwili

wyranie

modlitwy
wykazuje

do
to

Boga,

aby

traktowanie

dziecka jako przybysza z zawiatów [Zmys³owska 1984]. Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e carskie wrota, otwierane z tej okazji w cerkwiach, nazywane s¹
tak¿e Bram¹ do Raju.
Podczas porodu du¿¹ rolê
przebywa³

on

z

rodz¹c¹

w

odgrywa³

jednej

m¹¿,

izbie.

mimo

Przy

¿e

ciê¿kim

zwyczajowo
porodzie

nie

babka

czêstokroæ wzywa³a mê¿a do izby, aby "cierpieli oboje", jak okreli³a to
informatorka znad Raby [Bystroñ 1916:19]. Mimo, ¿e wiêkszoæ badaczy
odczytuje te informacje jako znak odprawiania tzw. kuwady, sk³aniam siê
do tezy, ¿e pomocnicze dzia³anie mê¿a jest symbolicznym powtórzeniem
aktu prokreacji, o czym wiadczyæ mo¿e zwyczaj zak³adania przez rodz¹c¹
koszuli nocnej, w której pierwszy raz spa³a z mê¿em lub podk³adania pod
ni¹ starych spodni czy bielizny mê¿a.
W momencie porodu po³o¿nicê przestaje obowi¹zywaæ wiêkszoæ wczeniejszych zakazów, wi¹¿¹cych j¹ w trakcie ci¹¿y, a nawet korzystne staje siê
ich przekraczanie. Za wskazane uwa¿ano wielokrotne przechodzenie lub
przeskakiwanie przez próg, symbolizuj¹cy granicê miêdzy wiatami [Biegeleison 1929:134]. W trakcie porodu czêstowano te¿ czasem kobietê alkoholem zmieszanym z t³uszczem  byæ mo¿e, aby zbli¿yæ po³o¿nicê do tajemniczej krainy duchów. Nad Rab¹ babka okadza³a czêci rodne po³o¿nicy
zapalonym spirytusem, okadzanie stosowano równie¿ w innych regionach
Polski, choæ przy u¿yciu s³omy lub wêgli [Biegeleison 1929:324]. W trakcie
porodu przestaje obowi¹zywaæ zakaz kontaktu z ogniem, po³o¿nicê ogrze-
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wano ¿arem z rozpalonych wêgli, umieszczonych w naczyniu, nad którym
stawa³a rodz¹ca [Bystroñ 1916]. Dla u³atwienia porodu uderzano w piec lub
komin, czasem po³o¿nica opiera³a siê o piec plecami. Kiedy dziecko pojawi³o siê ju¿ na wiecie, nadchodzi³ wa¿ny moment przeciêcia pêpowiny.
Czyni³a to oczywicie babka, u¿ywaj¹c siekiery [Biegeleisen 1929] lub no¿a, ale nigdy no¿yczek, które ponoæ mia³y sprawiaæ dziecku nieznony ból
[Pawlak 1974]. Dziecko jeszcze przed obmyciem k³adziono na progu, miejscu o silnym znaczeniu magicznym w ka¿dym domu [Biegeleisen 1929], na
piecu, "aby by³o zapieckowe, aby nigdzie nie lata³o" [Pawlak 1974] lub na
³awie [Bystroñ 1916]. Czêsto nieobmyte jeszcze dziecko babka lub ojciec
unosili wysoko w górê, byæ mo¿e w celu zaznaczenia jego obecnoci na
ziemi i oddzielenia od podziemnej krainy duchów, sk¹d przyby³o [Wasilewski 1989]. Póniej czyniono przygotowania do rytualnej pierwszej k¹pieli, bêd¹cej jednym z wielu zabiegów magicznych maj¹cych chroniæ noworodka, a którymi nie bêdê siê tutaj szczegó³owo zajmowa³.

Sk¹d siê bior¹ dzieci?


Warto zastanowiæ siê, jak t³umaczono pojawienie siê nowego domownika.
Dawniejszych wierzeñ ³atwo dopatrzyæ siê mo¿na w sposobach, jakimi wyjania siê obecnoæ nowego cz³onka rodziny pozosta³ym dzieciom. Jednym
ze starszych wyjanieñ by³o stwierdzenie, ¿e ojciec wy³owi³ przypadkiem
noworodka z rzeki lub te¿ przyp³yn¹³ on wod¹. Podobne wierzenia wystêpowa³y w du¿ej czêci Europy  zgodnie z nimi dzieci przed narodzeniem
¿yj¹ w podziemnych fontannach, ród³ach, sadzawkach. Woda symbolizuje
tutaj wiat duchów, chaos i niszczycielsk¹ si³ê, przeciwstawiana jest ziemi,
zwi¹zanej z realnym wiatem, ¿yciem i p³odnoci¹. Dzieci s¹ wiêc wy³awiane z rzeki mierci, odchodz¹ ze wiata duchów, aby ¿yæ na ziemi, w
realnym wiecie. Dziecko bywa tak¿e znalezione w lesie, krzakach albo w
przys³owiowej kapucie. Dzikie miejsca, takie jak lasy czy zarola, zwi¹zane
s¹ z magi¹ przyrody, stanowi¹c¹ przeciwieñstwo cywilizacji tak, jak wiat
duchów jest przeciwieñstwem wiata realnego, a znalezienie przez swój nieintencjonalny charakter wydaje siê byæ najlepszym sposobem na odebranie
przesy³ki z Krainy mierci, jak¹ jest ma³e dziecko. Przypadkowoæ takiego
dzia³ania

stanowi

te¿

gwarancjê

zwiêkszonego

bezpieczeñstwa,

a

tak¿e

umo¿liwia nawi¹zanie kontaktu z "drug¹ stron¹". Niewiadome dzia³anie
jest bowiem zwi¹zane z krain¹ mierci, tak jak wiadomoæ z ¿yciem.
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Najczêciej dzieci przynosi bocian. Jest to ptak szczególny, otoczony w
dawnej Polsce silnym kultem. Wierzono, ¿e przynosi on szczêcie domowi,
na którego dachu zak³ada gniazdo. Bocianów nie wolno by³o krzywdziæ 
cz³owieka, który zabi³ bociana, mia³a czekaæ rych³a mieræ lub po¿ar domostwa. Za wyrz¹dzone krzywdy bocian mci siê tak¿e uderzeniami pioruna [Biegeleisen 1929:403]. O jego narodzinach kr¹¿y wiele legend. Wed³ug jednej z nich bocian powsta³ z cz³owieka o imieniu Wojtek, który przez
ciekawoæ sprzeciwi³ siê boskiemu zakazowi otwieraj¹c worek, z którego
rozpe³z³y siê po wiecie gady, p³azy i robaki. Teraz w akcie pokuty musi je
zbieraæ, przemieniony w bociana. W innej wersji bocian zosta³ stworzony
wspólnie przez Boga i Diab³a, st¹d bia³a i czarna barwa jego piór. Nie jest
on ca³kiem dobry, bo z³o te¿ w nim zamieszkuje. Ogólnie bocian czêsto
okrelany jest jako cz³owiekptak, ³¹cz¹cy w sobie aspekt zarówno ludzki,
jak i diabelski, o potê¿nych mocach magicznych i silnych chtonicznych powi¹zaniach.

Jest

wspaniale

predysponowany,

aby

przekraczaæ

granicê

wiata realnego i duchów, nale¿¹c zarówno do obu, jak i ¿adnego. Czy
dziwiæ mo¿e fakt, ¿e w tej sytuacji w³anie on dorêcza przesy³kê z innego
wiata, ma³ego przybysza z Krainy mierci?
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