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CREDINŢE ŞI SUPERSTIŢII NEGATIVE ASOCIATE STĂRII „DE DAR”
Rezumat
Credinţe şi superstiţii negative
asociate stării „de dar”
Majoritatea studiilor autohtone dedicate credinţelor
şi obiceiurilor populare în legătură cu naşterea atestă, pe
de o parte, pregnanţa sistemului de interdicţii pe întreg
arealul cultural românesc, pe de alta, un grad înalt de conservare a acestora de-a lungul timpului. În articolul dat se
analizează diapazonul precauţiilor şi superstiţiilor prohibite din perioada preliminară naşterii care îşi află originea şi explicaţia în statutul special al femeii în starea „de
dar”. Pentru a diminua influenţele malefice asupra femeii
însărcinate, conştiinţa populară a formulat un adevărat
cod comportamental, exprimat în convingerea că o femeie
însărcinată nu trebuie să mintă, să blesteme, să fure şi să se
certe, deoarece toate aceste devieri de la normă pot deveni
ulterior defecte ale copilului. O răspândire foarte largă au
interdicţiile alimentare şi tabuurile de contagiune, dictate de pericolul de contaminare sau transfer al anumitor
caracteristici ale alimentelor sau animalelor atinse/lovite/
păşite asupra viitorului copil. În concluzie, analiza mecanismelor de funcţionare a interdicţiilor legate de sarcină
demonstrează că tabuurile respective jalonează limitele
dintre sacru şi profan şi asigură bunul mers al lucrurilor
în această fază de maximă instabilitate din viaţa femeii şi
a comunităţii.
Cuvinte-cheie: credinţe populare negative, tabuuri
homeopatice, tabuul de contagiune, prohibiţie, sacru şi
profan.
Резюме
Народные поверья и суеверия,
связанные с состоянием «дара»
Большинство автохтонных исследований поверий
и народных обычаев, связанных с рождением, свидетельствуют, с одной стороны, о серьезности системы
запретов на всем румынском культурном пространстве, с другой стороны, о высокой степени их сохранности во времени. В этой статье анализируется ряд
предосторожностей и запретительных суеверий во
время беременности, которые обусловлены особым
статусом женщины в состоянии «дара». Чтобы уменьшить влияние зла на беременную женщину, народное
сознание сформулировало настоящий поведенческий
кодекс, выраженный в убеждении, что она не должна
лгать, ругаться, воровать и спорить, поскольку все эти
отклонения от нормы могут впоследствии стать недостатками ребенка. Очень широкое распространение
имеют запреты в области питания и контакта, продиктованные опасностью заражения или передачи
определенных характеристик пищи или животных,
которых коснулись / ударили / наступили на будуще-

го ребенка. Анализ механизмов функционирования
запретов при беременности показывает, что эти табу
сужают границы между священным и мирским и обеспечивают благополучный ход вещей на этом этапе
максимальной нестабильности в жизни женщины и
общества.
Ключевые слова: негативные поверья, гомеопатические табу, табу заражения, запрет, сакральное и
профанное.
Summary
Folk beliefs and superstitions associated
with pregnancy
The majority of autochthonous studies dedicated to
popular beliefs and customs about birth reveal, on the one
hand, the gravity of the interdiction system throughout the
Romanian cultural area, on the other hand, a high degree
of their conservation over time. This article analyzes the
range of precautions and superstitions that were prohibited in the pre-natal period that originated and explained
the special status of the woman in the “gift” state. In order
to diminish the evil influence on the pregnant woman,
the popular conscience has formulated a true behavioural
code expressed in the belief that a pregnant woman should
not lie, swear, steal, and argue, since all these deviations
from the norm can later become defects of the child. Food
prohibitions and contagious taboos have a wide spread.
They were dictated by the danger of contamination or
transfer of certain characteristics of the food or animals
touched / hit / stepped on the future child. In conclusion,
the analysis of the functioning mechanisms of pregnancy
bans demonstrates that these taboos narrow the boundaries between the sacred and the profane and ensure good
things in this phase of maximum instability in the life of
the woman and the community.
Key words: negative popular beliefs, homeopathic
taboos, taboo of contagion, prohibition, sacred and profane.

Este unanim acceptat că schimbările de stare a
fiinţei umane pe parcursul vieţii reprezintă momente
de maximă turbulenţă şi incertitudine. Obiceiurile şi
cutumele din cadrul riturilor de trecere au rolul de a
diminua dezechilibrele şi a proteja individul în faţa
forţelor malevolente care se declanşează în aceste
perioade. Pentru a se evita interferenţa destabilizatoare dintre sacru şi profan, „un întreg set de rituri
are drept obiect realizarea acestei stări de separaţie,
care este esenţială din moment ce au drept funcţie
prevenirea amestecurilor şi a apropierilor nedorite,
evitarea interferenţelor dintre cele două domenii. Ele
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nu pot impune decât abstinenţe, adică acte negative.
Din acest motiv, propunem denumirea de cult negativ pentru sistemul acestor rituri speciale; ele capătă,
prin urmare, forma unei interdicţii sau, cu un termen curent în etnografie, a unui tabu [7, p. 276].
Valenţa tabuurilor în cadrul riturilor de trecere,
în special a celor legate de naştere, a constituit dintotdeauna un subiect de interes sporit pentru etnologi şi
antropologi. Arnold van Gennep, în capitolul rezervat acestui moment din viaţa individului, precizează
că „aceste rituri au fost studiate în nenumărate rânduri, fără îndoială fiindcă ele sunt cele mai numeroase şi, totodată, cele mai vizibile [10, p. 48]. Etnologul
francez listează, totodată, şi principalele prohibiţii
ale perioadei prenatale: „tabuurile alimentare, legate
de cheltuieli, precum şi cele sexuale” [10, p. 47].
Este de remarcat că J. G. Frazer, unul dintre primii cercetători ai tabuului, a apelat la un exemplu
din spaţiul românesc pentru a exemplifica forţa de
obstrucţie a legăturilor din vestimentaţie din timpul
naşterii: „La saşii din Transilvania, când o femeie se
află în chinurile facerii, i se desfac toate nodurile de
pe haine, crezându-se că i se va uşura naşterea; şi cu
aceeaşi intenţie se deschid în casă toate încuietorile
de la uşi şi lăzi” [9, p. 216].
Studiile şi culegerile etnologilor români sunt, de
asemenea, o dovadă vie a interesului pentru riturile şi credinţele negative ce însoţeau naşterea şi confirmă pregnanţa unui sistem de interdicţii pe întreg
arealul cultural românesc.
Volumul lui Simeon Florea Marian Naşterea la
români, publicat la sfârşitul sec. XIX, rămâne până în
prezent o carte de referinţă, în pofida numeroaselor
carenţe de metodă care i s-au imputat autorului. Expuse în ordine cronologică, datele folclorice prezentate de folcloristul român respectă tiparul lui Arnold
van Gennep, riturile preliminare fiind urmate de
practici rituale liminare şi completate de rituri postliminare, menite să definitiveze noul statut al individului. Deşi nu s-a focusat în mod deliberat pe analiza
şi explicarea interdicţiei, Simeon Fl. Marian a descris
cu generozitate superstiţiile prohibite din timpul sarcinii şi a lehuziei precum şi sancţiunile care ar urma
în cazul încălcării acestor prescripţii.
La mai bine de un secol distanţă de la acest studiu, Narcisa Ştiucă, în cartea În pragul lumii albe, dedicată, de asemenea, practicilor de la naştere, compară sistemul de superstiţii de la naşterea copilului
cu o „reţea de protecţie constituită din interdicţii şi
prescripţii” [18, p. 174].
Cel mai recent studiu asupra obiceiurilor de
naştere îi aparţine Adinei Hulubaş care zăboveşte în
mod separat asupra tabuurilor impuse gravidei în satele din Moldova, dedicându-le un subcapitol întreg.
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În afară de studiile etnografice tematice, o sursă
demnă de luat în seamă în cercetarea sistemului de
interdicţii o constituie monografiile locale şi zonale
care oferă o imagine sincronică a riturilor de intrare
în lume a copilului. Ar fi de menţionat, în acest sens,
volumele recente De la naştere la moarte: rituri domestice şi alte comportamente rituale contextualizate
din judeţul Arad şi Roşcani, un sat din mileniul III,
care developează stadiul actual de percepţie şi aplicare al credinţelor prohibite de la naştere în satul românesc.
Şi, în fine, trebuie menţionate ca surse de importantă valoare, pentru reconstituirea fondului
mitic primordial, culegerile de tradiţii, credinţe şi
superstiţii în care se pune accentul pe latura magico-rituală a credinţelor negative, în general, şi a celor din cadrul obiceiurilor de la naştere, în special.
Un volum mai puţin citat şi tirajat, apărut la Buzău,
cu un an înaintea cărţii Elenei Sevastos, conţine Superstiţiile poporului roman (deosebite credinţe şi obiceiuri) adunate de George S. Ioneanu. Culegerea cuprinde, aşa cum menţionează autorul în prefaţă, un
număr mic din „numărul cel mare al credinţelor şi
obiceiurilor poporului român din diferite localităţi”.
Este semnificativ că în primele două capitole dedicate „credinţelor şi obiceiurilor la femeile însărcinate”
şi celor de la „naşterea unui copil şi la diferite etăţi
ale lui” se descriu o serie de interdicţii valabile până
în prezent.
De un real folos în studierea aspectului magico-ritual al subiectului vizat sunt culegerile lui Artur
Gorovei Credinţe şi superstiţii ale poporului român
şi Gh. F. Ciauşanu Superstiţiile poporului român în
asemănare cu ale altor popoare vechi şi nouă, apărute
aproape concomitent, acum un secol în urmă. Este
de remarcat că etnologul român foloseşte termenul
de tabu în anii când noţiunea abia intra în circuitul
antropologilor din întreaga lume.
Această paletă diversă de materiale, culegeri şi
studii etnologice ne oferă posibilitatea unei analize
sistemice a ceea ce înseamnă credinţe negative, interdicţii sau tabuuri în cadrul obiceiurilor româneşti de
la naşterea copiilor.
Primele interdicţii se configurează încă în perioada prenatală şi ţin de legitimitatea momentului
conceperii copilului, deoarece „în lumea satului,
procreaţia nu se putea face la întâmplare, ci exista un
timp bun, timpul când se cuvenea, să fie procreat copilul, pentru a-i asigura normalitatea” [4, p. 22].
Conform tradiţiei, dacă pruncul a fost conceput
într-un timp de interdicţie sexuală, „cum sunt sărbătorile mari, vinerile oprite, el venea pe lume cu semnul stigmatului, a anormalităţii sale, adică se năştea
cu coadă sau căiţă pe cap. Ca urmare, despre acest
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copil se spunea că poate comunica cu morţii şi că se
va transforma în strigoi” [4, p. 22].
Narcisa Ştiucă, în paralela pe care o face între riturile procreării şi cele ale semănatului, atrage atenţia
asupra interdicţiei de procreare în stare de ebrietate
a bărbatului. „Este interesantă aici, din perspectiva
formării unui comportament social moral bazat pe
valori exemplare, ideea că starea de ebrietate, necurăţenia - ceea ce include, adeseori, o anumită ţinută
cvasi-ceremonială - ar atrage efecte negative în plan
individual, dar şi comunitar” [18, p. 40].
În descrierea interdicţiilor în legătură cu sarcina, ar trebui să pornim de la tabuizarea lingvistică
a cuvântului „gravidă” în comunităţile tradiţionale
româneşti. Pentru a defini starea fiziologică a femeii care se află în aşteptarea unui copil, în popor, de
obicei, se apelează la eufemisme şi metafore, dintre
care „a purcede grea” sau „a rămâne îngreunată” sunt
cele mai frecvente. De exemplu, S. Fl. Marian, în studiul etnografic menţionat, în maniera pudic populară consacrată, a numit sarcina „altă stare”, anexând,
totodată, o listă întreagă de expresii şi noţiuni eufemistice utilizate în diferite zone folclorice pentru a
denumi starea gravidei.
În versiunea lingviştilor, eufemismul (tabuul
lingvistic) este „o interdicţie de vocabular care duce
la înlocuirea unui cuvânt cu altul sau cu o perifrază
metaforică ori cu o variantă formală, datorită unor
motive mistico-religioase sau de pudoare” [6, p. 318].
Tendinţa de a evita rostirea cuvântului în mod direct
vine din timpuri imemorabile şi poate fi argumentată pe două paliere. În primul rând, dintr-un sentiment de frică faţa de misterul şi sacrul creaţiei în care
este învăluită sarcina. Pe de altă parte, funcţionează
tabuul impurului legat de funcţiile sexual-fiziologice
ale organismului din care face parte şi reproducerea.
Lista lui S. Fl. Marian denotă plenar ambele componente ale substratului cultural aflat la originea acestui
tabu lingvistic: grea, îngreunată, îngrecată, înstrăinată, încărcată, împovărată, groasă, în altă stare, neslobodă, în starea darului. Varietatea analogiilor care
stau la baza acestor eufemisme dezvăluie nu doar
complexitatea semantică, ci şi diversitatea simbolică
atribuită acestei stări a femeii de conştiinţa populară.
Superstiţiile negative din timpul sarcinii îşi află
originea şi explicaţia în statutul special al femeii în
perioada prenatală despre care se consideră că „fiind
congenital impură, este sacră în raport cu toţi bărbaţii
adulţi şi cu toate celelalte femei din clan, exceptând
rudele sale apropiate, dacă este gravidă” [10, p. 23].
Starea deosebită, „de dar” a femeii însărcinate a fost
descrisă într-o manieră sintetică de Narcisa Ştiucă ca
având „statut bivalent numinos: vulnerabilitate şi capacitate de divinaţie în acelaşi timp, fapt dovedit, pe
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de o parte, de protecţia magica şi rituală exercitată, iar
pe de altă parte, de recunoaşterea lui de către ceilalţi
membri ai comunităţii tradiţionale [18, p. 96].
Pentru a diminua influenţele malefice asupra
femeii însărcinate, conştiinţa populară a formulat
un adevărat cod comportamental, exprimat printr-o
serie de interdicţii conform cărora o femeie însărcinată nu trebuie să mintă, să blesteme şi să se certe,
deoarece toate aceste devieri de la normă vor deveni
ulterior taruri ale copilului.
Acest set de precauţii, interdicţii şi tabuuri sunt
menţionate/descrise, cu mici variaţii, în majoritatea
culegerilor şi studiilor etnologice dedicate acestei
perioade din viaţa femeii. De exemplu, S. Fl. Marian
a indicat asupra caracterului imperativ al tabuurilor
comportamentale şi despre necesitatea respectării
lor cu stricteţe pe toată durata sarcinii: „Drept aceea,
fiecare nevastă caută acum a se feri de toate acelea,
care ar putea să-i fie atât ei cât şi copilului ce-l poartă
orişice scădere sau daună. Şi această ferire împreună
cu diferite datini şi credinţe apucate din moşi strămoşi durează tot timpul de când a simţit că a purces
grea şi până după naştere, atât în decursul ocupaţiunilor sale de toate zilele, cât şi în timpul mâncării
şi al băutului, atât în decursul gătirii, preumblării şi
petrecerii, cât şi în cel al odihnei, mai pe scurt, la orişicare ocaziune” [13, p. 10]. Se cere de menţionat că
unele superstiţii în legătură cu primele luni de sarcină sunt de-a dreptul contradictorii. Conform unor
credinţe sarcina trebuie ascunsă până nu mişcă copilul, pentru a nu alerta forţele malefice sau pentru a
nu sfida destinul prin anumite pregătiri prenatale. În
contradicţie cu aceasta, o altă superstiţie prevede că
femeia nu trebuie să-şi ascundă sarcina, altfel copilul
va fi mut.
Statutul învăluit de sacru şi mister al gravidei
şi fătului, precum şi frica de necunoscut, au generat
apariţia tabuurilor homeopatice, care, coroborate la
diverse niveluri, formează un scut protector în jurul
fiinţei în formare. În această privinţă Gh F. Ciauşanu considera că „dacă femeia a rămas grea, însărcinată, trebuie să fie atentă la o sumedenie de opriri
superstiţioase; altfel viaţa ori frumuseţea viitorului
copil sunt în primejdie [3, p. 274]. Cel mai frecvent
invocat pericol pentru făt este afectarea integrităţii
corporale, în mod special, prin semne „din născare”.
Pentru a îndepărta această primejdie, femeia însărcinată trebuia să evite orice activitate care ar putea provoca naşterea copilului cu însemne native: nu trebuia
să sufle în foc, să-şi pună floare în păr sau la haină, să
privească oameni urâţi sau infirmi, pentru a nu naşte un copil cu aceleaşi defecte, etc. Din acelaşi motiv gravidei îi era interzis să fure fructe, să le şteargă
de rochie, sau să le atingă de burtă. „Dacă totuşi din
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cauza poftei furau fructe, în Chişineu-Criş gravidele
obişnuiau să zică „Doi suntem, doi luăm” [4, p. 26].
Uimirea, angoasa, groaza, orice altă emoţie excesivă erau, de asemenea, contraindicate femeii în
„altă stare” drept care aceasta „nu avea voie nici să
se mire pe ceva urât, ca nu cumva, prin similitudine,
pruncul să ia urâciunea [4, p. 26] şi nici nu trebuia să
„umble în locuri unde ar putea vedea oameni sau lucruri „stră-ordinare” [13, p.10]. Se credea, de asemenea, că dacă spaima a fost provocată de foc, copilul
nenăscut putea avea un hemangiom de forma flăcărilor. Tabuul propriu-zis, în acest caz, constă în gestul
gravidei de a-şi acoperi faţa. Aproape toate studiile
indică drept soluţie protectoare, în această situaţie,
ca femeia să-şi amintească de sarcina pe care o poartă. Conştientizarea permanentă a sarcinii ca mijloc
de decontaminare pentru cazurile de speriat, duce la
ideea că, de fapt, esenţa ascunsă a acestui tabu constă în inadmisibilitatea uitării de către mamă despre
sarcina pe care o poartă, iar „însemnarea” copilului
poate fi considerată un soi de sancţiune magică pentru această nepermisă abatere.
Se crede că neatenţia sau neglijenţa mamei pot
afecta nu doar dezvoltarea fătului, ci şi existenţa lui
ulterioară. Deosebit de răspândite până în prezent
sunt interdicţiile profilactice care influenţează prin
analogie durata vieţii copilului. Pentru a nu scurta
viaţa copilului, femeia gravidă nu trebuia să toarcă,
să stea pe scări, sau să-şi taie părul, toate aceste acţiuni descendente având o bogată încărcătură simbolică relaţionată cu trecerea, căderea sau moartea.
Una dintre cauzele frecvente de frică a mamei
în aşteptarea copilului ţinea de pericolul circularei
(naşterea copilului cu cordonul ombilical în jurul gâtului) motiv pentru era interzisă trecerea peste anumite obiecte corelate prin formă cu cordonul ombilical (funie, sfoară). „Femeia însărcinată să nu treacă
peste funie, că face copilul cu buricul încurcat” [5, p.
234]. „Femeia însărcinată să nu pună vreo legătură
după cap ca s-o depene, că are să facă copilul cu buricul peste cap”. [5, p. 50] Din aceeaşi cauză femeia nu
trebuia să-şi înnoade pletele, „Gestul echivalează cu
„înnodarea sarcinii”, a copilului, care se încâlceşte în
burtă şi moare” [12, p. 170].
Interdicţiile alimentare din perioada sarcinii
sunt dictate de pericolul transferului anumitor caracteristici ale alimentelor asupra copilului. Se crede,
astfel, că ingurgitarea hranei care şi-a pierdut integritatea poate duce la apariţia semnelor din născare, iar
consumul poamelor crude, poate provoca naşterea
înainte de termen. Consumul de fructe păstăioase
în zi de duminică, poate duce la naşterea unui copil „bolând şi tâmp la minte”, de „carne netăiată din
frigare” poate provoca „limba prinsă”, a „borşului
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umplut în zi de sec”, apariţia unui fel de „bubişoare numite focuri” [5, p. 235, 236]. Acelaşi principiu
al analogiei stă la baza interdicţiei consumului de
peşti şi melci, „că vor naşte copii băloşi şi mucoşi”,
a aripilor de la pasăre, „ca să nu facă copilul boala
aripilor” [5, p. 235]. Capacitatea imaginarului colectiv de a proiecta similitudini este de-a dreptul uluitoare. Astfel, în anumite zone, se credea că gravida
„nu trebuie să mănânce carne de capră, pentru a nu
se sclinti picioarele copilului, carne de iepure, ca să
nu doarmă copilul cu ochii deschişi, sau ciuperci, ca
să nu aibă copilul pistrui pe faţă” [4, p. 26]. Este de
remarcat că principiul corespondenţei funcţionează
nu doar în relaţionarea cu aspectul animalului, sau a
produsului consumat, ci şi cu procesul mâncatului,
relevat în interdicţia de a mânca din polonic, „ca să
nu aibă pruncul gura largă” [5, p. 241].
O serie întreagă de interdicţii alimentare sunt
generate de frica sarcinii gemelare despre care Adina
Hulubaş consideră că „sugerează o informaţie culturală arhaică de tipul tabuului, sub învelişul considerentelor pragmatice potrivit cărora e mai dificil să
creşti doi copii odată” [12, p. 93]. În afară de acest
argument practic, numeroase studii antropologice
indică asupra unor superstiţii negative în raport cu
gemenii, consideraţi a fi înzestraţi cu puteri magice
[9, p. 141]. Conform altor credinţe, în cazul naşterii
gemenilor, unul dintre copii era predestinat morţii
timpurii, argument suplimentar pentru a fi evitată sarcina gemelară şi pentru cultivarea unei reţele
tabuizante profilactice care constă în principal în
interdicţia consumului de poame „îngemănate”, a
colacilor care s-au lipit în cuptor, ouălor cu două gălbenuşuri, etc. (S. Fl. Marian, A. Gorovei, Gh. F. Ciauşanu, Ioneanu).
Această precauţie sporită în privinţa naşterii
de gemeni ar putea fi cauzată şi de frica ancestrală a
omului de anomalie. În fond, gemenii, asemeni copiilor cu însemne vizibile pe corp, sau a celor născuţi
cu căiţă, reprezintă o deviere de la normă, de la modelul conţinut în incantaţiile propiţiatoare de la scăldat. Un tip diferit de înrâurire prin comparaţie este
reprezentat de magia prin contagiune, sau tabuul
de contact, care se bazează pe principiul transferului anumitor caracteristici ale obiectelor, animalelor
atinse/lovite/păşite asupra viitorului copil. Atingerea şi proximitatea constituie canale directe de comunicare dintre cele două fiinţe umane, prin care se
produce descărcarea energiilor sacre în sens negativ.
Din aceste considerente femeia nu trebuie să calce pe
topor, pe foc, pe muşuroaie de cârtiţe, nu trebuie să
treacă peste o funie, să stea jos pe prag, pe sac, etc.
Unul dintre cele mai des întâlnite tabuuri de
contagiune interzicea femeii „în altă stare” contactul
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cu animalele impure (câine, pisică, porc). Explicaţia cea mai frecventă este că pruncul ar putea prelua
anumite caracteristici exterioare (pilozitate excesivă,
voce lătrată, păr aspru) sau trăsături de caracter asemănătoare cu cele atribuite animalelor în cauză (câinos la inimă, viclean).
Superstiţiile din perioada sarcinii includ şi interdicţia de a oferi/turna apă cuiva, crezându-se că
femeia se va chinui mult şi nu va reuşi să nască, decât
după ce va bea din pumnii celui care i-a dat de băut.
Cercetătoarea Adina Hulubaş relaţionează această
interdicţie cu imaginarul mitologic legat de circuitul
cosmic al elementului primordial: „În plan magic,
apa (specifică actului de geneză) a fost descompletată prin gestul vărsării şi trebuie recuperată pentru
a restabili echilibrul vieţii în formare [12, p. 37]. Coroborată cu această interpretare, considerăm valabilă
şi perspectiva prin care accentul se pune pe gestul în
sine de „a da” al femeii însărcinate. Această ipoteză
este susţinută şi de interdicţia similară conform căreia „mama îngreunată să nu dea cărbuni aprinşi cuiva,
că face copilul cu bube pe trup [5 p. 46]. Interdicţiile
de a da, sau împrumuta în perioadele de tranziţie a
timpului cosmic (Ajunul, Paştele) sunt consemnate
în mai toate studiile etnologice. Prin analogie, starea
tranzitorie a femeii însărcinate impune aceeaşi interdicţie ca formă a risipei, inadmisibilă în starea „de
dar”.
Cvasigeneral şi imperativ pentru femeia în pântecele căreia se dezvoltă o fiinţă nouă, era tabuul de
contagiune cu defuncţii şi orice ar avea legătură cu
moartea. Ca şi în cazurile bazate pe principiul transferului de caracteristici ale animalelor, se considera că atingerea mortului ar putea duce la preluarea
palorii acestuia, iar apropierea de moarte ar putea fi
fatală pentru făt.
Spectrul interdicţiilor din timpul sarcinii se extinde şi asupra activităţii sociale a femeii căreia îi este
interzis să participe la evenimentele legate de moarte
sau căsătorie. În mod expres femeia gravidă nu are
dreptul să cunune sau să boteze pentru că „face legământ pentru copilul ei” nu pentru fini şi-l expune
astfel pericolului morţii pe unul dintre copii (al ei,
sau cel botezat).
Statutul special al femeii gravide impune anumite norme restrictive şi asupra comunităţii. În opoziţie cu interdicţia de „a da” pentru femeia însărcinată,
până în prezent este răspândită convingerea că a refuza o femeie însărcinată este un mare păcat: „Dacă
o femeie îngreunată pofteşte de la cineva vreun fel
de mâncare sau băutură si acela nu-i dă, atunci, spun
românii din Bucovina, că e păcatul celui ce nu i-a
dat. Cu cât e femeia mai pofticioasă, cu atât şi păcatul
respectivului este mai mare” [13, p. 13]. Consecinţa
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încălcării acestui tabu, aparent fără nicio legătură cu
fapta, este „că au să-ţi roadă şoarecii lucruri din casă”.
Mult mai drastică este sancţiunea pentru cei care nu
lăsau gravida să treacă înaintea lor. După S. FL Marian persoana „care a trecut prin faţa femeii însărcinate o va purta în spate pe lumea cealaltă” [13, p. 15].
Analizând credinţele negative din timpul sarcinii se poate constata că, deşi au caracter imperativ,
încălcarea celor mai multe dintre aceste tabuuri nu
este un păcat. Din această perspectivă ele ar putea
fi încadrate în categoria interdicţiilor magice, după
Durkheim. Antropologul francez distinge două tipuri de interdicţii: religioase şi magice, în funcţie de
consecinţe: „Interdicţia religioasă implică noţiunea
de sacru. Ea provine din respectul pe care obiectul
sacrul îl inspiră şi are drept scop să împiedice nerespectarea sa” [7, p. 277]. Încălcarea acestor interdicţii
„ar atrage după sine în mod mecanic unele dezordini
materiale, considerate ca o sancţiune a actului său şi
de pe urma cărora vinovatul are a pătimi” [7, p. 276].
Spre deosebire de cele religioase, interdicţiile
magice poartă un caracter utilitar pragmatic şi „se
întemeiază doar pe noţiunea întru totul laică de proprietate” [7, p. 277]. Ignorarea interdicţiei magice
expune persoana la pericole şi riscuri, creşte vulnerabilitatea ei în faţa forţelor malevolente, dar nu constituie o greşeală, căci „nu există păcat magic”. Pornind de la aceste premise, este păcat numai sfidarea
stării sacre a femeii, pe când încălcarea prohibiţiilor
de către gravidă, deşi sancţionată de forţe magice, nu
poate fi considerată un sacrilegiu.
Analiza comparativă diacronică a interdicţiilor
în practicile de la naştere developează nu doar caracterul generalizat al fenomenului tabuului, ci şi gradul
înalt de conservare al acestor rituri şi credinţe, pe
studiul mecanismelor de funcţionare a interdicţiilor
din perioada „de dar” demonstrează că tabuurile respective jalonează limitele dintre sacru şi profan şi
asigură bunul mers al lucrurilor în această fază de
maximă instabilitate din viaţa femeii.
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