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WspÓ czesne „obrz dy – gry – przej cia” . Analiza
antropologiczna rytÓw inicjacyjnych ceremonii chrztu 
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Streszczenie
We wspó czesnej kulturze polskiej z tradycyjnej obrz dowo ci ludowej pozosta y jedynie okruchy dawnych mitologii 

i rytua ów. Brak zinstytucjonalizowanych kulturowo, ontologicznie skutecznych obrz dów o charakterze inicjacyjnym na 
poszczególnych etapach przechodzenia od dzieci stwa do doros o ci powoduje powstawanie ró nych zachowa  zast p-
czych o charakterze formalnym (np. lubowanie pierwszoklasisty) i nieformalnym (np. zjawisko tzw. „fali” w szko ach 
i jednostkach wojskowych). Do tego typu zachowa  nale y ceremonia tzw. „chrztu” morskiego kolonisty. Jest ona zjawi-
skiem quasi-inicjalnym, wspó czesnym „obrz dem - gr  – przej cia”. Ludyczny charakter ceremonii, nie neguje mo li-
wo ci analizowania jej w kategoriach kulturowych, jako jednego ze zjawisk wspó czesnej obyczajowo ci zaspokajaj cego 
specyÞ czne potrzeby kulturowe i spo eczne m odego pokolenia wspó czesnego spo ecze stwa postindustrialnego.

S owa kluczowe: ri  es de pasage, zabawa, folklor, chrzest morski, gra, inicjacja

Modern “rituals – games of passage”. Anthropological analysis of the initiation rites of the hazing  (“christening”) 
ceremonies performed at summer holiday camps

Abstract
In contemporary Polish culture, one can Þ nd only some remnants of old mythologies and rituals rooted in the tradi-

tional folk ceremonial. The lack of culturally institutionalized, ontologically e  ective initiation rituals at individual stages 
of passing from childhood to adulthood causes di  erent secondary behaviours to appear, both formal and informal ones. 
These behaviours include the ceremony of a youth camp participant’s “christening”. It is a quasi-initiation ritual, a modern 
“rite – game of passage”. The ludic character of the ceremony does not exclude it from being analysed in cultural terms, as 
a phenomenon of contemporary ceremonial satisfying particular cultural and social needs.

Key words: ri  es de pasage, game, folklore

Chrzest morski a potrzeba inicjacji
We wspó czesnej kulturze polskiej przynale nej do kr gu kultury zachodnioeuropejskiej, z tradycyjnej obrz dowo ci 

ludowej pozosta y jedynie okruchy dawnych mitologii i rytua ów. Tradycyjnie celebrowane rytua y odesz y w zapomnie-
nie, zatraci y swój pierwotny sens i funkcjonalno , a je li gdzie  jeszcze mo na je zobaczy  w ich dawnej, niezmienionej
formie, to zazwyczaj w postaci wyre yserowanego skansenowskiego widowiska – odtwarzaj cego je w ich zewn trznej
oprawie pozbawionej metaÞ zycznych prze y  i sensów, jakie kiedy  nios y. 

Nie inaczej sta o si  tak e z obrz dami o charakterze inicjacyjnym. Wedle Mircei Eliadego: „W wiecie zachodnim 
inicjacja w tradycyjnym i w a ciwym sensie tego s owa znikn a ju  dawno temu, ale symbole i scenariusze inicjacyjne 
trwaj  nadal na poziomie nie wiadomym, przede wszystkim w snach i uniwersach wyobra niowych”3. Toposy inicja-
cyjnej w drówki bohatera odnajdujemy tak e we wspó czesnej literaturze, Þ lmach, grach elektronicznych i fabularnych 
(RPG). O ywotno ci symboliki i scenariuszy inicjacyjnych przes dza fakt, e rytua y, do których si  odnosz , zaspokaja y
specyÞ czne potrzeby kulturowe i spo eczne, które nie zanik y wraz z nastaniem ery industrialnej.

1 Sformu owanie „obrz dy – gry – przej cia” zaczerpni te zosta o ze zbioru opowiada  Julio Cortázara. Zob. Ten e, Opowiadania zebrane,
T 1-2, Kraków 1977. Naszym zdaniem trafnie oddaje ono charakter obecnie obserwowanych zachowa  i ceremonii inicjacyjnych, które w rozwi-
ni tych i w du ej mierze zlaicyzowanych - spo ecze stwach zachodniego kr gu cywilizacyjnego, o dominancie my lenia dyskursywnego nad 
wiatopogl dem relig  no-magicznym, zatraci y swój tradycyjny sakralno-performatywny charakter, na rzecz konwencji ludycznego widowiska-

-show lub dzieci cej zabawy.
2 Artyku  powsta  przy wsparciu Þ nansowym Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w ramach konkursu Adulescentia est tempus discendi

w 2013 r.
3 M. Eliade, Inicjacja a wiat wspó czesny, [w:] Ten e, W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, Warszawa 1997, s. 172. 
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Brak zinstytucjonalizowanych kulturowo, ontologicznie skutecznych obrz dów o charakterze inicjacyjnym na po-
szczególnych etapach przechodzenia od dzieci stwa do doros o ci powoduje powstawanie ró nych zachowa  i instytucji 
zast pczych o charakterze formalnym (np. pasowanie na przedszkolaka, lubowanie pierwszoklasisty, lubowanie stu-
denta, wydanie pierwszego dowodu osobistego itp.) i nieformalnym (np. zjawisko tzw. „fali” czy „kocenia” w szko ach 
i jednostkach wojskowych) – w których coraz cz ciej obserwuje si  negatywne skutki stale zwi kszaj cego si  pozio-
mu agresji (Þ zycznej i psychicznej)4. Niewykluczone zatem, e ryty i zachowania inicjacyjne to kulturowo ukszta towane 
struktury d ugiego trwania, po które spo eczne okoliczno ci i potrzeby si gaj  wci  na nowo w ró nych sferach naszego 
ycia. Wiele zachowa  o charakterze inicjacyjnym, znale  mo na w folklorze i zabawach dzieci oraz m odzie y. Podobnie 

jak w niektórych inicjacjach spo ecze stw tradycyjnych, zdarza si , e rytua y te maj  gwa towny i brutalny przebieg5.
Obiektem naszych zainteresowa  w dalszej cz ci niniejszego artyku u jest tzw. „chrzest morski kolonisty”. O ile nam 

wiadomo, fenomen ten nie by  dot d obiektem analizy antropologicznej i to w oparciu o kategorie wypracowane dla 
opisu tzw. kultur typu ludowego6. Podejmuj c prób  spojrzenia na wspó czesn  obyczajowo  polsk  z pozycji „innego” 
i zanalizowania chrztu morskiego w kategoriach rytów inicjacyjnych, pragniemy wpisa  si  w nurt rozwa a  na temat 
miejsca i roli my lenia typu ludowego we wspó czesnej kulturze potocznej.

Analiza ma na celu ustalenie czy poza zjawiskami o deÞ nitywnie pejoratywnym charakterze, jak fala w wojsku i in-
stytucjach o wiatowych, istniej  jeszcze inne, nieformalne (niezinstytucjonalizowane) zachowania o charakterze inicjacyj-
nym, b d ce ca kowitym lub cz ciowym odbiciem rytua ów funkcjonuj cych w spo eczno ciach kultur typu ludowego? 
A je li tak, to czy pe ni  te same funkcje jakie pe ni  w tych kulturach? Jak bardzo zbli one s  do siebie elementy inicjacji 
dawnej i wspó czesnej, tj. jakie elementy i symbole tradycyjnych zachowa  inicjacyjnych mo na odnale  we wspó cze-
snych zachowaniach inicjacyjnych?

G ówny materia  badawczy pozyskany zosta  drog  obserwacji zewn trznej wzbogaconej technik  fotograÞ i. Obser-
wacje przeprowadzono w lipcu: 2004, 2008, 2010, 2012 i 2013 r. Przedmiotem naszego zainteresowania by y ceremonie 
chrztu oraz poprzedzaj ce je dzia ania przygotowawcze. Kryterium doboru badanej grupy by o uzyskanie zgody kierow-
ników i wychowawców kolon  nych na przeprowadzenie i zarejestrowanie obserwacji przy pomocy aparatu fotograÞ cz-
nego7. W rezultacie badaniem obj to dziesi  grup kolon  nych z ró nych stron Polski (g ównie z obszaru Katowic, dalej 
Krakowa i Konina), wypoczywaj cych w o rodkach znajduj cych si  na terenie Jastrz biej Góry.

Uzupe nienie zgromadzonych danych stanowi  ród a zastane: zdj cia, opisy, wspomnienia, kroniki i informatory ko-
lon  ne, artyku y prasowe zaczerpni te z Internetu oraz literatura przedmiotowa, dotycz c  rytua ów inicjacyjnych (tzw. 
obrz dów przej cia) oraz symboliki kulturowej rytualnych zachowa  i rekwizytów8.

4 Zdaniem Jacka Sieradzana: Sam fakt istnienia takich zachowa  wynika z potrzeby inicjacji, której „nie zaspokajaj  dominuj ce w za-
chodniej relig  no ci ceremonie inkorporacji: chrzty, bierzmowania i luby. Dlatego coraz cz ciej dochodzi do spontanicznego wytworzenia si  
(...), zw aszcza u bardzo m odych ludzi, (...), rytów których istot  cz sto jest przemoc. Inicjacje, w których dominuje przemoc, praktykuje si  
wi zieniach, wojsku, gangach, wy szych uczelniach, w szko ach, na morzu podczas pierwszego przekroczenia równika itp.”, Zob. Ten e, Ryty 
przej cia i inicjacje, niegdy  i teraz, [w:] J. Sieradzan (red.), Inicjacje: Spo eczne znaczenie sytuacji liminalnych w rytach 
przej cia, Bia ystok 2006, s. 37.

5 W takich przypadkach mówimy zazwyczaj o zjawisku tzw. fali, spotykanym np. w wojsku i szko ach. Fala, inaczej „kocenie” to n kanie 
i upokarzanie ni szych hierarchi  osób, przybieraj ce cz sto form  Þ zycznego i psychicznego zn cania si  nad tymi osobami. Ma to by  warunek 
w czenia ich do danej grupy. Psycholog Ireneusz Siudem zachowania te wi e z czynnikami dotycz cymi „tre ci samego rytua u inicjacji, jako 
pierwotnego wzorca sytuacji spo ecznej, potencjalnie mog cego usprawiedliwi  przemoc i dostarczy  gotowych form zachowa  oraz ideologii 
i znaczenia wykonywanym czynno ciom (równie  agresywnym)”, Zob. I. Siudem, Przemoc w rytua ach inicjacji szkolnej, h  p://www.lcez.lublin.
pl/pliki/Przemoc_w_rytualach_inicjacji_szkolnej.ppt, 27.12.2010. Poniewa  zjawisko fali nacechowane jest negatywnie i cz sto przybiera cha-
rakter przest pstwa, podejmowane s  próby ograniczenia jego wyst powania przez wychowawców i prze o onych.

6 W antropologii kulturowej poj cie to okre la kultury, o dominancie wiatopogl du magicznego, lub relig  no-magicznego i zwi zanych 
z nim mitycznych, stereotypowych sposobów kategoryzacji wiata. Zaproponowa  je Ludwik Stomma przekonuj c, i : „kultura stricte ludowa 
(…) w rzeczywisto ci nigdy nie istnia a. Podobnie jak nie istnia o i nie istnieje adne czyste wcielenie jej przeciwie stwa – kultury elitarnej, wia-
topogl du naukowego itp. Typy kultur przenikaj  si  nawzajem i ich rozró nienie ma zawsze charakter procesu statystycznego”, L. Stomma 
Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Warszawa 1986, s. 147. Przyj cie kryterium tre ciowego, w miejsce genetycznego, eliminuje konieczno  
ograniczenia reß eksji antropologicznych do konkretnego czasu, przestrzeni, warstwy spo ecznej. Pozwala dostrzec i bada  elementy my lenia 
typu ludowego w innych typach dyskursu wspó czesnego, takich jak my lenie potoczne. Zob. Tam e, C. Robotycki My lenie typu ludowego, „Etno-
graÞ a Polska” 1985, nr 1, s. 116.

7 Tylko raz, w 2012 r. spotkali my si  ze sprzeciwem wobec rejestracji ceremonii ze strony wychowawcy kolonii z Konina. Decyzja ta 
uzasadniona zosta a obaw , e zdj cia zostan  opublikowane po to, by przedstawi  koloni  w z ym wietle, jako miejsce zn cania si  nad dzie mi. 
Wskazuje to, e przynajmniej cz  opiekunów kolon  nych wiadoma jest tego, jakie negatywne odczucia mo e nie  udzia  dziecka w tej zaba-
wie, zw aszcza, gdy wymknie si  ona spod kontroli organizatorów.

8 Korzystaj c z nich mieli my na uwadze fakt, e przydatno  internetowych kronik kolon  nych zamieszczanych na stronach o rodków 
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Terminem inicjacji okre lamy: „uroczysty obrz d przej cia, zwi zany z wprowadzeniem i w czeniem jednostki lub 
grupy osób do okre lonej grupy wiekowej czy elitarnej grupy spo ecznej, takiej jak tajne stowarzyszenie, sekta czy gru-
pa totemiczna, lub z nadaniem jednostce nowego statusu spo ecznego. Jednostka uczestnicz ca w rytualnej inicjacji jest 
na ogó  poddawana specjalnej próbie odwagi i wytrzyma o ci, od której pomy lnego przej cia zale y uzyskanie nowej 
pozycji spo ecznej. Obrz d inicjacji pe ni równie  funkcj  integracyjn  (potwierdza przynale no  cz onków do grupy) 
i aÞ rmuj c  warto ci grupowe”9.

Poj cie obrz du przej cia (inicjacji) obejmuje rytua y i ceremonie. W spo eczno ciach tradycyjnych obrz d przej cia 
mia  charakter rytua u, gdy  posiada  znaczenie relig  ne i wiatopogl dowe, co wi za o go ze wiatem warto ci. W trak-
cie obrz du dochodzi o do symbolicznej reaktywacji sakralnej rzeczywisto ci, umo liwiaj cej dokonanie zmiany statusu 
spo ecznego inicjowanej jednostki, dzi ki jej przemianie substancjalnej, ontologicznej podkre lanej przez zmian  imienia, 
uczesania, stroju, okre lone rekwizyty oraz specyÞ czne zachowania neoÞ ty10. Rytua  ten trwa  niekiedy kilka lat. W tym 
czasie nowicjusze uczyli si  nowych umiej tno ci, sakralnych pie ni, mitów, obowi zuj cych ich odt d zasad i tabu, lub 
zdobywali tzw. wiedz  tajemn , niedost pn  dla niewtajemniczonych cz onków grupy.

W ceremonii przej cia symbole i gesty nie maj  tak silnego znaczenia jak w rytua ach; nie ma tu silnego, metaÞ zycz-
nego prze ycia symbolicznej mierci i ponownych narodzin. To samo  jednostki nie ulega ontologicznej transformacji, 
a jedynie nabywa nowy element, który dopiero z czasem mo e zacz  dominowa  w jej w asnym wizerunku.

Podobnie jest w przypadku chrztu morskiego. Cho  neoÞ ta zostaje oÞ cjalnie przyj ty w poczet kolonistów, nadal 
pozostaje dzieckiem. Co wi cej, je li dziecko nie wspomni, e jest to jego pierwszy wyjazd na kolonie albo odmówi uczest-
nictwa w obrz dzie i tak b dzie przys ugiwa  mu status kolonisty (tzn. nie zostanie odes ane do domu, a jego wyjazd na 
kolejne kolonie nie zostanie zakwestionowany). Inaczej jest w przypadku rytua u inicjacyjnego. Odmowa udzia u w nim 
uniemo liwia jednostce zmian  statusu i ról spo ecznych (np. zawarcie ma e stwa, wst pienie do tajnego stowarzysze-
nia, grupy wiekowej itp.), a jakakolwiek interwencja w jego przebieg powoduj ca przerwanie rytua u, skazuje inicjowane-
go „na pozostanie w stanie amorÞ czno ci, utraconych w a ciwo ci okresu wcze niejszego i nie nabytych jeszcze jako ci”11.

Podczas chrztu morskiego nie przekazuje si  adnych norm i warto ci, ani tre ci o charakterze sakralnym, mitycznym 
i wiatopogl dowym – kluczowych dla funkcjonowania grupy12. Ponadto nie wszystkie ceremonie odbywaj  si  na po-
cz tku turnusu, co uzasadnia oby je jako rytua  wprowadzaj cy do grupy. Wiele z nich organizowana jest pod koniec let-
niego wypoczynku, cz sto w dzie  poprzedzaj cy wyjazd dzieci do domu. Brak tutaj równie  rekwizytów o charakterze 
sakralnym. Niemniej rokroczne celebrowanie zabawy pozwala podtrzyma  jej tradycj  i przekaza  jej ramowy scenariusz 

kolon  nych i odpowiadaj cych im kronik tradycyjnych (ksi kowych) jako ród a wiedzy o przebiegu ceremonii jest ograniczona. W zamiesz-
czonych tam wpisach, nastawionych przede wszystkim na rozreklamowanie o rodka i jego us ug, brak opisów przera enia, ez i strachu, jakie 
nierzadko s  udzia em m odszych dzieci poddawanych ceremonii, a które mieli my szanse wielokrotnie obserwowa . Je li w ogóle si  pojawiaj , 
to zwykle w formie krótkiej lakonicznej wzmianki, któr  niweluj  stwierdzenia sugeruj ce, e wszyscy uczestnicy wietnie si  przy tym bawili. 
Zapewne dzieje si  tak dlatego, e opisuj c poszczególne atrakcje, o rodki staraj  si  zach ci  rodziców do skorzystania z ich oferty. Rozbudowany 
opis negatywnych prze y , móg by zaowocowa  sprzeciwem opiekunów wobec urz dzania ceremonii lub zniech ci  ich do skorzystania z us ug 
danego o rodka. Dlatego tre ci w nich zawarte musz  by  uzupe niane o informacje pochodz ce z innych róde , takich jak na przyk ad wpisy na 
prywatnych blogach, czy obserwacje w asne.

9 K. Olechnicki, R. Za cki, S ownik socjologiczny, Toru  1999, s. 84.
10 Warto podkre li , e symboliczne gesty mia y g bokie znaczenie psychologiczne i ontologiczne. Cz owiek niejako rodzi  si  na nowo; 

otrzymywa  nowe imi , cz sto zmienia  wygl d (ubiór, sposób uczesania itp.). Dokonuj c  si  transformacj  podkre la y równie  zachowania 
spo eczne; w niektórych obrz dach inicjacji do stowarzysze , kandydaci poprzez szereg dzia a  o charakterze symbolicznym (izolacja, malowanie 
cia a na bia o itp.) traktowani byli jak umarli (etap wy czenia z dotychczasowego rodowiska), natomiast sami nowicjusze przez pewien czas 
demonstrowali, e nie potraÞ  chodzi , je  – czynno ci tych trzeba ich by o nauczy  od nowa, tak jak uczy si  tego ma e dzieci, Zob. A. van Gen-
nep Obrz dy przej cia. Systematyczne studium ceremonii. O bramie i progu, o go cinno ci adopcji, o ci y i porodzie, o narodzinach, dzieci stwie i dojrzewaniu 
i inicjacji, o wi ceniach kap a skich i koronacji królów, o zar czynach i za lubinach, o pogrzebie i porach roku i o wielu innych rzeczach, Warszawa 2006, s. 98.

11 P. Kowalski, Leksykon znaki wiata. Omen przes d, znaczenie, Warszawa-Wroc aw 1998, s. 114-115. W tradycyjnej polskiej kulturze ludo-
wej mia o to fatalne konsekwencje ontologiczne. Na przyk ad, dziewczyna, która zmar a w okresie narzecze stwa, albo w czasie uroczysto ci 
weselnych stawa a si  upiorem, tak samo jak dziecko, które zmar o przed uzyskaniem chrztu w. Jako istoty nie w pe ni „ukszta towane”, „nie-
jednorodne” pod wzgl dem statusu spo ecznego, nabywa y w konsekwencji cech demonicznych, staj c si  niebezpieczne dla swojej spo eczno ci; 
Tam e, s. 113, 422. Inaczej rzecz wygl da w przypadku wspó czesnego lubu cywilnego. Obrz d ten jest niezb dny do tego, aby para mog a zosta  
uznana za ma e stwo w sensie prawnym i spo ecznym, uzyskuj c pe ni  praw i obowi zków przys uguj cych jej z tego tytu u. Symbole i gesty 
(np. na o enie obr czki) nie maj  tutaj tak silnego znaczenia jak w rytua ach – chocia  niew tpliwie budz  wiele emocji, zarówno u uczestników 
ceremonii, jak i zaproszonych go ci. Z drugiej strony obrz d ten – traktowany dzi  cz sto w kategoriach zwyk ej formalno ci - nie jest warunkiem 
koniecznym do tego, aby dwoje ludzi mog o mieszka  ze sob , wspó y  i mie  dzieci. Inaczej jest w przypadku rytua u – odmowa udzia u w nim 
uniemo liwia jednostce zmian  swego statusu i ról spo ecznych.

12 Wyj tkiem mog  by  przekazywane po rednio normy wspó ycia spo ecznego, o czym b dzie mowa w dalszej cz ci artyku u. 
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m odszej generacji kolonistów, za  analiza antropologiczna ujawnia obecno  dzia a  o charakterze symbolicznym, któ-
rych kulturowe znaczenie odpowiada obserwowanej sekwencji obrz du. Bior c pod uwag  powy sze cechy uwa amy, 
e ludyczna, widowiskowa forma wspó czesnego obrz du chrztu morskiego kolonistów, bli sza jest ceremonii ni  rytu-
a owi.

Znamienn  cech  tego obrz du jest to, e mamy tu do czynienia z sytuacj  pocz tkow , niekiedy zmultiplikowan :
Do ceremonii przyst puj  dzieci, które po raz pierwszy  wyjecha y na kolonie,
Dla wielu z nich s  to pierwsze wakacje z dala od rodziców,
Cz sto jest to tak e pierwszy kontakt dziecka z morzem, Ceremonia uwypukla ten fakt i zakotwicza to, co „pierwsze” 

i „jednostkowe”, w porz dku codziennej rutyny, symbolicznie wprowadzaj c nowicjuszy w spo eczno  kolonistów.
Zarówno organizatorzy letniego wypoczynku, jak i wychowawcy kolon  ni podkre laj  g ównie konsoliduj cy („inte-

gracja grupy”, „zawieranie przyja ni”) i ludyczny  charakter chrztu morskiego, który pojawia si  w ramowym programie 
ka dej kolonii, jako jedna z ich atrakcji13.

Jednak e ludyczny, trywialny charakter ceremonii chrztu morskiego, nie umniejsza jej „warto ci kulturowej” jako jed-
nego ze zjawisk wspó czesnej obyczajowo ci, b d cego wyrazem specyÞ cznych potrzeb kulturowych i spo ecznych. Je li 
przyj  optyk  Johana Huizingi, który uwa a , e „(…) kultura ludzka powstaje i rozw  a si  w zabawie i jako zabawa”14 
dostrze emy, e w celebrowanych dzi  – cho by tylko dla zabawy – obrz dach i ceremoniach, pobrzmiewaj  okruchy 
dawnych mitologii, dawnego mitycznego sposobu prze ywania wiata, bo nawet „najprymitywniejsze gry (...), na laduj  
wyst puj ce we wszystkich ludzkich kulturach sakralne b d  wieckie rytua y inicjacyjne”15. A zatem u podstaw zabawy 
le y do wiadczenie quasi-inicjacyjne.

Scenariusz i decorum
Chrzest morski jest jedn  z wakacyjnych atrakcji tak dla kolonistów, jak i innych pla owiczów. Cz sto rejestrowany 

jest on przez uczestników obrz du oraz urlopowiczów za pomoc  aparatu, telefonów komórkowych, b d  kamery. Im 
bardziej rozbudowany scenariusz i barwne decorum ceremonii, tym wi cej widzów przyci ga i tym ch tniej jest przez nich 
rejestrowana. W tym kontek cie „chrzest” nabiera cech spektaklu-widowiska, a przygotowanie ciekawego i przyci gaj -
cego widzów przedstawienia jest ambicj  wielu wychowawców kolon  nych16.

Scenariusz zabawy bywa mniej lub bardziej rozbudowany, jednak zasadniczy schemat obrz du pozostaje ten sam.
Ceremonia odbywa si  zwykle na pla y z tzw. „torem przeszkód”17. Przygotowanie toru wymaga zagospodarowania 

wi kszej przestrzeni pla y. Z tego powodu „chrzty” odbywaj  si  zazwyczaj pó nym popo udniem – kiedy amatorzy 
opalania schodz  z pla y, zostawiaj c dogodn  ilo  miejsca dla przeprowadzenia  zabawy.

13 „Bardzo ciekaw  imprez -zabaw  na ka dym turnusie jest chrzest kolonistów (…). Wed ug specjalnego scenariusza ka de dziecko paso-
wane jest na kolonist  przez Neptuna i Prozerpin . (…). A obraz letniej przygody koloni ci zapisuj  ciekawie i utrwalaj  dowcipnie w kolon  nych 
kronikach. A przyja nie zrodzone na kolonii trwaj  nierzadko d ugie lata, a prze ycia nadmorskie wspominane s  z sentymentem i satysfakcj ” 
– stwierdza Jerzy Wi cek, prezes zarz du Zapel Service w Boguchwale – Þ rmy organizuj cej kolonie dla dzieci pracowników, J. Wi cek, Z certy-
Þ katem Neptuna i Prozerpiny. Koloni ci z Podkarpacia w Ko obrzegu, h  p://www.naszdom.rzeszow.pl/pliki/Nr35.pdf, 20.05.2009. Biuro podró y 
Promotion Club,;h  p://www.promoclub.pl/pdf-lato/2008/wladyslawowo.pdf, 20.05.2009; Dom Wczasów Dzieci cych w Wygoninie, h  p://
www.wygonin.pl/index.php?action=content&task=view&itemid=23, 17.05.2009. Charakter ten staraj  si  tak e uwypukli  kroniki o rodków 
kolon  nych. W kronice z wakacyjnego pobytu dzieci i m odzie y w Ostrowie zorganizowanego w dniach 17-30.07.2004 r. przez Centrum Kul-
tury M odzie owej ,,KANA”, znajdujemy  nast puj cy wpis opatrzony dat  24.07.2004 r.: „(…) Po obiedzie przygotowywali my si  do chrztu 
kolonistów. By  to bardzo atrakcyjny moment w ci gu ca ej kolonii, kiedy zdenerwowani i pe ni obaw udali my si  na pla  w celu przyst pienia 
do chrztu. W ród zada , który mieli my odby  znalaz o si  mi dzy innymi chodzenie po pokrzywach, jedzenie przygotowanej przez koloni-
stów zupki i cytrynki, moczenie buzi w m ce. Wszyscy wietnie si  bawili my. Oko o godz. 22.00 wrócili my do o rodka i szykowali my si  do 
snu”, Zob. Centrum Kultury M odzie owej ,,KANA”, h  p://www.kana.org.pl/rel_ostrowo2004.php, 17.05.2009. Natomiast relacj  z otrz sin 
w Dziwnówku (17.08.2005r.) ko czy stwierdzenie: „ miechu by o co niemiara!!!” Zob. Stowarzyszenie „Okno na wiat od najm odszych lat”, h  p://
oknonaswiat.strefa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=42, 17.05.2009. Zob. przyp. 6 i przyp. 17.

14 J. Huizinga, Homo ludens- zabawa jako ród o kultury, Warszawa 1998, s. 7.
15 Gry komputerowe: rytua y inicjacji i przynale no  plemienna, Cyberkutura.pl. Cyberkulturowy blog informacyjny, h  p://cyberkultura.

wordpress.com/2007/05/10/gry-komputerowe-rytualy-inicjacji-i-przynaleznosc-plemienna/, 25.07.2008.
16 W Poradniku wychowawcy kolonijnego czytamy m.in.: „Chodzi przecie  o to, aby dostarczy  niezapomnianych wra e , mocnych prze y  

i radosnych tematów do wspomnie  na ca y rok szkolny. Jest to olbrzymie zadanie dla ca ego zespo u wychowawczego. Pomys ów jest wiele – nie-
które ››stare jak wiat‹‹. Najwa niejsze jest jednak dobre ich przygotowanie, odpowiednia oprawa czyli inaczej scenograÞ a, choreograÞ a, re yseria 
(…)”, Zob. Poradnik Wychowawcy Kolonijnego, h  p://kolonia.org.pl/program-imprez.html, 22.05.2009.

17 Wedle naszych informacji „tor przeszkód” nie jest jednak elementem obligatoryjnym. Przebieg jednej z obserwowanych przez nas cere-
monii by  tak uproszczony, i  ca kowicie zrezygnowano z prób sprawno ciowych dla inicjowanych dzieci.
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Zaanga owani, w porozumieniu z wychowawc , ustalaj  przebieg obrz du, przygotowuj  kostiumy i rekwizyty, 
tworz  list  dzieci, które zostan  poddane otrz sinom oraz wymy laj  imiona, jakie zostan  im nadane w czasie pasowa-
nia na kolonist . Bezpo rednie przygotowania do rozpocz cia obrz du zaczynaj  si  zazwyczaj tu  po obiedzie, w trakcie 
tzw. poobiedniej ciszy. Ch opcy robi  „tor przeszkód”, dziewcz ta tworz  „akty chrztu” i plot  wie ce.

Tor przeszkód ma z regu y posta  linii prostej albo mniej lub bardziej w  cej si  wst gi. Jego szeroko  wytycza niski 
parkan z patyków, kamieni znalezionych na pla y, albo kilku wiatrochronów rozstawionych po obu stronach cie ki 
inicjacyjnej. Ca o  lub tylko niektóre jego fragmenty cz sto wy o one s  szyszkami i/lub pokrzywami, po których ini-
cjowani b d  musieli przej  na kolanach. Inne odcinki (ju  bez szyszek) b d  musieli przeby  czo gaj c si  po piachu, 
by przed oblicze Neptuna dotrze  ponownie na kolanach. Oprócz tego dosy  cz stym elementem pojawiaj cym si  na 
placu inicjacyjnym jest rów wype niony wod  morsk , niekiedy przys oni ty ga ziami z li mi. Jego umiejscowienie 
jest ró ne; bywa on umieszczany tu  przed torem przeszkód, jako jego pocz tkowy odcinek, jednak najcz ciej wie czy 
jego koniec.

Budowanie napi cia
Istotne znaczenie zarówno w kontek cie funkcji obrz dowych, jak i widowiskowych chrztu odgrywa aspekt emo-

cjonalny ceremonii i odpowiednie budowanie napi cia, co zbli a „chrzest” do rytua ów obrz dów przej cia celebrowa-
nych przez tzw. kultury tradycyjne (egzystuj ce w oparciu o wiatopogl d relig  no-magiczny). Wielu nowicjuszy bardzo 
prze ywa uczestnictwo w ceremonii i nierzadko s  to dla nich naprawd  silne, a nawet traumatyczne prze ycia. Nasze 
obserwacje potwierdzaj  z jednej strony opinie wychowawców18, z drugiej niektóre relacje uczestników takiej inicjacji, do 
których uda o nam si  dotrze : „J kam si  mniej wi cej od 5 klasy podstawówki. Naj prawdopodobniej wszystko zacz o 
si  podczas wakacyj nego pobytu na obozie. Atrakcj  jednego z pierwszych wieczorów by  chrzest kolonisty. Kto  wrzuci  
mnie wtedy do wody. Zacz am si  topi . Pocz tkowo adnych zmian nie by o wida . J kanie przysz o z czasem. Podej-
rzewam jednak, e tamto zdarzenie sta o si  przyczyn  mojej pó niejszej przypad o ci”19.

Tego typu negatywnym reakcjom i zdarzeniom przeciwdzia a  ma obecno  nimf, które w zaobserwowanych przez 
nas ceremoniach pe ni y rol  opiekunek najbardziej przestraszonych dzieci. Z za o enia maj  one chroni  przed zbytni  
natarczywo ci  diab ów, odp dzaj c ich i uspokajaj c przestraszone dziecko. Czasami to one prowadz  dziecko do morza 

18 „Trzeba pami ta , aby nie wprowadza  zbyt du o napi cia emocjonalnego, przy organizowaniu tego typu zabaw. W ród kolonistów 
kr  niesamowite historie o konkurencjach, które nale y zaliczy  podczas chrztu, czyli popularnego mianowania na kolonist . Dzieci boj  si  
bólu i upokorze , co mo e wywo a  reakcje ucieczkowe, p aczliwo , odmow  udzia u w zabawie”, Zob. Poradnik wychowawcy kolonijnego h  p://
kolonia.org.pl/program-imprez.html, 22.05.2009.

19 M. Foltyn, Drzewo, które powinno uschn , „Dziennik Zachodni”, Gliwice 26 listopada 2004 r nr 48, h  p://www.nowamowa.com/@
media/images/articles/medium/aniaswiderska.jpg, 01.04.2014.

M. Foltyn, h  p://www.nowamowa.com/wywiady/nadzieja-dla-ludzi-z-zaburzeniami-mowy, 01.04.2014.
Innym przyk adem jest wpis znaleziony na jednym z blogów internetowych. Stanowi on relacj  matki z rozmowy telefonicznej synem, który 

poprzedniego dnia przeszed  chrzest kolonisty: „Wczoraj......
 -mo e zadzwoni  do nich?- niepewnie odzywa si  >A<, wpatruj c si  we mnie
 -nie! nie wywo uj wilka z lasu- ostrzegam, co za cicho jest?
 Ostatecznie nikt nie odwa y  si  zadzwoni  i nie by o adnych sms-ów, co wprawi o nas w zdumienie
 A dzisiaj.... Rano dosta am same <emoty>, rzecz jasna p acz ce od De. Odpisa am, e jeszcze jeden dzie  i wraca. Wi c on napisa : TO 

BY O CHORE UPOKORZENIE I JAK TO TRAKTUJESZ?
 Odpisa am wi c, aby traktowa  to jako przygod  i nowe do wiadczenie yciowe. I tu De nie wytrzyma  i zadzwoni
 -lanie keczupu na g ow  traktujesz jako przygod ? a sypanie soli i pieprzu do buzi to do wiadczenie? a bicie tak  traw  po nogach? 

a chodzenie bosymi stopami po szyszkach?
 - kto Ci sypa  sól do buzi?
 -pani!
 -pani?! i dopiero do mnie dotar o, e De przeszed  chrzest kolonisty. Biedactwo moje. Chocia  mnie rozczuli o i czu am wspó czucie, bo 

to musia a by  tortura dla niego, poczu am rozbawienie.
 -p aka e ?
 -p aka em, wszyscy p akali. 
 -wiesz....jak ja mia am chrzest to wysmarowali mi twarz past  do butów a potem kazali zje  takie kanapki z ró nym paskudztwem.
 - powiem to Wojtkowi. Wooooojtek mojej mamie posmarowali twarz past  do butów!
 - a mnie jeszcze polewali zimn  wod - przypomina o mu si
 - a nas wrzucali w ubraniu do wody - licytuj  cierpienia, które tak naprawd  nie by y moje, bo kiedy pojecha am na swoj  pierwsz  ko-

loni  to nie by o chrztu a na drugiej powiedzia am, e to nie jest moja pierwsza kolonia i mnie omin o:) jednak, przygl da am si  m kom innych 
i dzi kowa am Bogu, e to nie ja (…)”, h  p://bambetle.bloog.pl/id,3571765,title,sms-y-ciag-dalszy,index.htm, 25.07.2008.
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i obmywaj  mu twarz wod  morsk , co pozwala unikn  wrzucenia go do wody przez diab y, a tym samym zniwelowa  
stres zwi zany z uczestnictwem w ceremonii. Z naszych obserwacji wynika jednak, e nie zawsze udaje im si  wywi za  
z tych zada .

Postacie i kostiumy
G ówn  postaci  obrz du, bez której nie by oby mo liwe przeprowadzenie chrztu morskiego, jest: król Neptun. 

U jego tronu ma miejsce kulminacja dzia a  obrz dowych: odbywa si  uroczyste pasowanie na kolonist  i nadanie no-
wego imienia mia kowi, który zdo a  do niego dotrze , pokonuj c liczne przeszkody i przechodz c próby. W posta  t  
wciela si  jeden ze starszych ch opców z kolonii, wychowawca, lub ratownik. Niemniej wa n  rol  w ceremonii odgrywa 
grupa diab ów. Zazwyczaj rol  t  dostaj  ch opcy, ale nie jest to szczególnie przestrzegan  regu . W grupie diab ów 
spotka  mo na równie  dziewcz ta. Tak by o w ceremoniach zaobserwowanych latem 2010 i 2012 r. Ich obecno  wycho-
wawcy t umaczyli okre lonym „temperamentem”, jakim powinien odznacza  si  diabe , a którego brakowa o ch opcom 
wypoczywaj cym w danym roku na kolonii. Diab y21 pe ni  w ceremonii do  istotn  funkcj  inicjatorów, poddaj cych 
neoÞ tów dotkliwym i nierzadko upokarzaj cym próbom.

W bardziej rozbudowanych ceremoniach obok Neptuna na tronie zasiada jego ona Prozerpina, któr  mo e by  jedna 
ze starszych dziewcz t lub przebrany i przesadnie umalowany ch opak, co wprowadza do ceremonii aspekt karnawa-
owy i komiczny22. Dodatkowo pojawia  si  równie  mo e orszak królewski z o ony z nimf, którymi s  nieco starsze 
uczestniczki kolonii. Jak pisali my wy ej, nimfy pe ni  tak e funkcje opieku cze wzgl dem inicjowanych dzieci, stano-
wi c pewn  przeciwwag  dla poczyna  diab ów. Postacie te nie zawsze pojawiaj  si  w ceremonii, a ich brak nie ma 
wp ywu na przebieg obrz du.

Interesuj co i barwnie przedstawia si  kostium Prozerpiny, je li gra j  ch opak. W kostiumie pojawiaj  si  wówczas 
przerysowane atrybuty kobieco ci: tandetne i du e korale, poka ny biust (wypchany torebkami z piaskiem, lub innym 
„wype niaczem”) oraz kiepskiej jako ci peruka, której funkcje spe nia  mo e tak e zwyk y mop ze szczotki. Cz sto wyst -
puj cym dope nieniem wizerunku takiej „ma onki” boga jest przesadny mak  a : mocno wymalowane usta, powieki i po-
liczki. Tego karykaturalnego kostiumu i mak  a u nie zaobserwowali my w przypadku, gdy Prozerpin  by a dziewczyna.

Grup  diab ów wyró nia przede wszystkim czarny ubiór (czarne podkoszulki oraz getry, spodenki itp.). Ods oni te 
cz ci cia a i twarz czerni  farbkami lub w glem. W r kach trzymaj  plastikowe lub nadmuchiwane wid y zakupione na 
lokalnych straganach albo rózgi z ga zi drzew, witek arnowca,, lub nawet pokrzywy. Na g owach diab ów pojawiaj  si  
niekiedy wie ce lub plastikowe rogi23.

Kostium i atrybuty nimf s  zbli one do kostiumu Prozerpiny (w sytuacji, gdy gra j  dziewczyna, a nie ch opak). 
Dziewcz ta (w tej grupie nigdy nie wyst puj  ch opcy) maj  rozpuszczone w osy, a ubrane s  w d ugie szaty wykonane 
z odpowiednio upi tych prze cierade , Þ ran, zas on itp. Ich g owy cz sto ozdabiaj  wianki uplecione z dziko rosn cych 

20 Wedle dost pnych nam informacji analogiczne postacie pojawiaj  si  w obrz dzie chrztu eglarskiego, arktycznego oraz chrztu rów-
nikowego, których tradycja si ga drugiej po owy XVI w.; Zob. W. Czapp, Ceremonia  chrztu morskiego, h  p://www.zzkptiof.nw.pl/CEREMO-
NIAl%20CHRZTU%20MORSKIEGO.htm, 21.05.2009., Czapp W., Ceremonia  chrztu morskiego, „Biuletyn Morski. Kwartalnik Krajowej Sekcji 
Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ ››Solidarno ‹‹”, nr 2 (48), Szczecin 2008, h  p://www.solidarnosc.nms.org.pl/pliki/solidarnosc/File/
BiuletynMorski/2008_02.pdf, 21.05.2009, s. 15.

21 Jak wida , nie mamy tu do czynienia z typowo chrze c  a skim wyobra eniem diab a – jako si y nieczystej, z ej, przeciwstawnej Bogu 
i jego dzie u, jakim jest cz owiek. Postacie diab ów bli sze s  wyobra eniom ludowym, w których diabe  cz sto wyst puje razem z Bogiem jako 
wspó -kreator wiata; Zob. J. Tomicka, R. Tomicki, Drzewo ycia. Ludowa wizja wiata i cz owieka, Warszawa 1975, s. 28, 53; M. Ro ek Diabe  w kul-
turze polskiej. Szkice z dziejów motywu i postaci, Warszawa - Kraków 1993, s. 61. Ich obecno  w ceremonii umo liwia dokonanie si  „przemiany” 
ó todziobów w kolonistów. W pewnym sensie wspó dzia aj  z Neptunem, pilnuj c aby ka de inicjowane dziecko dotar o przed jego oblicze, 

pokonuj c wszystkie próby. Ich obecno  nie dezorganizuje ceremonii, przeciwnie, dope nia j  nie tylko pod wzgl dem widowiskowym, lecz 
równie  symbolicznym.

22 W kulturach typu ludowego przebieranie si  m czyzn za kobiety i kobiety za m czyzn jest cz stym elementem obrz dów przej cia 
(np. prze omów astronomicznych, czego przyk adem jest karnawa , oraz obrz dów zwi zanych ze zmian  statusu jednostki, jak zawarcie ma e -
stwa). Zachowanie to symbolicznie reaktywuje czas p odny w potencja  chaosu poprzedzaj cego uporz dkowany kosmos. Okresowe zawieszenie 
jednostki poddawanej inicjacji w fazie amorÞ cznej jest elementem koniecznym, aby na zawsze oddzieli  j  od w a ciwo ci starego statusu (np. 
panna, kawaler) i poprzez kolejne dzia ania rytualne umo liwi  nabycie w a ciwo ci zwi zanych z nowym statusem i rol  spo eczn , jak  od 
tej pory b dzie odgrywa  (m  - ojciec, m atka – matka). Zob. A. Zadro y ska Powtarza  czas pocz tku. O wi towaniu dorocznych wi t w Polsce, 
Warszawa 1985, s. 72; M. Maj, Rola Daru w obrz dzie weselnym, Wroc aw 1986, s. 40-41.

23 Rogi te bez trudu naby  mo na na okolicznych straganach. Osadzone s  na plastikowej opasce. Wewn trz rogów znajduj  si  baterie 
i wiate ka. Odpowiednie ustawienie prze cznika sprawia, e rogi wiec  lub pulsuj  wiat em z ró n  cz stotliwo ci , uatrakcyjniaj c i dope -
niaj c kostiumy diab ów.
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kwiatów (np. koniczyny) lub ga zi drzew li ciastych – zale nie jaki „materia ” maj  do dyspozycji na terenie i w s siedz-
twie swojego o rodka kolon  nego.

Je li pogoda na to pozwala, dzieci, które maj  zosta  poddane ceremonii przyprowadzane s  na pla e w kostiumach 
pla owych. Cz sto przed wyj ciem z o rodka czerni im si  twarze w glem, maluje kolorowymi farbkami lub nakleja na 
r ce zmywalne tatua e24.

Przebieg obrz du - gry
W zale no ci od przyj tego scenariusza przebieg ceremonii bywa mniej lub bardziej skomplikowany. W najprostszej 

zaobserwowanej przez nas formie chrztu morskiego w lipcu 2008 r., nie by o adnego „toru przeszkód”. W obrz dzie bra  
udzia  jedynie Neptun oraz nowicjusze, którzy jeden po drugim na kolanach zbli ali si  do stoj cego w p ytkiej wodzie 
boga mórz. Na skraju pla y dzieci wstawa y i wchodzi y do wody. Na rozkaz Neptuna inicjowany ca owa  jego trójz b, 
szat , b d  kolano. Nast pnie w adca mórz zanurza  g ow  dziecka w morskiej wodzie. Chwil  po tym mog o ono wróci  
na brzeg i odebra  zwini ty w rulon „akt chrztu” od wychowawczyni grupy. Ceremonia trwa a krótko, pozbawiona dra-
matycznej oprawy oraz negatywnych emocji.

Symbole i rekwizyty. Analiza symboliczna
W rozbudowanych ceremoniach chrztu kolonistów pojawiaj  si  charakterystyczne dzia ania, gesty i rekwizyty. Pod 

wzgl dem symboliki maj  one charakter apotropeiczny, mediacyjny i kreacyjny, odsy aj c do p odnego w potencja  wiata 
chaosu lub podziemi.

Bicie zielonymi rózgami (ga ziami z li mi, witkami arnowca lub pokrzywami) to w kulturze dzia ania symboliczne, 
maj ce na celu pobudzenie si  witalnych25. Pokrzywa poprzez odniesienie do ognia (parzy), posiada tak e oczyszczaj ce 
w a ciwo ci tego ywio u.

Ozdabianie cia a. Ceremonii chrztu morskiego towarzyszy cz sto malowanie cia  (polegaj ce zazwyczaj na pomaza-
niu twarzy, ramion, przedramion, a czasem tak e brzucha i pleców nowicjuszy przed lub w trakcie trwania ceremonii), 
„naklejanie tatua y”, naklejek itp. W kulturach tradycyjnych malowanie cia  w okre lony sposób, przy okre lonych rytu-
a ach spe nia o funkcje ochronne, magiczne26. Natomiast czernienie twarzy i cia a przy tworzeniu kreacji diab ów odsy a 
do „tamtego wiata”.

Sposób poruszania si  nowicjuszy. Nakaz turlania si , tarzania si , czo gania, chodzenia na kolanach lub czworakach 
na niektórych odcinkach toru, to symboliczna imitacja sposobu poruszania si  po „tamtym wiecie”, poza wiatem ludz-
kiej aberracji (postawa wyprostowana i dwuno ny sposób poruszania – charakteryzuje wszak kondycj  ludzk ). Samo 
pokonywanie toru przeszkód symuluje inicjacyjn  w drówk  mitycznego bohatera. W  ca si  linia toru odnosi si  do 
ruchu wahad owego – charakterystycznego sposobu poruszania si  po labiryncie imituj cego b dzenie po „tamtym 
wiecie”27.

Po ywienie. Jedn  z prób w czasie ceremonii jest spo ycie y ki specjalnej „potrawki”. Stanowi ona mieszanin  
produktów o ró nych smakach: s odkim (d em), kwa nym (keczup), ostrym (musztarda), doprawionych sol , pie-
przem, czasem chili itp. Zdarza si  równie , e zamiast tego trzeba wypi  y k  „kompotu”, którym mo e by  sok 
z wyci ni tej cytryny. Niekiedy potrawy tylko wygl daj  na obrzydliwe, a ich smak jest przyjemny. Sól i inne przy-
prawy to kulturowe stymulatory zmiany. Ich obecno  jest niezb dna do tego, aby mog o dokona  si  przekszta cenie 
porz dku rzeczywisto ci. Dodane do potraw przekszta caj  to co surowe (natura, chaos), w produkt przetworzony 
(kultura, kosmos)28.

24 Przyklejanie tatua y i malowanie twarzy, mo e by  równie  jednym z etapów na torze przeszkód lub te  czynno ci te wykonywane s  
zaraz po dotarciu na pla , przed przyst pieniem do pokonywania toru przeszkód; Zob. Kolonia letnia w Mi dzywodziu h  p://www.g2.i365.pl/
turystyka/opisy/13.htm, 17.05.2009. Tatua e i malowanie oraz inne sposoby ozdabiania cia a inicjowanych, s  cz stym elementem obrz dów 
przej cia kultur tradycyjnych. Wiele modyÞ kacji, jakim poddawane s  cia a osób przechodz cych inicjacje ma tam jednak charakter permanentny 
(np. wyb  anie z ba, skaryÞ kacje, tatua e itp.).

25 Podobne dzia ania odnajdujemy w tradycyjnej obrz dowo ci wielkanocnej w postaci zwyczaju uderzania si  wierzbowymi rózgami.
26 P. Kowalski, dz. cyt., s. 23.
27 W. Kopali ski, S ownik symboli, Warszawa 1999, s. 186; P. Kowalski, dz. cyt., s. 214. W kulturach tradycyjnych tarzanie po ziemi to tak e 

sposób u yczania ziemi w asnych si  witalnych (pobudzania si  wegetacyjnych praktykowane przez spo ecze stwa rolnicze), lub odwrotnie - ma 
na celu zaczerpniecie mocy z ziemi przez cz owieka; Zob. K. Moszy ski, Kultura ludowa S owian, T.2 Warszawa 1967, s. 280.

28 P. Kowalski, dz. cyt., s. 524.
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Obrz dowy ha as. Rozpocz cie i zako czenie ceremonii wie czy skandowanie okrzyków na cze  Neptuna – króla 
mórz. Cz sto g o no jest tak e w trakcie zabawy. Jednej z obserwowanych ceremonii, w lipcu 2012 r. towarzyszy y odg osy 
b benka, janczarków i talerzy tamburynów. Obrz dowy ha as w obrz dach inicjacyjnych spe nia funkcje apotropeiczne, 
zabezpieczaj c uczestników przed atakiem istot demonicznych29.

Ko yska chtoniczna. W kulturach tradycyjnych, ziemia postrzegana jest jako siedlisko si  witalnych: matka–rodzicielka 
i matka–karmicielka (dawczyni wszelkiego ycia na ziemi). W wielu mitach antropogenicznych ziemia jest macierzystym 
onem, z którego wy aniaj  si  pierwsi ludzie (np. wedle tradycji chrze c  a skiej Bóg ulepi  cz owieka z prochu ziemi i to 
w ni  po mierci obraca si  jego martwe cia o)30. A zatem zag bienie si  nowicjusza w rów i ponowne z niego wy onienie 
uzna  mo na za symboliczne przedstawienie mierci (zag bienie si  w wiecie podziemi) i ponownych narodzin (powrót 
do „naszego wiata”). Elementem wzmacniaj cym t  symbolik  jest obecno  wody ( ywio u o charakterze mediacyj-
nym), któr  cz sto nape nia si  wykopany rów, b d  te  polewa si  ni  stoj cych w jamie nowicjuszy.

Nadanie nowego imienia. Obrz dy o charakterze inicjacyjnym cz sto wi  si  z nadaniem nowicjuszowi nowego 
imienia. Zmiana imienia to znak inicjacji, a zarazem signum narodzin ontologicznie nowej jednostki.

Sosnowe ga zie i szyszki. W staro ytno ci sosna jako budulec okr tów po wi cona by a bogowi mórz Posejdonowi. 
Natomiast szyszka symbolizuje potencj  wiecznie odradzaj cego si  ycia31. Jednak nie to decyduje o jej udziale w ce-
remonii chrztu. adna z grup kolon  nych nie zna a takiego powi zania z symbolik  drzewa. Wydaje si , e to raczej 
dost pno  surowca i jego w a ciwo ci (k uj ce szyszki i ig y) zadecydowa y o tym, ze wykorzystuje si  go do budowy 
toru przeszkód.

K piel w morzu (wrzucenie, polewanie wod ) – k piel to „uniwersalny rytua  u wi caj cy najwa niejsze chwile a tak-
e okresy ycia (…). Zanurzenie w wodzie oddziela dwa kolejne okresy ycia, jak luka, przerwa w czasie, umo liwiaj ca 
wtajemniczenie, oznaczaj ca mier  poprzedniego i narodzenie nowego cz owieka”32.

Wtajemniczenie. Jednym z istotnych etapów rytua u inicjacji jest wtajemniczenie, uzyskanie dost pu do wiedzy nie-
dost pnej niewtajemniczonym. W ceremonii etap ten zwykle nie wyst puje. Jednak w ceremonii zaobserwowanej w lipcu 
2012 r., scenariusz „chrztu” zak ada  cz ciowe wtajemniczenie nowicjuszy w przebieg zabawy, w celu podtrzymania 
napi cia i niepewno ci u pozosta ych dzieci, czekaj cych na swoj  kolej. Odbywa o si  to na pierwszym etapie toru prze-
szkód, kiedy dziecko mia o za zadanie wej  do namiotu, w którym wcze niej ukry  si  diabe . Gdy tylko tak si  sta o 
z wn trza namiotu s ycha  by o uderzenia i piski nowicjusza. Utwierdza o to oczekuj cych na swoj  kolej w przekonaniu, 
e wewn trz namiotu czeka ich co  strasznego. W rzeczywisto ci dziecko piszcza o za namow  diab a, który w tym czasie 
uderza  niewielkim konarem w du y kamie , imituj c w ten sposób d wi ki towarzysz ce biciu.

Milczenie i formuliczno
Obrz dowe milczenie i bierno  nowicjuszy, w zestawieniu z oracjami, wyg aszanymi niekiedy przez Neptuna, tak e 

mo na analizowa  pod wzgl dem kulturowym. W rytua ach kultur tradycyjnych, bierno  i milczenie jest zachowaniem 
cz sto przejawianym przez osoby inicjowane33. Milczenie stanowi metonimi  mierci. Symbolizuje mier  tymczasowej 
formy istnienia inicjowanego, niezb dnej do tego, by mog a dokona  si  jego ontologiczna zmiana i narodziny w nowej 
formie, roli i statusie spo ecznym. W czasie w drówki do tronu Neptuna, nowicjusze milcz . Po dotarciu do celu, w ich 
imieniu przemawiaj  diab y. NeoÞ ci odzywaj  si  wy cznie wtedy, gdy musz  odpowiedzie  na zadawane przez Nep-
tuna pytania (o ile w ogóle padaj ).

Natomiast w oracjach Neptuna (wyg aszanych z pami ci, lub czytanych z kartki) odnale  mo na cechy wypowiedzi 
charakterystycznej dla kultury przedpi miennej, oralnej, takie jak: formuliczno , podnios y styl (dzi  najcz ciej postrze-
gana jako pompatyczny), nagromadzenie metafor, styl addytywny34.

29 Tam e, s. 25.
30 Tam e, s. 110-111, 215, Ksi ga Rodzaju (Gn. 2.7), Biblia Tysi clecia Online, Pozna  2003, h  p://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=2, 01.04.2014, 

Zob. W. Kopali ski, dz. cyt., s. 494.
31 W. Kopali ski, dz. cyt., s. 395, 411.
32 Tam e, s. 143.
33 Przyk adem mo e by  tradycyjny obrz d weselny w polskiej kulturze typu ludowego, w czasie którego, w imieniu m odych przemawia-

j  staro ci i staro ciny weselne albo dru bowie i druhny. Zob. P. Kowalski, dz. cyt., s. 70 – 71.
34 Cechy oralno ci omawia szerzej Walter Ong, Zob. Ten e, Psychodynamika oralno ci, [w:] G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima (red.), 

Antropologia s owa. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2003, s. 193-194.
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Funkcje
Analizuj c „chrzest” kolonistów w kategoriach kultury, dostrzec mo na, e spe nia on funkcje kulturowe, charakte-

rystyczne dla folkloru35. Nale y do nich podkre lana przez organizatorów funkcja ludyczna. Spe nia on równie  funkcje 
edukacyjne i wychowawcze (reguluj ce), daj c grupie mo liwo  „ukarania” dziecka, które – wyje d aj c po raz pierwszy 
na kolonie, w jaki  sposób (zwykle poprzez swoje zachowanie, czy nieznajomo  okre lonych regu  wspó ycia) narazi o 
si  pozosta ym kolonistom, lub zosta o przez nich wytypowane na „koz a oÞ arnego”, na którym skupia si  agresja grupy36. 
Wachlarz potencjalnych „kar” jest szeroki. Zwykle jest to uci liwe n kanie, które rozpoczyna si  ju  na pocz tku toru 
przeszkód. Przejawia si  ono w ci szych próbach Þ zycznych (np. dziecko musi zrobi  dwadzie cia przysiadów, podczas 
gdy inni uczestnicy robi  tylko pi ), wi kszej liczbie „razów” otrzymywanych od diab ów, czy nakazie bardzo powolnego 
przemaszerowania na kolanach lub stopami na bosaka przez szczególnie bolesny dla dziecka obszar, po którym rozsypano 
szyszki. W dalszej kolejno ci czeka je polewanie wod  z wiadra zamiast z ma ej sikawki, obÞ tsze, ni  w przypadku innych 
dzieci posypywanie piaskiem, karmienie wi ksz  porcj  „przysmaków”. List  potencjalnych kar ko czy nakaz kilkukrot-
nego ca owania ow osionych kolan Neptuna, lub gwa towne wrzucenie do morza przez diab y . Oprócz tego, takie dziecko 
mo e równie  otrzyma  od Neptuna prze miewcze imi , które staje si  podstaw  do dalszych szyderstw ze strony grupy 
(np. „Rozdeptana Meduza”, „ mierdz cy led ” itp.)37. Zachowania te, b d c oznakami niech ci, czy wr cz agresji mog  
przekszta ci  planowan  „dobr  zabaw ” w traumatyczne do wiadczenie dla dziecka, które zosta o potraktowane w opisa-
ny wy ej sposób. Z drugiej strony, ucz  je regu  ycia w grupie oraz konieczno ci liczenia si  z konsekwencjami zachowa  
stoj cych w sprzeczno ci z nimi. Ponadto dziecko, które pierwszy raz znalaz o si  bez rodziców uczy si  w ten sposób 
stawiania czo a trudnym, cz sto stresuj cym sytuacjom, w tym agresji i niech ci ze strony rówie ników.

Oprócz tego uczestnictwo w zabawie (jako widz lub osoba wcielaj ca si  w okre lone role) utrwala w pami ci dziecka 
ogólny rys scenariusza zabawy: zbiór rekwizytów, póz i ról tworz cy podstawowy zr b widowiska. Natomiast udzia  
w pracach przygotowawczych kszta tuje umiej tno ci projektowania i tworzenia toru przeszkód, prób, którym b d  pod-
dawani neoÞ ci, czy te  w kreacji atrakcyjnych wizualnie rekwizytów i kostiumów.

Otwarta demonstracja niech ci i agresji podczas chrztu, pozwala skanalizowa  te negatywne emocje. Ceremonia daje 
mo liwo  ich ekspresji pod postaci  „nieszkodliwej zabawy” i na zasadach opracowanego wcze niej scenariusza chrztu. 
Pozwala to w sposób w miar  bezpieczny (bo pod okiem doros ych), da  upust negatywnym emocjom ywionym w sto-
sunku do innych uczestników kolonii. A zatem „chrzest” mo e tak e pe ni  funkcje katharsistyczne. W ramach tej zaba-
wy, negatywne zachowania zostaj  skanalizowane (wyzwolone, a nast pnie st umione) przez obecno  reprezentantów 
dwóch przeciwstawnych grup: grupy dominuj cej (ekspresywnej, agresywnej) reprezentowanej przez diab y i grupy t u-
mi cej, ochraniaj cej, reprezentowanej przez nimfy – o ile pojawienie si  tej ostatniej uwzgl dnia scenariusz danego wido-
wiska. W przeciwnym razie ci ar zapanowania nad agresj  grupy diab ów i innych uczestników widowiska (zw aszcza 
w stosunku do mniejszych lub strachliwych dzieci) spoczywa na wychowawcy, który – podobnie jak nimfy – nie zawsze 
si  z tego obowi zku wywi zuje38.

35 Chodzi tu zw aszcza o funkcje: poznawcz , regulatywn  i terapeutyczn  folkloru, które omawiaj  w swoich pracach polscy folklory ci; 
Zob. D. Simonides, Folklor S owny, [w:] M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka (red.), EtnograÞ a Polski. Przemiany kultury ludowej, T. 2, Wroc aw 
1981, s. 339-340; J. Bartmi ski, Folklor- j zyk- poetyka, Wroc aw 1990, s. 10, 14; V. Krawczyk-Wasilewska, AIDS. Studium antropologiczne, ód  2000, 
s. 97-100; Ten e, Po 11. wrze nia, czyli folklor polityczny jako wyraz globalnego l ku. „Literatura Ludowa” 2003, nr 3, s. 33;Ten e, Perfekcjonistyczne 
i regulacyjne funkcje folkloru a proces wychowania dzieci w okresie przed- i wczesnoszkolnym, „ ódzkie Studia EtnograÞ czne” 1991, T. 30, s. 113-124. 
Funkcje te koresponduj  z opisanymi przez Micha a Buchowskiego funkcjami obrz du, do których nale  funkcje: komunikacyjna, integracyjna, 
normatywna (warto ci spo eczne transmitowane s  poprzez wykonania obrz dowe), mediacyjna (narz dzie do rozwi zywania konß iktów spo-
ecznych), edukacyjna (w trakcie obrz dów dochodzi do przekazywania norm, warto ci i tradycji), poznawcza (powi zana z funkcj  edukacyjn ; 

przekazywanie wiedzy o wiecie), psychologiczna (emocjonalna) performatywna (obrz d moc  swych symbolicznych rodków kreuje odmienne 
od poprzednich stany rzeczy); Zob. Ten e, Magia i rytua , Warszawa 1993, s. 102-103. Z wymienionych przez M. Buchowskiego o miu funkcji rytu-
a u, obrz d chrztu morskiego, w okrojonej formie, spe nia wszystkie z wyj tkiem funkcji performatywnej, poniewa  w ceremonii tej nie dokonuje 
si  adna przemiana ontologiczna nowicjuszy.

36 W tym drugim przypadku dziecko w zasadzie przez ca y turnus jest obiektem ataków pozosta ych cz onków grupy i tylko od odpo-
wiedniej reakcji wychowawcy zale y, czy uda si  je uchroni  przed negatywnymi wspomnieniami z wakacji z powodu nadmiernej nerwowo ci, 
p aczliwo ci lub innych znamion s abej odporno ci psychicznej albo szczególnych cech Þ zjonomii, jak np. oty o  ograniczaj ca sprawno  rucho-
w  dziecka w stosunku do rówie ników.

37 Niektórzy wychowawcy, chc c unikn  mo liwych szyderstw na tym tle, z góry ustalaj  imiona i rozdaj  je dzieciom wypisane na 
uprzednio przygotowanych dyplomach tu  po zako czeniu chrztu, lub po powrocie do o rodka, na specjalnym zebraniu. Wówczas to dziecko 
decyduje o tym, czy ujawni owo imi  reszcie grupy, czy te  b dzie chcia o zachowa  je w sekrecie.

38 W wielu zaobserwowanych przez nas widowiskach stawia  si  cz sto w pozycji biernego widza. Jednak byli my równie  wiadkami 
widowisk, w których wychowawca – nawet przy obecno ci nimf – pilnowa , aby zabawa nie wymkn a si  spod kontroli, a agresja grupy nie ude-
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Do pewnego stopnia (w zale no ci od stopnia dopuszczenia kolonistów w tworzenie scenariusza zabawy) chrzest 
spe nia funkcje perfekcjonistyczne, pozwalaj c jednostkom uzdolnionym (komediowo, plastycznie itp.) zaprezentowa  
swoje umiej tno ci oraz zyska  poklask i aprobat  grupy (je li dany wyst p si  spodoba). Dopuszczenie ich do tworzenia 
scenariusza widowiska, daje mo liwo  uatrakcyjnienia zabawy tak wizualnie, jak i fabularnie – cho by przez wprowa-
dzenie elementów komicznych (zabawnych kostiumów, prób, czy wypowiedzi itp.).

Zako czenie
Celebrowany wspó cze nie chrzest kolonistów jest zjawiskiem granicznym (co w pe ni oddaje heterogeniczny, niejed-

norodny charakter kultury wspó czesnej): inicjowanym przez doros ych, a skierowanym do dzieci, którym daje si  mo li-
wo  uczestnictwa w zabawie wedle posiadanego statusu39. Jest zjawiskiem o zabarwieniu widowiskowym i ludycznym, 
le cym na styku wiata doros ych (którzy kontroluj  przebieg i okre laj  granice agresywnych zachowa  dzieci – uczest-
ników) i wiata dzieci, wkraczaj cych na drog  wiod c  w kierunku coraz wi kszej samodzielno ci i uniezale nienia od 
ochrony rodziców.

Ceremonia chrztu morskiego kolonisty pozbawiona skuteczno ci ontologicznej pozostaje zjawiskiem quasi-inicjal-
nym, wspó czesnym „obrz dem - gr  – przej cia”40. Fakt, e co roku celebruj  j  kolejne turnusy kolonistów dowodzi, i  
nawet zbanalizowany rytua , zredukowany do postaci widowiska – zabawy, zdolny jest zaspokaja  potrzeby spo eczno-
-kulturowe wspó czesnego spo ecze stwa postindustrialnego, t skni cego za wiatem spo eczno ci kultur tradycyjnych 
(tj. kultur typu ludowego), którym mity, obrz dy i rytua y zapewniaj  dost p do g bszych metaÞ zycznych prze y  i po-
czucie przynale no ci do grupy.

Obecno  symboli, których kulturowe znaczenie odpowiada obserwowanej sekwencji ceremonii, dowodzi  mo e 
donios ej roli jak  odgrywaj  do dzi  nieu wiadomione kody kulturowe. Przekazywane z pokolenia na pokolenie, w pro-
cesie socjalizacji, pozostaj  gotowymi do u ycia narz dziami mitycznej partycypacji wiata umo liwiaj cymi wspó cze-
snemu cz onkowi spo ecze stwa industrialnego na okresowe uobecnianie mitu poprzez symboliczne kodowanie i deko-
dowanie otaczaj cej rzeczywisto ci.
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rzy a w s absze dzieci. Wydaje si , e wszystko zale y od charakteru (indywidualnej wra liwo ci) i przygotowania pedagogicznego wychowawcy, 
a tak e w a ciwego zaplanowania daty chrztu morskiego. W przypadkach, gdy wychowawca czynnie w cza  si  w niwelowanie agresywnych 
zachowa  diab ów, chrzest morski mia  miejsce w dniu poprzedzaj cym powrót kolonistów do domu. Oznacza to, e mia  on czas, aby pozna  
odporno  psychiczn  i Þ zyczn  swoich wychowanków oraz poziom agresywnych i l kliwych zachowa  przejawianych przez poszczególne 
jednostki. Dzi ki temu, wiedzia  kogo mo e obsadzi  w rolach diab ów, a kogo powinien pomin  oraz kiedy powinien stanowczo interweniowa  
w przebieg zabawy, w trosce o bezpiecze stwo podopiecznych. W przypadku, gdy chrzest morski odbywa  si  ju  na drugi dzie  po przyje dzie 
kolonistów na turnus kolon  ny, opiekun nie mia  szans na to, by pozna  grup , z któr  przysz o mu pracowa . W tym drugim przypadku mniej 
jest równie  czasu na przygotowanie atrakcyjnej warstwy wizualnej widowiska. Do wiadczeni wychowawcy sk aniali si  ku wariantowi pierw-
szemu, tj. organizacji chrztu pod koniec turnusu, m odzi (mamy tu na my li studentów legitymuj cych si  uko czonym kursem wychowawcy 
kolon  nego) wybierali mo liwo  drug , co podnosi o poziom stresu i agresji w grupie w czasie „zabawy”.

39 Na przyk ad neoÞ ci nie bior  udzia u w pracach przygotowawczych, jak przygotowywanie toru przeszkód, kopanie rowu, przygo-
towywanie potraw, kostiumów, rekwizytów itp., nie s  te  zaznajamiani ze scenariuszem widowiska. A  do momentu rozpocz cia si  zabawy 
i uko czenia jej przez pierwszego uczestnika, nie wiedz  jaki b dzie przebieg zabawy, co si  z nimi stanie. Niekiedy nie s  tego pewni równie  po 
uko czeniu zabawy przez poprzedzaj c  je osob , czego przyk adem jest scenariusz zabawy kolonii z Krakowa z lipca 2012 r. Ka dy uczestnik 
najpierw wchodzi  do namiotu, w którym uprzednio schowa  si  diabe , znika  z oczu innych uczestników, a po chwili z namiotu wydobywa y 
si  odg osy uderze  k  em i piski dziecka. Tym samym kolejny uczestnik nie wiedzia , co go tutaj czeka, czy b dzie bite, czy b dzie go bola o itp. 
NeoÞ ci uczestnicz  w zabawie w pewnym sensie w sposób „bierny” i nie wiadomy. Natomiast im starsze i bardziej do wiadczone kolon  nie lub 
uzdolnione aktorsko dziecko, tym wi ksze jego czynne uczestnictwo tak w pracach przygotowawczych, jak i przebiegu widowiska (odgrywanie 
ról, mo liwo  wp ywu na przebieg zabawy przez zaprezentowanie indywidualnych predyspozycji itp.).
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