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Obiceiuri legate de naºtere la românii ºi italienii
meridionali

Impus în terminologia de specialitate de Arnold van Gennep, conceptul
rit de trecere desemneazã ceremonialul care însoþeºte orice schimbare
(de loc, de situaþie socialã, etc) survenitã în starea unui individ. Fiecare
modificare în viaþa unui individ comportã acþiuni ºi reacþiuni între
sacru ºi profan ce trebuie supravegheate, reglementate, astfel încât
insul ºi societatea sã nu aibã de suferit. Naºterea, pubertatea, 
moartea-fenomene naturale ºi cãsãtoria-fenomen social-au ºi o
dimensiune culturalã, fiind marcate, în toate culturile, prin rituri sau
ceremonii care pot sã difere ca mod de realizare practicã, dar vizeazã
acelaºi lucru: trecerea fiinþei dintr-o situaþie determinatã la o altã
situaþie determinatã.
A. van Gennep pune în evidenþã, aºadar, universalitatea pattern-urilor,
a structurilor mentale concretizate în rituri cu o secvenþialitate fixã,
indusã de o funcþionalitate unicã. Vom încerca sã ilustrãm aceastã idee
referindu-ne la o etapã a existenþei individuale-naºterea. Vom surprinde
comparativ aspecte din douã societãþi tradiþionale-cea româneascã 
(cu referiri la zona Chioar) ºi cea din Italia meridionalã-pentru a pune
în luminã funcþia universalã a riturilor de trecere. Date esenþiale despre
obiceiurile celor douã spaþii culturale ne-au fost furnizate de studiile
lui Simion Florea Marian, de monumentala lucrare Graiul, etnografia
ºi folclorul zonei Chioar, respectiv de cercetãrile etnologului italian
Ernesto de Martino, expuse în volumul Sud e magia. Materialul
documentar ce stã la baza volumului demartinian a fost cules de autor
între anii 1950 - 1957, în regiunile Puglia, Lucania, Calabria.
Naºterea reprezintã trecerea din lumea neagrã, necunoscutã, în lumea
albã, cunoscutã. Ea este marcatã prin rituri de anticipaþie (pentru a
avea copii sau pentru a purta bine sarcina) ºi prin rituri
postceremoniale (pentru a apãra copilul de deochi). Gândirea
tradiþionalã nu conþine preocupãri pentru “lumea neagrã” din care vine

4868

Toþi tâlharii ºi rãii
Au noroc la ce-or gândi.
Io, pruncuþ de omenie,
Am noroc la sãrãcie.

(Covaci Pãtru a Cracului,
Cãlineºti)

4869

M-o mânat mama la moarã
Sã culeg mohor în poalã
Sã-i dau mândrului sã moarã.
O’ sã moarã, o’ sã pieie,
O’ sã zinã sã mã ieie.

4870

Mult mã-ntreabã urâtu,
Fac togmalã cu mândru?
Urât, nu te-nteresa,
Fac togmalã da o ba.
Eu togmalã de oi fa’,
ªi pe tine te-oi chema.

(Baten Ioana a lui Floarea,
Berbeºti)

4871

Bãte-l, Doamne, pã popa,
Verde mi-o legat lumea.
Nu mi-o legat pã o zi,
Cã pã traiu ce-oi trãi.
Nu mi-o legat-o pe-o noapte,
Mi-o legat-o pân-la moarte.

Baten Ioana a lui Florea,
Berbeºti

Cine greºeºte, plãteºte.
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copilul; aceastã lume nu are nici o implicaþie asupra destinului noului -
nãscut. Întreaga atenþie e îndreptatã spre “lumea albã”, de aceea
dominante sunt riturile de integrare, pentru a i se asigura noului sosit o
integrare perfectã în aceastã lume. De Martino remarcã o serie de
practici legate de cãsãtorie, în general, ºi de noaptea nunþii, în special.
Astfel, mirii nu trebuie sã-ºi introducã mâinile în agheasmatar; se poate
întâmpla ca operatorii magici sã dizolve în apã pulbere vrãjitã, pentru a
împiedica desfãºurarea normalã a actului sexual. Patul nupþial nu trebuie
privit de nimeni, decât de socri, care îl ºi pregãtesc, ascunzând sub
pernã obiecte magice (foarfece, sare, boabe de grâu, etc). S. Fl. Marian
noteazã obiceiul mirilor de a se privi prin salbã, “ca sã facã copii
frumoºi”. Patul e aºternut de nunã. Sub pat se pun câþiva mãrãcini,
simboluri ale greutãþilor vieþii, iar în cãmarã diferite unelte agricole
(sapã, furcã, topor, coasã) ºi casnice (furcã, fus), ca tinerii sã-ºi aducã
aminte ºi în acele clipe fericite de munca ce-i aºteaptã. Dorinþa de a
avea copii e generalã ºi în Chioar, cu toate cã s-au semnalat cazuri (rare)
în care diferite practici se fãceau tocmai pentru a întârzia sau chiar a
împiedica sarcina. Copiii, încã înainte de a se naºte, sunt expuºi
anumitor riscuri, care pot fi anulate sau atenuate mãcar prin diferite
practici magice. Existã o serie de acte pe care femeia însãrcinatã trebuie
sã nu le facã. În Italia, pentru ca sã nu nascã copilul cu cordonul
ombilical strâns în jurul gâtului, viitoarea mamã nu are voie sã treacã
sub cãpãstru sau sã þinã un scul de lânã în jurul gâtului. Pentru a naºte
uºor, se descoase puþin haina mamei sau aºternutul ei. Riscul apare unde
ºi când nici nu e prevãzut; de exemplu, când femeia însãrcinatã se roagã

în bisericã în
faþa icoanei
Maicii
Domnului, ea
trebuie sã
murmure
urmãtoarea
formulã:
“Frumoasã ca
tine, dar din
carne ºi oase ºi
cuvânt ca ºi
mine”.
Existã ºi la

români o serie
de credinþe
legate de
aceastã stare
binecuvântatã.
Ca o femeie
însãrcinatã sã
facã lesne, de
câte ori mãturã
ia gunoiul în
poalã ºi-l

4872

Vai, sãracu mândru meu,
Toatã ziua lucrã greu,
Sara zine unde-s eu.
Tãtã ziua lucrã verde,
Sara zine ºi mã vede.

(Baten Ioana a lui Florea,
Berbeºti).

4873

Supãrarea, ard-o focu,
Tãt la mine-ºi catã locu.
Gândeºti cã io i-s norocu.
Du-te, supãrare-n cîmp,
ªi mã lasã mai la rând.
Io de când m-am apucat,
Nici un pic nu m-ai lãsat.
Cã de-am ieºit pân-afarã,
Tãt dupã mine-ai fost iarã.

4874

Supãrarea ºi doru,
Doamne, rãu stricã omu.
ªi pã mine m-o strâcat,
Numa cu ochi m-o lãsat
Sã nu mã-mblãtesc de gard.

4875

Fata care n-are mamã,
Sã cunoaºte pã nãframã.
Nãframa i-i destrãmatã
ªi trãie tãt supãratã.
Nãframa i-i mohorâtã
ªi la faþã-i veºtezâtã.

4876

Mãritatu nu-i nãroc,
Cã bãrbatu-i zbici de foc.
Mãritatu nu-i tignealã
Cã bãrbatu-i zbici de parã.

4877

Sãracile fetele,
De-ar muri cu tãtile
Dupã cât li-i binele.
Una, douã, au nãroc,
Celelalte mãrg în foc.
Una, douã au tignealã,

Nevoia te învaþã ºi ce nu þi-i voia.
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aruncã zicând: “Cum arunc gunoiul acesta de iute, aºa sã ºi fac de
lesne!”. Femeia care va culege surcele în poalã va avea copil cu pete
pe corp, iar dacã surcelele sunt ieºite din rindea, copilul va avea pãrul
creþ. Ea nu are voie sã dea nimãnui apã, pentru cã nu va putea naºte
pânã ce acela nu-i va da apã de bãut din pumni. Nu e bine sã mãnânce
poame îngemãnate, cãci va face copii gemeni; nici sã guste din mãr
rupt, cã face copilul cu semn. Nu trebuie sã se uite lung la oamenii
sluþi, orbi, ºchiopi-pentru a nu i se transmite copilului aceste însuºiri.
Nu i se permite sã treacã peste o funie, cã face copilul cu “buricul pe
dupã grumaz”. Interdicþiile superstiþioase (desigur mult mai
numeroase) sunt cunoscute ºi în satele chiorene. Notãm doar faptul cã
grija pentru o naºtere uºoarã se manifestã încã în ceremonialul nupþial.
Astfel, în Preluca Veche, înainte ca mireasa sã plece la cununie, i se
strecoarã dupã gât, sub hainã, seminþe de in, spunând:”Aºa sã nascã de
uºor cum alunecã seminþele de in.”
O serie de preocupãri magice se referã la ghicirea sexului copilului.
Astfel, în comunitãþile tradiþionale din sudul Italiei, femeia însãrcinatã
e întrebatã, neaºteptat, de ce are mâinile murdare; daca ea se va uita
mai întâi la palme, copilul va fi de sex femeiesc, ºi invers. Sau, într-o
oalã se pune la fiert un anumit tip de macaroane, fãcute în casã ºi se
observã felul în care se dispun acestea în apã clocotitã: vertical (bãiat)
sau orizontal (fatã). Românii cred cã femeia care poartã mai greu va
naºte bãiat, care poartã mai uºor va naºte fatã. În Chioar, însemnãtate
deosebitã în acest sens are visul: dacã femeia viseazã cocoº va avea
bãiat, daca viseazã gãinã va avea fatã. Nou nãscutul e predispus, de
asemenea, unor riscuri; mai târziu, apariþia dinþilor, creºterea unghiilor
ºi a pãrului, înþãrcarea, prima sa ieºire din casã, constituie tot atâtea
momente de trecere de la o condiþie la alta, comportând, deci,
instabiltate, nesiguranþã, lipsã de imunitate la eventualele acþiuni
maligne direcþionate împotriva sa. Astfel, la italienii meridionali,
copilul va fi salutat de vizitatori cu formula: “Sã creºti în numele Sf.
Martin!”(sfântul abundenþei ºi al vigorii)- pentru a-l proteja de
incontrolabile impulsuri invidioase ºi în acelaºi timp pentru a o asigura
pe mamã de corectitudinea intenþiilor: prima baie va fi efectuatã în apã
cãlduþã amestecatã cu vin, sau chiar în vin. La români, moaºa toarnã
deasupra copilului apã rece, ca sã fie “nesimþitor ºi târziu la frig”. În
unele locuri se pune un fir roºu la uºã, pentru a preîntâmpina deochiul
(rit de apãrare). În prima ciupã se pun obiecte ce diferã de la sat la sat:
ban de argint, busuioc, pâine, zahãr, bujor, lapte, agheasmã, etc.) 
În ceea ce priveºte zona Chioar remarcãm importanþa deosebitã a
“moaºei de coºarcã” - cea care îndeplineºte toate actele rituale cerute
de tradiþie. Nu numai copilul are nevoie de protecþie, dar ºi mama
acestuia. Cel mai adesea pericolul vizeazã laptele matern. Credinþa în
raportul placentã-lapte este foarte rãspânditã în Lucania.
Placenta e cufundatã de mai multe ori într-o apã curgãtoare, în acelaºi
timp pronunþându-se de trei ori o anumitã formulã, în vederea
asigurãrii abundenþei laptelui. Laptele poate fi furat prin diverse
modalitãþi, voluntar sau involuntar (de ex. prin ºtergerea gurii
copilului, murdarã de  lapte, cu o batistã a unei vizitatoare). Privirea
invidioasã, chiar de naturã eroticã, poate seca laptele. Mai mult, existã

Celelalte mãrg în parã.
Decât mãritatã rãu,
Mai bine-i în copârºeu,
ªi-ngropatã-n timeteu.
Îngropatã-n grãdinuþã,
Aproape de-a ei mãicuþã.

4878

Care prunc n-are nãroc,
Tãt sã moarã mititioc,
O de parã, o de foc,
O sã nu sie deloc.

4879

Mândrã floare-i nãrocu,
Nu sã face-n tãt locu,
Ci sã face pângã vale,
Cine-l aflã, bine-i pare.
Sã-l gãsesc, mãicuþã, eu,
Nu m-ar bate Dumnezeu.
Nãrocu când s-o-mpãrþit
Io-am fo’-n lume prãpãdit.
La toþi le-o-mpãrþit cu sacu,
Mie mi-o rãmas cu acu.

(Baten Ioana a lui Florea,
Berbeºti).

4880

Mândruluþ, de mi-i lãsa,
Saie-mi ochii de-oi zdera,
Nice nu te-oi blãstãma
Numa atâta mi-oi zâce:
Cãmeºile cele largi
Fãcute din patru laþi
Sã putrãdeascã subt tine
De lacrãmi ºi de suspine.
Cocia cu patru roate
Tãt la doctor sã te poarte.
Cocia cu patru cai

Cu o sutã de gânduri rãmâi tãt dator.
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posibilitatea ca pisica sau câinele, mâncând întâmplãtor din farfuria
mamei, aceasta sã piardã laptele. Dupã credinþa poporului român, în
primele ºase sãptãmâni nu e bine sã ºadã cineva pe patul copilului sau
pe aºternutul mamei sale, ca acesteia sã nu i se ia laptele. Din acelaºi
motiv, lehuza nu va da cu mâna sa nici un lucru din casã, nici nu va
trece peste apã. În toate cazurile de pierdere a laptelui, în ambele
societãþi tradiþionale se recurge la puterea descântecelor, murmurate
concomitent cu îndeplinirea anumitor acte magice. De Martino atrage
atenþia asupra unui obicei foarte interesant, a cãrui funcþie este
protejarea copilului de forþele malefice. Este vorba de “sãculeþele
magice”, de formã dreptunghiularã, confecþionate din stofã ºi asociate
de þãrani placentei, mai exact reprezentând o continuare a acesteia.
Sãculeþul se aºazã la gâtul copilului sau se prinde cu un ac de hãinuþele
sale, fiind “botezat” odatã cu el. Sãculeþul “botezat” al primului nãscut
are virtuþi particulare, fiind transmisibil celorlalþi fraþi. Conþinutul sãu
poate varia de la o comunitate la alta: boabe de grâu, sare, piper, bucãþi
de ostie (toate în numãr determinat, de obicei trei), un fir de pãr al unui
câine negru, figurine de sfinþi, o bucãþicã de panglicã, cruciuliþe de paie,
etc. Natura acestor obiecte nu e determinatã definitiv. De exemplu, în
perioada dentiþiei se adaugã dinþi de vulpe. Sãculeþele nu se poartã doar
în copilãrie, ci în toate momentele importante din viaþa individului. Din
pãcate, de Martino nu detaliazã acest aspect. Noteazã doar:
”...... conþinutul acestor sãculeþe magice e întotdeauna determinat de
asociaþii tradiþionale particulare, care se amestecã cu temele

Sã te poarte la ºpitai.
Patru boi ca pãunii
Sã-i petreci cu doctorii.
Patru mii de lei în pungã,
La doftor sã nu-þi ajungã.
Când îi gîndi cã þi-i bine,
ªesã doctori lângã tine.
Tri la cap, tri la picioare,
Sã te-ntrebe ce te doare.
Doi îþi spuie gradurile,
Patru-þi facã leacurile.
Când îi si mai sãnãtos,
Sã nu iei un pai de jos.
Când îi si mai în putere,
Afarã sã nu poþi mere.
Clopu tãu cel înstruþat
Sã te uiþi la el din pat.
Sã vadã º-a ta mãicuþã
Cã-i blãstãm de la drãguþã.
Sã vezi, mãi mândrule, bine
C-aiesta-i blãstãm de mine. 

(Codrea Ana a Pãlãguþii,
Berbeºti)

4881

Codrule, frunzã galbînã,
Ie-mi doru de la inimã.
Io de jalea codrului
ªi de doru mândrului
Sufletu mi sã topte,
Multe zâle n-oi ave.
ªi de nu ne-om întâlni,
Poate, mîndruþ, c-oi muri.
Tu-i muri de doru meu.

4882

Mãieran de pe Cosãu,
Mã Gheorghe, drãguþu meu,
Auzât-am cã þi-i rãu.
Haida, ºezi pã patu meu,

Îi drum lung de la vorbe la fapte.
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sincretismului pãgân-catolic. Aºa, de exemplu, e clarã conexiunea
între panglicã ºi posibililtatea de a lega (împiedicarea mersului prin
magia nodurilor)... Caracterul deosebit, simbolic, al acestei panglici
este dat de condiþia pe care o împlicã obþinerea ei. Panglica trebuie
sã fie “nemãsuratã”, în sensul cã i se cere vânzãtorului sã taie o
bucatã fãrã a o mãsura. O variantã a “sãculeþului magic” poate fi
peticul de pânzã nouã pe care, în Banat, moaºa îl leagã într-un capãt
al faºei copilului. Aceasta conþine un ban de argint, tãmâie, sare,
usturoi - obiecte ce apãrã pruncul de Mama-Pãdurii ºi de Moºul
Codrului. Valoare de talisman putem atribui ºi “cãmeºei” cu care se
naºte, ce-i drept foarte rar, copilul. Românii din Macedonia cred cã
ea are puteri miraculoase, apãrând viaþa purtãtorului ei. În unele sate
chiorene, placenta e socotitã bunã de leac, mai ales pentru bube. De
Martino observã, pe bunã dreptate, cã momentele esenþiale ale vieþii
individului sunt momente de crizã ce pun în evidenþã labilitatea
fiinþei sale. În acest context, magia are funcþie protectivã: practicile
magice ocrotesc individul de tot ceea ce înseamnã Negativ sau, dacã
“rãul” s-a produs, pot mãcar atenua efectele acestuia, ajutându-l pe
individ sã depãºeascã criza provocatã de manifestãrile Negativului ºi
sã-ºi regãseascã echilibrul pierdut. Analizând structura obiceiurilor
legate de naºtere, la români ºi la italienii meridionali, constatãm
similaritatea secvenþelor componente. Acþiunile care însoþesc
naºterea - început biologic ºi social - au, în ambele societãþi
tradiþionale, acelaºi obiectiv, aceeaºi funcþie: asigurarea atmosferei
optime unui început de viaþã, unei înregistrãri perfecte în destinul
pãmântesc. Lucrarea noastrã a vrut sã fie o posibilã exemplificare a
teoriei enunþate încã în 1909 de Arnold van Gennep despre recurenþa
unei structuri de rit într-un numãr infinit de situaþii.

Note:

1 Arnold van Gennep, Riturile de trecere. Editura Polirom, Iaºi, 1996
Simion Florea Marian, Nunta la români, Naºterea la români. Editura Grai ºi suflet -
cultura naþionalã, Bucureºti, 1995
2. Ernesto de Martino, Sud e magia, Feltrinelli, Milano, 1959 (ediþia 1993)
3. Coord. Gheorghe Pop, Ion Chiº ºter, Graiul, etnografia ºi folclorul zonei Chioar, Baia
Mare, 1983.

De-i muri, sã mor ºi eu.
De-i trãi, oi nevedi,
ªi laolaltã om si.
(Baten Mãria)

4883

Frunzã verde de cicoare,
Am un drãguþ ca o floare
ª-am înþãles c-amu moare.
Nu ºtiu, Doamne, cum aº
face,
Sã mã duc sã vãd cum dzace.
ª-am fãcut cum am putut,
ªi m-am dus ºi l-am vãzut.
Sta cu faþa la pãmânt,
Guriþa-i ardea de vânt.
Sta cu faþa la pãrete,
Guriþa-i arde de sete.
Mori, mândrule, o’ te scoalã,
O-mi dã ºi mie din boalã.
- Nice mor, nici m-oi scula,
Nici din boalã nu þ-oi da.
Pleacã-te ºi mã sãrutã,
ªi te du ºi te mãritã.
Cã ºi io m-oi însura,
La Paºti când îi zâua mea.
Þie þ-a cânta banda,
Mie mi-a zâce popa.
Þie banda din oraº,
Mie popa pãrãstas.

(Codrea Ana)

4884

Mândruluþ, de când te-ai dus,
Tri flori în fereastrã-am pus.
Io le-am pus ºi le-am udat,
ªi tustrele s-o uscat.
Una prinde sã înzie,
Þ-oi trimete, mândruþ, þie.
Þi-o-aº trimete pã lunã,
Luna mere câtilin,
N-a sosi-nt-on an deplin.
Þi-o-aº trimete pân stele,
Da stelele-s mânânþele,
ªi s-a pierde printre ele.
Þi-o-aº trimete pã soare
Soarele-i înfocat tare,
Ie mninosu de la floare.

4885

Trimãsu-mi-o mândru carte
Pã poºta de la Orade.

Mãrul putred îl stricã pe cel bun.
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