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Existã o deosebire importantã, chiar 
dacã relativã, între societãþile patriarhale 
şi cele matriarhale. Societatea þãrãneascã 
româneascã a fost multã vreme şi poate 
fi consideratã încã una patriarhalã, 
atâta vreme cât respectã definiþia datã 
de Radcliffe-Brown1 acestui tip de 
societate: descendenþã patriliniarã, 
cãsãtorie patrilocalã, moştenire a 
proprietãþii şi succesiune a numelui 
neamului transmise pe linie bãrbãteascã 
şi autoritate asupra membrilor familiei 
deþinutã de tatã sau de rudele acestuia. 
Din toate considerentele menþionate 
în aceastã definiþie, statusul femeii2 
în satul românesc este unul secund şi 
conotat preponderent negativ, mai ales 

din punct de vedere social. Din punct de vedere cultural, lucrurile par sã stea 
aproape invers.

Faptul, general acceptat, cã acest status este determinat în mare parte încã 
de la naştere îşi gãseşte confirmãri în sistemul patriliniar românesc. Preferinþa 
pentru naşterea de bãieþi este explicitã la nivelul discursului folcloric şi manifestã 
în tot felul de practici şi obiceiuri care cautã sã influenþeze naşterea în acest scop. 
Ideea adânc înrãdãcinatã în mentalul colectiv cã naşterea de copii de sex masculin 
asigurã continuitatea neamului pe verticalã atâta vreme cât bãiatul poartã numele 
neamului şi, din acest motiv, este singura dezirabilã se regãseşte de pildã în zicãtori: 
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1  A.R. Radcliffe-Brown, Structurã şi funcþie în societatea primitivã. Eseuri si discursuri, 
Polirom, Iasi, 2000, pp. 28-29.

2  Folosim termenul în sensul definit de Radcliffe-Brown (în op. cit., p. 42), adicã ,,totalitatea 
drepturilor şi obligaþiilor sale aşa cum apar ele în sistemul social (prin legi şi obiceiuri) 
al societãþii cãreia îi aparþine”.
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,,Feciorul e cruce întreagã, fata e jumãtate de cruce” sau ,,Când se naşte un fecior 
râd uşorii de la uşã, când se naşte o fatã plâng”3, dar şi într-o serie de acte rituale, 
ca acelea din cadrul ceremoniei nupþiale care vizeazã fecunditatea miresei: ,,când 
venea de o învelea [pe mireasã, n.n.], îi da un copil în poalã, un neam de-al lor de-
acolo” cu precizarea cã ,,bãiat, numa’ bãiat îi punea”4. 

Naşterea unei fiinþe de sex feminin nu este încadratã de cãtre mentalul 
colectiv în paradigma bãiat/fatã, ci în paradigma bãiat/non-bãiat. Aceasta din urmã 
echivaleazã cu o valorizare a bãiatului chiar prin absenþã, prin acceptarea negãrii, 
fiinþa femininã fiind inseriabilã încã înainte de a se naşte în categoria tabu-urilor, în 
sensul de lucru cu care nu este bine sã intri în contact pentru cã nu-þi aduce decât 
nenorocire. Traiectoria sa biologicã şi biograficã este astfel, într-un fel acceptat 
chiar de reprezentantele genului, predestinatã. Numeroase studii5 au arãtat cã, 
procentual, mamele însele îşi doresc bãieþi şi se comportã diferit cu aceştia. Chiar 
şi atunci când aceastã dorinþã, adesea determinatã şi motivatã istoric şi cultural, 
nu este explicitã, comportamentul viitoarelor mame în raport cu norma, modul în 
care se lasã manipulate prin practici şi ritualuri în sensul unor naşteri preferenþial 
masculine lasã ca ea sã fie presupusã. Numeroase versuri populare surprind acest 
fenomen: ,,Mãicuþã, când m-ai fãcut, / Þie bine þi-a pãrut, / Nimica nu te-a durut,/ 
Num-un deget la un picior / C-ai vãzut cã sînt fecior; / Dac-ai vãzut cã sînt fatã,/ Te-a 
durut inima toatã, / Cu mâna m-ai legãnat,/ Cu gura m-ai blestemat.(...)”6. În acest 
context amintim cã folclorul liric cunoaşte şi varianta cealaltã, a feciorului care s-ar 
fi vrut fatã ca sã scape de oaste şi-şi condamnã mama pentru starea sa biologicã7; 
doar din perspectiva acestuia (a feciorului pândit de cãtãnie) femeia este perceputã 
ca având un statut privilegiat.

Diferenþierea sexualã masculin/feminin este extrapolatã la nivel simbolic în 
termenii unor opoziþii general acceptate, structurate pe axa pozitiv/negativ, aşa 
cum putem constata din unele credinþe referitoare la identificarea sexului copilului 
încã înainte de naşterea acestuia. ,,Pe Valea Almãjului, dacã o femeie gravidã e 
întrebatã ce are pe cap şi ea ridicã mîna dreaptã spre cap, se spune cã va avea 
bãiat, de ridicã mâna stângã, fetiþã. Dacã se pune femeii sare pe cap, fãrã ca ea 
sã observe, şi ea va ridica mâna la cap, va avea ,,cãciulã” (bãiat), iar dacã lasã 
mâna în jos va avea fetiþã. Dacã se pune un ac în pâine şi femeia gravidã îl scoate 
de vârf, va avea bãiat, dacã de partea opusã [de gaurã, n.n.] înseamnã cã va avea 
fetiþã.[subl.n.]”8. Masculinului i se asociazã termenii valorizaþi pozitiv în cultura 

3  Gh. F. Ceauşianu, Superstiþiile poporului român în asemãnare cu ale altor popoare vechi 
şi nouã, Socec, Bucureşti, 1914, p. 367.

4  A.I.E.F. nr.184/1966, inf. Paraschiva Staiconiu, 80 ani, com. Runcu, respectiv A.I.E.F. 
nr.188/1966, inf. Paraschiva Pupãzã, 67 ani, com. Dobriþa (ambele informaþii culese de 
Florica Lorinþ).

5  Vezi A. M. Houdebine-Gravaud, Femeia invizibilã sau despre invizibilitatea femeii în 
limbaj, Editura Universitaþii „Al. Ioan Cuza”, Iaşi, 1997, pp. 14 -15.

6  C. Brãiloiu, Opere, vol. V, Editura Muzicalã, Bucureşti, 1981, p. 93.
7  Dãm varianta cea mai frecventã: ,,Fire-ai, mamã, blestematã, / De ce nu mã fãcuşi fatã, 

/ Sã stau cu tine la vatrã ? / M-ai fãcut, mamã, bãiat / Şi în oaste m-a luat / Departe 
m-a-nstrãinat.” (N. Densuşianu, Vechi cântece şi tradiþii populare româneşti, Ed. Minerva, 
Buc, 1975, p. 199).
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tradiþionalã (partea dreaptã, cap-sus), iar femininului cei valorizaþi negativ (partea 
stângã, picioare-jos). În plus, este semnificatã/marcatã explicit atribuirea rolurilor 
sexual active în viaþa biologicã (vârf/gaurã).

În unele locuri diferenþa de gen este împinsã sau se prelungeşte pânã în zona 
morþii, materializându-se în cioplirea în formã diferitã a crucii celor înmormântaþi, 
în funcþie de sex. Ion Chelcea semnaleazã obiceiul celor din Pãtaş (Caraş-Severin) 
de a ciopli diferenþiat braþele crucii, cu linii drepte dacã ea era destinatã unui 
bãrbat şi cu linii curbe pentru femeie: ,,(...) acolo unde era un mormânt în care 
era îngropatã o femeie, ea era însemnatã anume: braþele crucii, în lucrãtura de la 
mijloc, aveau linia rotundã, ovalã (...); pe când la bãrbat linia aceasta era dreaptã”9. 

Concepþia tradiþionalã în privinþa femeii ar putea fi consideratã la prima vedere 
de-a dreptul misoginã dacã facem un scurt inventar al câtorva din ,,drepturile” 
cele mai importante care îi reveneau acesteia prin cutumã. Femeia nu se aşeza la 
masã o datã cu bãrbatul şi în public trebuia sã meargã cu câþiva paşi în urma lui. 
Nu avea voie sã vorbeascã în bisericã, unde de altfel, dacã accesul îi era permis, 
asculta slujba între cele de acelaşi sex, în partea din spate-stânga a lãcaşului de 
cult, separat de bãrbaþi; în tot Maramureşul femeile ascultau (şi în multe locuri mai 
ascultã încã) liturghia lipite de zidul exterior al bisericilor.

În general, femeii nu i se recunoştea dreptul de a gândi şi mai ales de a 
lua hotãrâri, care era privilegiul absolut al bãrbatului, în calitatea lui de ,,cap al 
familiei”10 şi ,,stâlp al casei” (sau ,,cheia casei”). Zicala ,,poale lungi şi minte scurtã” 
(care circulã într-o mulþime de variante11, esenþa fiind aceeaşi) caracterizeazã 
şi astãzi femeia, în mentalitatea þãrãneascã, ca şi remarca depreciativã ,,minte 
de femeie”. Stereotipia ,,fiinþei care nu gândeşte” aplicatã chiar şi femeii care a 
depãşit vârsta maturitãþii şi, deci, a cãpãtat o anumitã experienþã, se regãseşte 
pretutindeni în folclor, aşa cum apare, de pildã, în versurile urmãtoare din Timiş: 
,,Cã muierea-aşa-i fãcutã:/ Pãru’ lung şi mintea scurtã,/ Şi muierea-aşa-i lãsatã:/ 
Sã n-aibã minte curatã,/ Nici fatã, nici mãritatã.[subl. n.]”12. Este o aparenþã 
care-i poate înşela pe mulþi, pentru cã ceea ce i se reproşeazã femeii în fapt nu 
este puþinãtatea minþii, ci un mod de a gândi şi o logicã ,,sucitã” din punctul de 
vedere al bãrbaþilor, mai puþin raþionalã şi mai degrabã intuitivã, care asociazã 
mai degrabã decât argumenteazã şi care are acces la tainele ascunse ale lumii 
într-un fel care bãrbaþilor le scapã.

8  Elena Marta, Naşterea. Tradiþii, credinþe şi obiceiuri din judeþul Caraş-Severin, în Tibiscum. 
Studii şi comunicãri de etnografie-istorie, VII, Caransebeş, 1988, p. 74.

9  Ion Chelcea, Obiceiuri în legãturã cu viaþa omului în Pãtaş şi Borlovenii Vechi-Caraş, în 
Revista de Folclor, an III, 1958, nr. 3, p. 77.

10  Este adevãrat însã cã o zicalã în privinþa vechimii cãreia ne vine greu sã ne pronunþãm 
restabileşte într-un fel echilibrul, afirmând cã dacã bãrbatul este capul familiei, femeia 
este gâtul, fãrã de care mobilitatea capului stã sub semnul îndoielii.

11  Consemnãm doar una deosebit de expresivã prin semantismul ei: ,,dintele minþii la 
muiere tocmai dupã moarte iese” (I. Zanne, Proverbele românilor din România, Basarabia, 
Bucovina, Ungaria, Istria şi Macedonia, vol. II, Editura Librãriei Socec & Comp., Bucureşti, 
1897, p. 114.)

12  S. Ispas, D. Truþã, Liricã popularã de dragoste. Index motivic şi tipologic, vol.II, Editura 
Academiei, R.S.R., Bucureşti, 1986, p. 389, textul G31.
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De altfel, întreaga legislaþie româneascã13 de pânã în secolul al XIX-lea, multã 
vreme şi în cea mai mare parte alcãtuitã dupã surse canonice bizantine, nu ia 
în considerare femeia ca subiect de drept. Ea este dependentã de bãrbatul care 
are toate drepturile, fapt confirmat şi de sistemul denominativ tradiþional (în care 
titulatura femeii necãsãtorite o subordoneazã tatãlui, iar cea a femeii mãritate, 
soþului). Statutul de inferioritate şi subordonare, cel puþin din punct de vedere 
social dacã nu din toate punctele de vedere, al femeii era general acceptat şi 
indiscutabil, atât oficial, în texte de lege: “(...) muiarea este roaba bãrbatului, nici 
porunceşte, nici oblãduiaşte pe trupul ei, ce bãrbatul oblãduiaşte”14, cât şi neoficial: 
“Scãzutã tare boreasa drãguþã. (...) Voinicu-i voinic. El îi închegat la toate helea. 
Da femeia, vai de capul ei !”15. Zicãtorile comprimã verbal cât se poate de concis 
aceastã poziþie şi-o transmit ca lege nescrisã: ,,Bãrbatul, capul muierii”, ,,Bãrbatul, 
legea muierii”, ,,Bãrbatul, crucea muierii”16. “Paradoxul patriliniar”, cum numeşte 
B. Denitch17 aceastã negare socialã a femeii în ciuda rolului ei major nu numai în 
continuitatea evolutivã a comunitãþii, nu este specific doar societãþii româneşti, 
dar o caracterizeazã în bunã mãsurã.

Într-un studiu în care discutã statutul femeii în România şi spaþiul rãsãritean 
din punctul de vedere al ortodoxiei, Anca Manolache observã cã o asemenea 
concepþie are şi o cauzã teologicã. Subscriem acestei opinii, argumentatã în 
primul rând de textul genezei care ,,considerã pe femeie ca fiind o a doua creaþie şi 
dependentã deci de bãrbat, care e mereu confundat cu Omul-Adam”18. 

Mai existã însã o cauzã, cel puþin la fel de importantã, care îşi are originea 
în fiziologia femeii, mai ales în ,,greşita înþelegere a sângerãrii ei lunare”19, multã 
vreme prea puþin cunoscutã şi învãluitã într-o aurã de mister. Autoarea citatã mai 
adaugã şi o a treia cauzã, ,,exagerarea proliferãrii neamului”, despre care precizeazã 
cã ,,nu are fundament creştin, ci iudaic”20. Asupra acestui punct, cu care nu suntem 
în întregime de acord, dar nu avem pregãtirea teologicã necesarã adâncirii lui, vom 
mai reveni pe parcursul acestui studiu. 

Indiferent de motivele ei, discriminarea sexualã existã şi este activã încã în 
comunitãþile tradiþionale româneşti, atâtea câte mai sunt. Implicit sau explicit 

13  Ne referim aici la principalele coduri de legi dupã care a funcþionat societatea româneascã 
multã vreme, respectiv Cartea româneascã de învãþãturã de la pravilele împãrãteşti şi 
de la alte giudeþe (1646), tradusã din slavonã, şi Îndreptarea legii sau Pravila lui Matei 
Basarab (1652), tradusã din greceşte.

14  Extras din Pravila de la Govora. A oblãdui este corect folosit aici în ambele sale sensuri, de 
,,a guverna”, ,,a administra”, ,,a ocroti” şi ,,a apãra”, dar şi de ,,a conduce” şi ,,a stãpâni”.

15  St. Cristescu-Golopenþia, Gospodãria în credinþele şi riturile magice ale femeilor din 
Drãguş (Fãgãraş), Institutul de Ştiinþe Sociale al României, Bucureşti, 1940, p. 38.

16  I. Zanne, Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria şi 
Macedonia, vol. II, Editura Librãriei Socec & Comp., Bucureşti, 1897, vol. II, p. 16.

17  B. Denitch, Sex and Power in the Balcans (în Women, Culture and Society, Standford, 
California, 1974, p. 269), citatã de G. Kligman în Nunta mortului. Ritual, poeticã şi culturã 
popularã în Transilvania, Polirom, Iaşi, 1998, p. 37.

18  Anca Manolache, Problematica femininã în Biserica lui Hristos. Un capitol de antropologie 
creştinã, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1994, pp. 17-18.

19  ibidem, p. 17.
20  ibidem, p. 18.
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ea este ,,universal activã, în orice limbã şi culturã. Într-un fel sau altul ea este 
articulatã, reprezentatã şi dã naştere la tot soiul de ierarhizãri, discriminãri şi 
mitologii”21.

Nu ştim cât de corect ar fi sã vorbim despre un reflex al acestei discriminãri 
în mitologia româneascã, de exemplu. Cert este cã cea mai mare parte a figurilor 
mitologice din folclorul românesc sunt de gen feminin22, majoritatea cu un potenþial 
în general negativ bine precizat: Ursitoarele, Ielele, Rusaliile, Sânzienele, Muma 
Pãdurii, Joimãriþa, Marþolea, Ştima Apelor, Sila Samodiva, Samca, Vâlvele etc. Sã 
luãm în discuþie un singur exemplu, al ursitoarelor, personaje folclorice ambigue, 
şi bune, şi rele, despre care se spune cã torc şi taie firul vieþii (deci stãpânesc 
naşterea, moartea şi timpul biologic), decid asupra norocului (influenþând deci 
starea şi poziþia socialã a individului) şi decid însoþirile (câþi soþi/soþii va avea insul 
respectiv, cu alte cuvinte hotãrãsc asupra succesiunii genealogice). Personajul 
mitologic care are rolul de a determina şi de a fixa soarta omului încã de la naştere 
este femeie, mai mult chiar, fatã mare23, fecioarã. În plus, singurele persoane care 
pot intra în contact (iraþional, pe calea visului) cu ursitoarea, în virtutea acestei 
solidaritãþi principiale, de castã cosmologicã dacã vrem, sunt tot femei, în poziþii 
particulare pe o axã simbolicã imaginarã bun/rãu, pur/impur: moaşa şi lehuza.

Despre împingerea femeii “la marginea sacralitãþii, dar şi a spaþiului public”24, 
încurajatã sau favorizatã parþial de religie (învãþãturile bisericii), şi despre o 
ideologie a sexelor în care bãrbatul este ierarhic (dupã o ierarhie moştenitã biblic) 
superior s-a tot vorbit. Scopul acestui studiu este de a descoperi în ce mãsurã 
originea acestei discriminãri şi a ,,marginalizãrii” de ordin socio-cultural a femeii, 
a poziþiei sale secunde în societatea tradiþionalã româneascã poate fi cãutatã în 
primul rând în trupul ei şi în modul în care acesta este valorizat.

Faptul cã am ales sã vorbim într-un studiu separat despre reprezentãrile şi 
simbolismul corpului feminin nu se datoreazã, cum s-ar putea crede, unei poziþii 
declarat sau presupus feministe, nici unui parti pris de gen. Justificarea vine 
din chiar interiorul culturii cercetate. Femeile însele se raporteazã la propriul 
corp într-un mod diferit şi mai special decât bãrbaþii, datã fiind condiþia lor 
biologicã aparte. Femeilor le revin rolurile cele mai importante în menþinerea şi 
practicarea obiceiurilor tradiþionale (mai cu seamã în cazul ceremoniilor rituale 
legate de trecerile de la un stadiu al vieþii la altul), nu neapãrat pentru cã ar fi 
mai tradiþionaliste decât bãrbaþii, ci pentru cã funciar, în temeiul principiului 
cosmologic manifest în ea25, femeia este cea care oficiazã obligatoriu când este 
vorba despre viaþã şi moarte, praguri fundamentale ale existenþei. Obiceiurile 
,,vechi” şi perpetuarea lor cad în sarcina femeilor chiar şi atunci când ele nu 
mai sunt capabile sã explice de ce fac anumite lucruri şi în ce scop le poartã mai 
departe. În plus, femeii de la þarã (stãpânã absolutã în interiorul şi împrejurimile 

21  A. M. Houdebine-Gravaud, op. cit., p. 27.
22  O observaþie asemãnãtoare face G. Kligman (op. cit., p.51), atribuind aceastã distribuire 

de gen unor transformãri ale logicii simbolice.
23  I. Chelcea, op.cit., p. 311.
24  G. Kligman, op. cit., p. 50.
25  M. Eliade, Mitul reintegrãrii, Ed. Vremea, Bucureşti, 1942, p. 100.
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casei) îi revin nenumãrate sarcini domestice şi agricole, cunoştinþele trupului 
feminin puse în joc în domeniul muncilor de acest tip (flexibilitatea, forþa fizicã 
pretinsã de frãmântatul cocii, spãlat sau transportul apei cu cobiliþa, rapiditatea 
şi îndemânarea mâinilor la tors, þesut etc.) fiind numeroase şi în general puþin 
apreciate în adevãrata lor dimensiune.

Uzul limbii a validat ca împãmânteniþi în mediul þãrãnesc urmãtorii termeni 
pentru diferitele vârste (biologice) ale corpului feminin: copilã, fatã, fatã mare 
(fecioarã), fatã bãtrânã, muieruşcã, nevastã, femeie, muiere, femeie iertatã, babã. 
Dacã luãm în considerare explicaþiile date acestor termeni de cãtre cei care-i 
folosesc (judecând fie şi numai dupã informaþiile cuprinse în Atlasul lingvistic 
român), vom constata cã nu doar criteriul cronologic ordoneazã aceşti termeni, 
ci şi o valorizare a feminitãþii în planul eficienþei socio-culturale. Astfel, copila, 
aflatã în proximitatea primului prag al feminitãþii marcate, scoate trupul feminin 
din ignorata copilãrie (o lungã perioadã de anonimat social) şi-l aduce în atenþia 
comunitãþii rurale ca o promisiune: ,,pânã când e fecioarã”26. Diferenþa între copilã 
şi fatã, aparent susceptibilã de ambiguitãþi, este perceputã intuitiv ca funcþionalã 
şi importantã de toþi membrii comunitãþii, chiar dacã o exprimã mai greu atunci 
când trebuie s-o explice. Se considerã fatã o fiinþã abia ieşitã din rândul copilelor 
“când e fatã mare”, “codanã”, “când joacã în joc”; starea þine “pânã se mãritã”27. Fatã 
mare are în tot teritoriul românesc semnificaþia de ,,fatã curatã”28; aceastã calitate 
are nişte limite destul de precise, dincolo de care poporul o considerã un defect, 
folosind termenii de ,,fatã bãtrânã” sau ,,fatã cãzutã”29. Odatã mãritatã, femeia este 
caracterizatã ca nevastã într-o primã perioadã a feminitãþii, adicã cât timp este 
tânãrã şi n-a nãscut (corelaþie extrem de semnificativã)30. Abia naşterea unui copil 
îi conferã statutul deplin de femeie, iar aceastã experienþã multiplicatã o trece în 
rândul muierilor, adicã al femeilor mature. Toate aceste modificãri de statut social 
au la bazã prefaceri biologice ale trupului feminin şi implicaþiile simbolice ale 
acestora. 

O paradigmã a corpului feminin în cultura tradiþionalã româneascã 
traverseazã (doar aparent) trei stadii ale vârstei biologice: fata (copila), femeia, şi 
bãtrâna. Însã aceastã paradigmã întretaie, fãrã sã se suprapunã perfect, trei stadii 
ale sexualitãþii (virginitatea, fertilitatea virtualã atestatã de prezenþa menstrelor 
şi menopauza) şi trei stadii ale sacrului feminin (fecioria, maternitatea şi vãduvia 
curatã) concretizate în trei ipostaze tipologice feminine: fecioara, femeia fertilã 
şi femeia iertatã.

1. Fecioara sau trupul ascuns

Care sunt semnificaþiile acestei noþiuni în cultura tradiþionalã româneascã ?
Limbajul popular are termeni specializaþi care se referã la starea de fatã (fetia) 

şi la acþiunea de a rãmâne în starea respectivã o duratã determinatã (a feti). Faptul 

26  ALR II, harta 191.
27  ALR II, harta 192.
28  ALR II, harta 248.
29  ALR II, harta 276.
30  ALR II, harta 270.
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este grãitor pentru importanþa statutului de fatã. Termenul fecioarã nu este atât de 
rãspândit, dar fecioria în sens de virginitate este un atribut sine qua non al fetei. 
Noþiunea de fatã nu acoperã atât o vârstã, cât o stare socio-culturalã. În loc de 
fecioarã, lumea satului foloseşte noþiunile de fatã mare sau fatã fecioarã.

Fecioria presupune, cel puþin teoretic, trei tipuri de puritate:
a)  trup feminin fãrã menstre (sexual neactivat), fãrã contact sexual (virgin), 

virtual fecund;
b)  trup feminin cu menstre (sexual activat), fãrã contact sexual (virgin), potenþial 

fecund, şi
c)  trup feminin fãrã menstre (sexual epuizat), fãrã contact sexual (abstinent), 

infecund.  

Primele douã tipuri diferã calitativ de al treilea. Dacã în primul caz puritatea 
este în primul rând de ordin biologic (trup ,,neînceput”), în al doilea avem de-a 
face cu o puritate de alt semn, mai degrabã spiritualã (trup ,,curãþit”).

Fecioara aduce trupul feminin în atenþia comunitãþii care-l valorizeazã 
pozitiv (ca promisiune de fertilitate şi ca simbol al puritãþii, al curãþeniei caste pe 
care-l presupune orice lucru neînceput) şi-l protejeazã, nu numai prin prescripþii 
cutumiare, ci chiar prin lege. “Fetia” era ocrotitã, pânã pe la 1700, de toate pravilele 
în vigoare, care prevedeau pentru siluire pedepse foarte aspre, mergând pânã la 
pedeapsa cu moartea. 

Primul prag biologic al feminitãþii, caracterizat în mod fundamental de 
virginitate, este marcat în mai multe feluri. Semnele exterioare, vizibile, care 
funcþioneazã ca un cod social, þin de un anumit fel de a se îmbrãca, de a se pieptãna 
şi de a se purta. Un apelativ frecvent pentru fata tânãrã este acela de codanã, adicã 
purtãtoare de cozi. Pieptãnãtura ca semn distinctiv contrasteazã cu simplitatea 
hainei. Cam peste tot în mediul rural, cel puþin pânã înainte de primul rãzboi 
mondial, fetele umblau în cãmaşã încinsã cu frânghia (“în poale”), purtatã direct 
pe piele31. Aceste însemne ale castitãþii corporale (portul pãrului şi cãmaşa simplã, 
albã, fãrã ornamente) sunt dovada ,,exterioarã” a fecioriei şi în ziua nunþii, când li 
se adaugã simbolic cununa. O mireasã care nu mai este fecioarã (fie biologic, fie 
social, adicã şi-a pierdut virginitatea sau se recãsãtoreşte dupã divorþ sau vãduvie) 
are pãrul despletit şi nu poartã cununã32.

Fata nubilã (adicã pregãtitã pentru activitate sexualã prin prezenþa menstrelor 
şi maturarea corporalã) este asimilatã simbolic, printr-o metaforizare inspiratã de 
natura familiarã, florii deschise (,,a fi fatã în floare” = a fi fatã mare33) şi pãmântului 
bun de cultivat; fertilitatea solului şi fecunditatea femininã sunt simbolic 
echivalente. Pânã atunci fusese “boboc de floare”, “îmbobocirea” ca imagine fãcând 
inteligibil un proces biologic altminteri abscons, legat de evoluþia spre sexualitate 
marcatã a trupului feminin.

Feminitatea este legatã indisociabil şi misterios de sânge, foc, apã, lunã şi 
moarte, iar sacralitatea ei þine, în mod aproape paradoxal, de sexualitate. Şi când 

31  I. Creþan, Putna de altãdatã. Monografie etnograficã şi folcloricã, (lucrare consultatã în 
manuscris), p. 88.

32  Vezi şi G. Kligman, op.cit., p. 237.
33  I. Zanne, op. cit., vol. II, p. 132.
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vorbim aici de sacralitate, ne referim la sensul fundamental, primar al sacrului, acela 
de ,,conform cu cosmosul, structurã fundamentalã lucrurilor”34. Din perspectiva 
sacrului religios, comunitatea þãrãneascã creştinã exclude femeia expulzând-o la 
marginea sacrului, atâta vreme cât o valorizeazã preponderent negativ considerând-o 
,,scula dracului”, ,,calul dracului”, “sora dracului”35 sau chiar dracul însuşi, adicã 
având legãturi privilegiate cu maleficul, cu toate reprezentãrile forþelor de temut 
ale lumii vii, dar şi ale ,,celeilalte lumi” (care nu corespunde întotdeauna şi întru 
totul cu lumea morþilor). Construind o teorie coerentã în jurul noþiunii complexe 
de ,,pericol”, Radu Drãgan36 avanseazã ipoteza unui raport special de tip înãuntru/
înafarã între lumea de aici şi alteritatea ei – perceputã tradiþional ca periculoasã în 
cel mai înalt grad – al cãrui model se regãseşte în trupul feminin. Am adãuga cã 
acest raport este unul simbolic, iar transpunerea lui în trupul femeii este favorizatã 
de particularitãþile biologice ale acestuia.

Deşi informaþiile etnologice referitoare la sexualitatea femininã în mediul 
þãrãnesc sunt extrem de puþine, relativ recente (datorate în principal Ştefaniei 
Cristescu-Golopenþia) şi sunt axate predominant pe interdicþii sexuale vizând 
puritatea celor care practicau acte cu valoare ritualã (exemplul cel mai elocvent 
este cel al femeii ,,iertate’’, singura dezlegatã sã facã, de pildã, colacii pentru 
mort), se poate deduce din acestea puterea negativã pe care o deþine femeia la 
ciclu prin influenþa nefastã pe care o are asupra oamenilor şi a firii. Femeia în 
perioada rândurilor sau a rânduielilor este consideratã impurã, spurcatã, totul 
înãuntrul ei este ,,stricat’’ şi ,,urâciune’’, sângele, respiraþia. În aceastã stare, corpul 
,,spurcat’’ al femeii riscã sã contamineze totul în jur doar prin simpla atingere, este 
ameninþãtor şi periculos pentru toate elementele universului exterior. De aici, un 
set de interdicþii care se aplicã stãrii impure, cea mai veche şi perceputã ca cea mai 
drasticã fiind interdicþia de a intra în bisericã.

Sângele în primul rând, deci, conferã acel statut particular al femeii atât din 
punct de vedere biologic, cât şi social, religios sau cultural.

Din punct de vedere strict biologic existã câteva puncte importante în care 
omul se deosebeşte radical de animal: dorinþa sexualã permanentã şi capacitatea 
de a procrea în orice moment (nu doar temporar) şi creşterea permanentã (nu 
doar periodic), chiar şi dupã moarte, a pãrului şi a unghiilor. De aici interesul 
dintotdeauna pentru aceste componente ale trupului uman, de aici polisemantismul 
lor simbolic: sângele (în special cel menstrual), organele sexuale, pãrul şi unghiile. 
Prin menstre şi capacitatea de a procrea, ca şi prin virtuala sa insaþiabilitate sexualã, 
femeia înspãimântã. Mentalul popular a construit în jurul acestor caracteristici - 
biologice - ale trupului feminin un întreg arsenal de imagini care valorizeazã acest 
trup mai degrabã negativ şi în orice caz ambiguu şi care-şi asociazã atribute din 
sfera impurului, necurãþeniei, pericolului sau pãcatului.

În mod obişnuit, sângele simbolizeazã energia vitalã, cãldura şi viaþa, atât într-
un sistem de semne universal valabil, cât şi prin tradiþia biblicã vetero-testamentarã. 

34  Vezi J. Ries, Sacrul în istoria religioasa a omenirii, Polirom, Iaşi, 2000, p. 146.
35  I. Zanne, op. cit, vol.II, p. 147.
36  Radu Drãgan, Lumile rãsturnate. Reprezentarea spaþiului în societatea tradiþionalã, 

Paideia, Bucureşti, 2000, pp. 73-77.
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Caracteristicile sale morfologice şi funcþionale (fluiditate, cãldurã, culoarea roşie) 
fac ca sângele sã fie asimilat în cultura tradiþionalã focului37 care întreþine viaþa şi 
valorizat pozitiv ca esenþã a sãnãtãþii.

Sângele menstrual, în limbaj þãrãnesc numit flori, flori roşii sau poale roşii 
(denumire deloc metaforicã dacã o corelãm cu absenþa oricãrui tip de lenjerie 
femininã în mediul rural pânã pe la începutul secolului al XX-lea), este considerat 
,,spurcat”38. Tot ceea ce vine în contact cu acesta se contamineazã de impuritate, 
iar femeia ,,la period” este taxatã drept ,,pericol public”. Contactul ei cu tot ce e 
viu - plantã, animal sau om - distruge, nu ucigând, ci ,,stricând”, adicã convertind 
de la bun la rãu, izolând, marginalizând. O femeie al cãrei trup eliminã ,,sânge 
stricat” nu are voie sã frãmânte pâine (nu creşte), sã umple borş (se stricã), sã punã 
murãturi (se înmoaie), sã ude florile (se ofilesc), sã cureþe pomii roditori (nu leagã), 
sã culeagã poamele (se stricã), sã conserve carne (face viermi), sã atingã laptele 
de oaie (se covãseşte)39. Tot ceea ce implicã fermentaþie, creştere sau coacere 
trebuie ferit de atingerea ei. Toxicitatea sângelui menstrual, cunoscutã de toate 
popoarele din vechime (inzi, perşi, evrei, greci, romani) pânã în zilele noastre40 
ca afectând unele procese fireşti de evoluþie a viului, nu este o superstiþie. Medici 
a cãror seriozitate nu poate fi pusã la îndoialã au dovedit cu mijloacele ştiinþei 
experimentale existenþa unor substanþe cu efect toxic considerabil în secreþiile 
cutanate (în principal în transpiraþie) ale femeilor în timpul menstruaþiei, care 
influenþeazã negativ procesul de fermentaþie41. Medicina confirmã astfel - pentru a 
câta oarã ?- o observaþie empiricã þãrãneascã strãveche care stã la baza a numeroase 
credinþe. 

Puterea menstrelor - justificatã parþial fizico-chimic - este amplificatã 
simbolic în mentalul popular pânã la nivelul de a putea afecta chiar capacitatea 
de discernãmânt şi sufletul omului. Nenumãrate credinþe42 atestã efectul magic al 
sângelui stricat al femeii, care, pus în mâncarea, în bãutura sau aruncat în calea 
unui bãrbat, astfel încât acesta sã calce în el, îi pot ,,suci minþile”, legându-l pentru 
totdeauna de femeia respectivã, sau i le pot lua cu totul. Dacã o copilã fãrã menstre 
calcã din întâmplare în acest sânge, va dobândi pentru toatã viaþa o menstruaþie 
abundentã. Puterea distructivã - exacerbatã - a sângelui menstrual se rãsfrânge 
asupra femeii, pecetluindu-i definitiv statutul, încã din cele mai vechi timpuri. 

37  ,,Sângele e o apã ca focul”. Afirmaþia aparþine unei fetiþe de 6 ani dintr-o clasã de copii talentaþi 
la desen a profesorului Zaica (în Evenimentul Zaica, Meridiane, Bucureşti, 2000, p. 11).

38  Gh. Ceauşianu, op. cit., p. 170. 
39  N. Leon, Istoria naturalã medicalã a poporului român, extras din Analele Academiei 

Române, seria II, tom XXV, Memoriile Secþiunii Ştiinþifice, Institutul de Arte Grafice 
Carol Göbl, Bucureşti, 1903; Gh. Ciauşianu, op. cit., p. 170; V. Bologa, Florile spurcate ale 
medicinei populare în lumina ştiinþei, în Revista de obstreticã, ginecologie şi puericulturã, 
an IV, 1926, nr. 4, pp. 290-291; S. Cristescu-Golopenþia, op. cit., pp. 86, 87 ş.a.

40  Aceleaşi credinþe despre nocivitatea femeii la soroc se întâlnesc pe arii extinse în mediul 
rural german (Bavaria), francez (Alsacia şi Lorena) sau italian, ca sã vorbim numai despre 
spaþiul european.

41  Vezi V. Bologa, op. cit., pp. 292-293.
42  Cf. S. Cristescu-Golopenþia, op. cit., p. 42. Una dintre informatoare face precizarea cã ,,e 

pãcat sã spurci sufletul omului cu urâciuni delea!”.
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“Legea a lui Moisi, aşijderea şi sfinþii pãrinþi ai besearicii dumnezãescul Postnic şi 
alþii opresc muerile cînd se lunãtãcesc, pre la sfîrşitul lunii, sã nu se culce şi nice sã 
se împreune cu bãrbaþii muerile, pentru cã dohtorii zic, şi iaste adevãrat, cã sîngele 
care are muiarea într-însa şi în toate lunile curã afarã de într-însa, acela iaste mai 
mult de firea muerii; cã mai înainte şi au tocmit, cînd sînt grecioase muerile, sã 
se hrãneascã coconii în pîntecele lor de acel sînge. Pentr-aceaia cînd nu-s muerile 
grecioase, eale-l varsã afarã ca nişte sînge ce prisoseaşte mai mult, iarã cînd 
îngreciazã aciaş stã în lãuntru sângele acela ca sã se hrãneascã coconul. (...) Drept 
aceaia dã se va tîmpla a îngreca muiarea cîndu-i curã sîngele, aciaş opreaşte acel 
sînge şi se ameastecã împreunã cu sãmînþa bãrbatului şi se face cocon; şi acel cocon 
de în legãturã iaste putred, pentru cã sîngele cel rãu al muierii şi stricat, carele 
vrea sã leapede, au rãmas într-însa şi s-au amestecat cu sãmînþa bãrbatului şi s-au 
fãcut coconul, şi trupul lui iaste putred; iarã deaca se naşte coconul, atunce sau 
olog se face, sau gubav, sau altã boalã dobîndeaşte pe trup şi dupã cîtãva vreame 
putrezeascu-i mãdularele sau mînile sau picioarele sau alt mãdulariu sau parte a 
trupului, şi aceale boale sînt fãrã tãmãduialã şi fãrã leac”43. Grevate de o asemenea 
responsabilitate, þãrãncile cunoşteau şi aplicau metode empirice de întrerupere a 
menstruaþiei în vederea unui contact sexual, de împiedicare a conceperii în urma 
unui act sexual în perioada ciclului sau de reapariþie a menstruaþiei întrerupte44.

Aceastã tarã biologicã - menstrele - face ca femeia sã fie evaluatã ambiguu; 
impuritatea şi puritatea, puterea şi slãbiciunea ei decurg din natura ei fiziologicã. 
Nu numai comunitatea gândeşte astfel; femeia însãşi se autoevalueazã negativ din 
acest punct de vedere. Cel puþin aşa lasã sã se presupunã replica pe care femeia la 
ciclu este obligatã s-o rosteascã în prezenþa unui nou-nãscut: ,,eu sunt mai urâtã decât 
tine”45. Dincolo de motivaþia superficialã (sã nu iasã sângele stricat prin transfer pe 
faþa copilului, sub forma unor bube), am putea interpreta cuvintele şi altfel: trupul 
abia intrat în lume şi femeia în timpul menstruaþiei pãstreazã o legãturã directã cu 
alteritatea46, deci sunt o sursã inepuizabilã de pericol în virtutea faptului cã omul 
comun se teme de ceea ce nu înþelege; datoritã acestui lucru, ei sunt ,,urâþi” de 
comunitate. Prezenþa sau absenþa sângelui stricat determinã încadrarea trupului 
feminin într-o paradigmã axiologicã flexibilã, potrivit concepþiilor þãrãneşti care 
valorificã complex din punct de vedere cultural manifestãrile fizice ale maturizãrii 
feminine.

Fecioria presupune în mod necesar şi obligatoriu nu atât absenþa menstrelor, cât 
neangajarea în relaþii sexuale. Acestea sunt permise doar o datã cu cãsãtoria. Genul 
acesta de reglementare socio-culturalã a unei probleme de ordin fiziologic naşte şi 
contradicþii. De exemplu atitudinea contradictorie în lumea satului românesc faþã 
de ,,fata bãtrânã”: pânã la ce vârstã este ea obiectul satirei (ridiculizãri rituale - de 
genul ,,strigãrii peste sat” sau al obscenelor mascoide de paie numite metehãi47, 

43  Îndreptarea legii, Editura Academiei R.P.R, Bucureşti, 1962, pp. 576-577.
44  Fierturi şi infuzii de mãghiran (cu lãmâie sau sãpun), respectiv bujor sau busuioc. Vezi 

N.Leon, op. cit, pp. 26, 27, 48, 95.
45  S. Fl. Marian, Naşterea la români, Editura Grai şi Suflet – Cultura naþionalã, Bucureşti, 

1995, notã la p. 84.
46  În sensul dat acestui termen de R. Drãgan în op. cit., şi la care ne-am referit cu alt prilej.
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puse în faþa casei împricinaþilor în ajun de Anul Nou - adresate celor de vârsta 
cununiei, dar caşti încã) şi când se trece dincolo, unde ,,fata bãtrânã” devine o 
femeie cuvioasã, ,,care şi-a pãstrat fecioria”, faþã de care batjocura se preschimbã în 
admiraþie şi respect? Dacã ne amintim cã ,,fata bãtrânã” este numitã şi ,,fatã cãzutã”, 
precizarea lingvisticã pare sã clarifice situaþia: societatea permite o oarecare zãbavã 
în ,,fetie”, pânã în momentul când virginitatea trebuie sacrificatã oficial (şi public) 
pe altarul familiei şi al maternitãþii; îşi are timpul ei, stabilit prin cutumã, dupã 
care cedeazã locul fecunditãþii. Trupul care, accidental, tulburã aceastã ordine 
fireascã, impusã de norma colectivã, şi trece, virgin, de vârsta naşterii copiilor, 
devine neîncadrabil, iar atitudinea faþã de el gliseazã într-un respect amestecat cu 
teamã. Din acest motiv o fatã bãtrânã ajunsã la vârsta femeii iertate nu beneficiazã 
la moarte de o nuntã simbolicã, deşi teoretic, din punct de vedere fiziologic, ea este 
încã ,,fecioarã”.

Angajarea fecioarei într-o relaþie sexualã înainte de cãsãtorie era, pânã spre 
sfârşitul secolului al XIX-lea, inimaginabilã, iar dacã se producea, era condamnabilã 
şi amendatã, mai ales când se solda cu prunc (,,copil din flori” stigmatizat social, 
purtând întotdeauna numele mamei, chiar dacã juridic avea drept la moştenirea 
rãmasã de la aceasta). Fata trebuia ,,sã-şi strâce coada”48 (marcând prin pieptãnãturã 
ieşirea din rândul fetelor), fãrã a i se permite sã împleteascã cosiþe ca nevestele. 
Când se mãrita, putea s-o facã, intrând astfel oficial în grupul sexual de care, 
practic, aparþinea. Pânã atunci însã, problema ,,reîncadrãrii” ei din punct de vedere 
social se rezolva prin cununatul la gard sau la salcie (de aici şi numirea copilului 
provenit dintr-o astfel de relaþie copil ,,de la umbrã” sau ,,propteaua gardului”49). 
Motivaþia pare sã fie la prima vedere de ordin religios, legãtura trupeascã în afara 
cãsãtoriei fiind consideratã de biserica creştinã un pãcat, dar lucrurile nu sunt 
atât de simple. Pierderea virginitãþii prin ruperea himenului şi curgerea sângelui 
nu conta doar ca simplu act sexual; eliberarea, declanşarea, activarea sexualitãþii 
feminine (şi implicit a fecunditãþii) era perceputã ca deosebit de periculoasã, atât 
pentru cel care deflora trupul accedând la ceea ce avea acesta mai ascuns, cât 
şi pentru întreaga colectivitate. Prin urmare, acest act trebuia sã aibã loc numai 
în context ritual şi sã fie validat ritual, în acest fel comunitatea protejându-se 
cultural în faþa pericolului. De aici obiceiul ca mireasa sã fie defloratã nu de mire 
(presupus novice), ci de un personaj cu experienþã (sexualã) şi autoritate: stãpânul50 
sau naşul de cununie51. Pata de sânge de pe cãmaşa miresei sau de pe cearceaful 

47  Cf. Dãncuş, Contribuþii la cunoaşterea unui obicei de Anul Nou în Maramureş, în Anuarul 
Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1971-1973, 1973, pp. 489-495.

48  M. Vãcariu, Contribuþii la studiul obiceiurilor din Munþii Apuseni, extras din Anuarul 
Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj, 1985, p. 577.

49  Vezi I. Zanne, op. cit., vol. II, pp. 86-88.
50  Dreptul primei nopþi, valabil în toatã Europa medievalã, se bazeazã tocmai pe pericolul 

implicat în dezvirginarea unei fecioare; anticipând o ,,antropologie a pericolului”, R. Drãgan 
vorbeşte despre echivalenþa dintre puritate, ou, pericol şi valoare, prezentã în multe 
rituri ale societãþilor tradiþionale (op. cit., pp. 56-57).

51  O informaþie în acest sens a obþinut G. Kligman de la un þãran din Ieud (,,mai demult 
naşul încerca mireasa ca sã vadã de-i fecioarã”, op. cit., p. 238). Deşi nu am gãsit încã alte 
confirmãri în textele etnografice româneşti, folclorul nunþii, prin textele din ciclul ,,hora 
gãinii” strigate la masa-mare, pare sã confirme o asemenea practicã.
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nupþial conta public ca probã a virginitãþii, glorificatã simbolic prin obiceiul 
,,rachiului roş” (considerat astãzi barbar chiar şi în lumea satului!). Într-o etapã 
ulterioarã, motivaþia veche s-a şters, dar obiceiul de a pretinde public o dovadã a 
virginitãþii a persistat. De aici practica ipocritã a ,,dregerii fetiei” cu sângele unor 
biete vieþuitoare nevinovate: ,,Cu sângele de porumb [n.n.hulub] se drege fetia (se 
fac femeile fete mari)”52 consemneazã N. Leon la 1903.

Atunci când obiceiurile (şi moravurile) au slãbit, iar castitatea fetei a ajuns sã 
conteze mai puþin în raport cu anumite interese financiare (cheltuielile ocazionate 
de nuntã şi ospãþ), legãturile între sexe n-au mai respectat întotdeauna regulile. 
I. Conea remarcã, la începutul sec. al XX-lea, generalizarea coabitãrii temporare fãrã 
acceptul oficial al preotului şi a primãriei (,,de multe ori tinerii se împerecheazã, 
trãind în cãsnicie, cu mult înainte de întocmirea acestor forme legale”53). Probabil 
cã nu numai în Haþeg se întâmpla acest lucru, ci era des întâlnit în mediul rural. 
Simularea rãpirii miresei urmatã de concubinaj este semnalatã ca practicã generalã 
(cu motivaþie economicã) şi de C. Laugier, cam în aceeaşi epocã54. Concubinajul de 
acest tip nu era considerat ilicit nici în vechime; principalele pravile româneşti de 
secol XVII (Cartea româneascã de învãþãturã şi Îndreptarea legii), spre deosebire 
de bisericã, îl tratau ca pe o cãsãtorie de fapt, ,,situatã la periferia moralei, dar nu 
imoralã”55. Doar cã riscul angajãrii sexuale a fecioarei într-o relaþie necontrolatã 
colectiv continua sã existe, aşa cã s-a gãsit o soluþie culturalã şi pentru ,,cãsãtoria” 
fãrã lege: validarea prin rapt. Practica ,,furtului fetelor”, semnalatã de I. Chelcea în 
Banat şi sudul þãrii, constituia tipul de cãsãtorie cel mai frecvent. ,,Bãietanul, de la 
şezãtoare se ducea cu fata de-a dreptul acasã, şi nu aşa dintr-o complezenþã, ci din 
obiceiul ce exista în aceste sate ca feciorul sã doarmã cu fata pânã dimineaþa, 
în casa acesteia, fãrã ştirea pãrinþilor, dacã se poate”56. Pãrinþii constatau faptul, o 
datã consumat (de multe ori chiar cu ştirea lor), şi acceptau ,,furtul” care echivala 
simultan peþitul şi nunta. Dezvirginarea în aceste condiþii, vãdit neconformã cu 
uzul consfinþit, era şi ea validatã ritual, public, prin ,,sunatul clopotelor la rãspântii, 
când feciorii, dacã nu bãieþandrii, râdeau de cei doi cãsãtoriþi astfel”57; comunitatea 
lua în acest mod act de sãvârşirea nunþii.

Sexualitãþii feminine îi sunt atribuite în cultura tradiþionalã româneascã douã 
simboluri fundamentale: brâul şi gãina, la care se adaugã deseori ,,firul roşu” al 
sângelui.

Asocierea frecvent întâlnitã în folclorul românesc între fecioarã şi brâu, cãreia 
i s-au dat diverse interpretãri58, este tributarã, credem, unei simbolistici în primul 

52  N. Leon, op.cit., p. 95.
53  I. Conea, Clopotiva, un sat din Haþeg. Monografie sociologicã, I, Institutul de Ştiinþe 

Sociale al României, Buc., 1940, p. 249.
54  C. Laugier, Contribuþiuni la etnografia medicalã a Olteniei, Editura Scrisul Românesc, 

Craiova, 1925, p. 35.
55  Ov. Sachelarie, Nicolae Stoicescu (coord...), Instituþii feudale în Þãrile Române, Editura 

Academiei R.S.R., Bucureşti, 1988, p. 119.
56  I. Chelcea, op. cit., p. 66.
57  ibidem, p. 67.
58  Vezi A. Oişteanu, Motive şi semnificaþii mitice (1989) şi Mythos & logos (1997) sau I. Evseev, 

Simboluri folclorice (1987).
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rând sexuale, brâul ca obiect (cingãtoare, bete, brãcire, fâşie care încinge mijlocul) 
şi parte a trupului concentrând întreaga energie sexualã femininã. Observaþiile 
noastre ne îndreptãþesc sã formulãm o ipotezã conform cãreia, din punct de 
vedere sexual, satul valorizeazã organul sexual masculin, dar nu şi pe cel feminin; 
corespondentul acestuia este pântecele (şi prin extensie mijlocul), nu sexul 
femeii, cãruia în plan simbolic i se asociazã brâul/betele. Dreptul feudal românesc 
prevedea ca pedeapsã pentru femeia care avea o relaþie sexualã (doveditã) în afara 
cãsãtoriei plata unei taxe numite ,,gloaba pântecelui”59. Argumente suficiente 
gãsim în credinþe şi rituri, dar şi în liricã (,,Copilã secerãtoare,(...)/ Spune-mi mie 
ce te doare. / De te doare mijlocu’, / Du-te-n dealul cu doru’ / C-acolo þi-i iubitu / Şi 
þi-a tocmi mijlocu’;”60), descântece sau colinde.

În colindele laice româneşti performate pentru fetele nubile apare imaginea 
fetei care ,,coase şi chindiseşte” stând într-un leagãn de mãtase între coarnele unei 
fiare (cerb, bou). Deşi etimologia cuvântului leagãn este consideratã nesigurã, cea 
mai probabilã explicaþie (şi acceptatã de cãtre lingvişti) pare sã fie cea datã de 
S. Puşcariu, dupã care leagãn provine dintr-un etimon latin derivat din ligare 
care înseamnã a lega, a uni61; deci, a pune într-o relaþie de dependenþã, chiar de 
subordonare, prin înconjurarea, încercuirea strânsã cu o legãturã aparent concretã 
(mãtase), de naturã magicã, poate, dar cu simbolism sexual. Legendele vechi 
despre Sf. Gheorghe furnizeazã imaginea fecioarei care îmblânzeşte balaurul şi-l 
supune legându-l cu brâul dezlegat de pe propria talie. Motivul mitic al legãrii 
monstrului de cãtre fecioarã62 este suficient de rãspândit şi adânc înrãdãcinat în 
folclorul românesc. Sã amintim doar despre ,,baierul de zmeu”, remediu eficient 
împotriva Zburãtorului, sau ,,brâul fecioarelor”, simbol al castitãþii pre-maritale, 
la care fac referire atât A. Oişteanu, cât şi I. Evseev în operele citate. Ambii 
interpreteazã aceastã acþiune sub aspectul ei magico-erotic, punând accent pe 
,,arhaicele valenþe erotice” ale brâului şi pe omologia - pertinentã de altfel - între 
,,a lega” şi ,,a vrãji”. 

Este adevãrat, în descântecele de ursitã vraja de chemare/aducere a bãrbatului 
dorit se face cu ajutorul unui brâu. Practicile magice ale fetelor nubile, ale cãror 
virtuþi magice par sã atingã un maximum de intensitate, mizeazã pe capacitatea de 
simbolizare a brâului ca semn al sexualitãþii þinute în frâu şi gata sã se dezlãnþuie 
(de unde şi importanþa virginitãþii ca ,,neeliberare” a acestei puteri prin contact 
sexual), interpretare în sprijinul cãreia mai putem aduce un argument: în foarte 
multe texte brâul este asociat cu focul, ambele transformându-se în procesul magic 
într-un ,,şarpe balaur” stãpânit, supus şi folosit în scopul propus de fata care-şi face 
de ursit. Dãm doar câteva exemple dintre nenumãratele posibile: ,,Cinturã bãlþatã, 

59  Ov. Sachelarie, Nicolae Stoicescu, (coord...), op. cit., p.120; ,,gloaba pântecelui” (amendã 
pretinsã doar femeilor şi fetelor din popor) a fost desfiinþatã oficial în 1754, dar a continuat 
sã fie aplicatã, prin râvna organelor bisericeşti, şi în secolul urmãtor.

60  Sabina Ispas, Doina Truþã, Lirica de dragoste..., vol. I, 1985, p.304, textul C 267.2.
61  Vezi Al. Ciorãnescu, Diccionario etymologico rumano, Universidad de la Laguna, 1966, 

pp. 460-461.
62  Pentru evoluþia, rãspândirea şi mutaþiile acestui motiv, vezi. A. Oişteanu (1997), capitolul 

Frumoasa şi bestia. Relaþii magico-erotice, p.7-34.
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/ Cu foc cuprinsã, / Cu foc încinsã, / Unde te duci tu ?” sau ,,Brâne, brâuşorul meu, / 
Fã-te şerpe laur, / Şerpe balau (...) / Brâne, brânişorul meu, / Pas la ursitoriul meu.” 
sau ,,Tu şerpe balaur, / Cu solzii de aur, / Cu nouã limbi împungãtoare / Cu nouã 
cozi izbitoare...” sau ,,Eu nu strâng aicea / Brâul meu colac, / Ci aduc ursitoriul / Cu 
cai de olac.” sau ,,Foc, focuşorule, / Tu te-i înveli, / Eu te-oi dezvãli / Te-i face şãrpe 
balaur, / Cu solzii de aur;” (precizãm cã toate textele însoþesc acþiuni care au ca 
obiect brâul: înþeparea lui de nouã ori cu acul, înnodarea, rãsucirea lui, aşternerea 
lui pe prag sau punerea acestuia sub pernã)63.

Oişteanu vorbeşte şi despre un aspect marital al relaþiei fatã-fecioarã/balaur. 
În riturile de nuntã, un moment important în context îl constituie ,,dezbãierarea”, 
adicã dezlegarea brâului miresei de cãtre mire sau, mai recent, dãruirea mirelui 
cu un brâu þesut de mireasã, pe care îl primeşte chiar din mâinile acesteia64, 
act simbolic care exprimã renunþarea de bunã-voie la virginitate, acceptul la 
pierderea statutului privilegiat de fecioarã prin actul sexual validat ritual. Brâul 
ar fi aici semnificantul simbolic pentru ,,centura de castitate” pretinsã de membrii 
comunitãþii.

Simbolismul sexual al brâului/betelor/mijlocului este însã mult mai complex. 
La naşterea unui copil moaşa de neam aşeazã pe masa ursitoarelor, printre alte 
lucruri (pâine, busuioc, vin, grâu), şi propriile bete (,,propria brãcire”, ,,o brãcire 
verde nefolositã”, ,,brãciri noi”)65. Sexualitatea femininã şi fecunditatea raportatã 
la neam (şi la grupul social larg din care moaşa şi mama copilului fac parte) este 
astfel activatã ritual. O credinþã semnalatã de A. Gorovei66 spune cã o femeie care 
viseazã bete va rãmâne grea.

Toate conotaþiile sexului feminin simbolizat prin brâu (echivalent al pântecelui-
sex), izvor de viaþã şi de moarte, de binefacere şi pericol, transpar în versurile 
urmãtoare: ,,Mi-ar fi drag mormântu meu / Sã fie unde-aş vrea eu: / La mândruþa 
mea la brâu / (...) / Aşa îngropat de-aş fi, / Eu nicicând n-aş putrezi”67. Sugestii în 
direcþia acestei interpretãri gãsim pretutindeni, în liricã cel puþin, ca de pildã în 
versurile urmãtoare unde zona corporalã la care ne referim îşi asociazã simboluri 
care îi susþin sau îi potenþeazã semnificaþiile (sãmânþa, grâul, mãghiranul68): ,,-Ce-ai 
în poalã, Mãrioarã ? / -Sãmânþã de portocalã, / Cine m-o iubi sã moarã.”69 sau ,,-Ce 
ai, leliþã, sub brâu ? / - Megheran şi-un hir de grâu.”70.

63  În Constantin C. Gheorghiu, Calendarul femeilor superstiþioase. Credinþe, superstiþii şi 
obiceiuri din þearã, Tipografia „Unirea”, Piatra-Neamþ, pp. 10, 12, 27, 33, 39-40, 41, 42.

64  Th. Burada, Opere, vol. III, Editura Muzicalã, Bucureşti, 1978, p.78 şi S.Fl.Marian, Nunta 
la români, Editura Grai şi Suflet – Cultura Naþionalã, Bucureşti, 1995, p.261 şi pp. 273-
274 notele 1 şi 2.

65  Vezi Fl. Lorinþ, Obiceiuri de la naştere din Oltenia de Nord, în Revista de Etnografie şi 
Folclor, nr.6 /1968, p. 525; I. Cãliman, De la mamã cãtre sat (obiceiul naşterii în zona 
Fãgetului), Dacia Europa Nova, Lugoj, 1996, pp. 29, 30-31, S.Fl. Marian, Naşterea la 
români, Editura Grai şi Suflet – Cultura Naþionalã, Bucureşti, 1995, p. 99.

66  A. Gorovei, Credinþe şi superstiþii ale poporului român, Editura Grai şi Suflet – Cultura 
Naþionalã, Bucureşti, 1995, p. 219.

67  Sabina Ispas, Truþã Doina, op. cit., vol. I, p. 170, textul B211.
68  O plantã binecunoscutã în farmacopeea þãrãneascã pentru eficacitatea ei în cazul 

problemelor de sterilitate, fiind folositã şi pentru restabilirea menstruaþiei.
69  Sabina Ispas, Truþã Doina, op. cit., vol. I, p. 242, textul C52.
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,,(...)gãina este un simbol multivalent al sexualitãþii miresei virgine, dar este şi 
simbolul organelor genitale femeieşti”71 afirmã tranşant G. Kligman, care face şi o 
analizã a acestui simbol pornind de la textele rituale nupþiale din timpul ospãþului 
mare şi de la obiceiul numit ,,horea gãinii” performat în acest context.

Gãina ca simbol complet al sexualitãþii feminine, adãugãm noi, înglobeazã 
toate semnificaþiile pe care le implicã acest concept în mentalitatea popularã: forþã 
vitalã beneficã, fertilitate fãrã limite. Este pasãrea asociatã în mod natural femeii 
în ceea ce are ea specific (organului genital feminin, sexualitãþii femeii - ,,gãina 
bãtrânã face zeama bunã”, fecunditãþii feminine), dupã cum bãrbatului îi este 
substituit simbolic cocoşul.

Dacã o femeie vrea ca la urmãtoarea naştere sã dobândeascã o fatã, o 
programeazã simbolic: dupã prima sarcinã, atunci când îngroapã ,,cãmaşa” în 
care a stat copilul în pântece, pune în el ,,un fir roşu şi o panã de gãinã”72, adicã 
simbolurile sexualitãþii feminine.

2. Femeia sau trupul dãruit

Despre femeie şi maturarea trupului feminin putem vorbi o datã cu pierderea 
virginitãþii. Trupul ascuns se dezvãluie şi se oferã iubirii şi maternitãþii. Devine 
astfel trup dãruit, printr-o transformare biologicã marcatã simbolic, social, cultural, 
în mai multe etape. Dupã cum observa G. Kligman73, pierderea virginitãþii (cea 
ritualã, adicã validatã în timpul cãsãtoriei) echivaleazã pentru fecioarã cu o moarte 
simbolicã, ea fiind recunoscutã public (spre deosebire de pierderea virginitãþii 
mirelui).

Existã semne fizice, reperabile la nivel vizibil, ale trecerii de la starea de fecioarã 
la cea de femeie? Din informaþiile noastre de teren (Moldova), în câteva convorbiri 
informale, am aflat cã schimbarea culorii obrajilor (,,bujorii” din obraz înlocuiþi de 
o uşoarã paloare) sau dezlipirea cozii ochilor ar putea trãda pierderea virginitãþii. 
Din pãcate n-am reuşit sã gãsim confirmãri în textele folclorice sau etnografice, cu 
excepþia unei informaþii furnizate de I.A. Candrea privind dezlipirea cozii ochilor. 
O aluzie ni s-a pãrut a strãbate din urmãtorul text liric: ,, Copilã secerãtoare, / Nu 
secera vara-n soare, / Cã soarele te-o pãli, / Faþa þi s-o vesteji (...)”74.

Femeia “întrupeazã” apogeul sexualitãþii şi al fertilitãþii - aflate într-un raport 
intim, intrinsec, ,,iraþional” şi periculos cu apa, focul, luna şi moartea - dinspre 
aceste douã direcþii conturându-se statutul sãu de virtual “pericol social”. 

Primul act ritual al miresei devenite soþie (fecioarã devenitã femeie) este, nu 
întâmplãtor, aducerea apei de la fântânã în gospodãria soþului. Apa, prin ideea de 
fertilitate pe care simbolic o conþine, domoleşte focul sexualitãþii, care se împlineşte 
prin relaþia maritalã. Imaginea femeii transformate prin dragoste împlinitã în grãdinã 
(pãmânt care rodeşte) şi fântânã, deci surse de viaþã, apare şi în lirica popularã: 
,,Şi te-aş face-o grãdiniþã / Şi gura, o fântâniþã, / Şi buzele, ghizdurele, / Mãselele, 

70  ibidem, textul C52.2.
71  G. Kligman, op.cit., p. 88.
72  I. Zanne, op. cit, vol. II, p. 122.
73  G. Kligman, op. cit., p. 57 şi p. 59.
74  S. Ispas, D. Truþã, op. cit., vol. I, 1985, p. 304, textul C 267.1.
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pietricele / Sã strecori apa prin ele, / Şi limba, de-un cãluşel / Ca sã beau apã din 
el”75. Practica udãrii corpului unei femeii însãrcinate în beneficiul comunitãþii în 
perioadele de secetã se întemeiazã tot pe ideea de fertilitate potenþatã prin unirea 
a douã principii fertile.

Trupul feminin întreþine o relaþie misterioasã şi cu luna. Un obicei gãsit de 
Fl. Lorinþ în Runcu, Gorj, pare sã reconstituie ritual, în cadrul ceremonialului 
nunþii, aceastã legãturã a cãrei semnificaþie s-a pierdut. Rudele de sânge ale 
mirelui rostesc, ajunşi în faþa porþii miresei, cuvintele ,,noi ne închinãm la 
soare”, la care primesc rãspunsul ,,noi ne închinãm la lunã”76. Dialogul, repetat 
de trei ori, consfinþeşte trecerea miresei în grupul mirelui, intermediatã de 
naşi. Afirmarea într-una astfel de context al identitãþii femeie/lunã nu poate fi 
interpretatã superficial (mirele-soare, mireasa-lunã etc.), ci denotã o intuiþie 
adâncã a unei arhaice interdependenþe între trupul feminin şi astrul nocturn. 
Multã vreme în antichitatea pre-creştinã fluxul menstrual şi evacuarea periodicã 
a sângelui au fost puse pe seama influenþei lunii.

Eficacitatea magicã a corpului feminin gol sporeşte în momentul în care 
femeia intrã, în virtutea naturalitãþii sale, în contact cu alteritatea (fata nubilã, 
femeia la ciclu, femeia iertatã). Istoricii au consemnat descrieri ale unor practici 
de dezgolire ritualã femininã în mediul rural încã din antichitate77. Femeile se 
dezgolesc şi/sau mimeazã actul sexual în cadrul unor practici apotropaice sau 
magice. Corpul lor devine instrument al magiei în virtutea unui mecanism 
mental universal perfect funcþional şi astãzi în culturile tradiþionale care 
considerã complementare, dacã nu identice, magia şi sexualitatea femininã. 
În mod paradoxal, femeile ,,nu sunt recunoscute a fi mai apte pentru magie 
decât bãrbaþii datoritã însuşirilor fizice ci, mai curând, datoritã sentimentelor 
sociale determinate de calitãþile lor”78. Cu alte cuvinte, ,,caracterul magic al 
femeii þine într-atât de calificarea socialã încât apare mai ales ca o problemã de 
opinie publicã”79. Femeile se dezbracã ritual în numeroase scopuri, goliciunea 
lor fiind consideratã mai eficientã decât cea a bãrbaþilor. Existã câteva trepte 
ale dezgolirii, în funcþie de scopul urmãrit (vrãji de dragoste, aflarea ursitului, 
invocarea ploii): dezgolirea pãrþii inferioare a corpului (ridicarea poalelor), 
dezvelirea sânilor, dezglirea totalã. În folclorul românesc, femeile se dezgolesc 
pe ascuns - în faþa focului sau a oglinzii, merg dezbrãcate la fântînã – sau în 
public (cazul paparudelor). Semnificaþia acestor dezgoliri rituale poate fi extrem 
de diversã: mijloc de paralizare, de îndepãrtare a forþelor malefice din naturã şi 
societate sau mijloc de invocare, de trezire sau de potenþare a forþelor pozitive. 
În orice caz, ele au la bazã exibarea organelor genitale sau erotice, deci a puterii 
sexuale în scop de ameninþare sau calmare a spiritelor printr-un comportament 
sugestiv de invitare la împerechere.

75  ibidem, vol. I, p. 200, textul B407.
76  Fl. Lorinþ, op. cit., p. 520.
77  Ca sã-i pomenim numai pe romani, gãsim astfel de descrieri la Plinius ( Historia naturalis, 

23,1), Plutarh (Mulierum virtutes, IX) sau Collumela (De re rustica, X, 357).
78  Mauss & Hubert, Teoria generalã a magiei, Polirom, Iaşi, 1996, p. 36.
79  ibidem, p.37.
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Sexualitatea femininã activatã presupune polarizare şi complementaritate. 
Cele douã ipostaze “tari” şi totodatã ambigue în care femeia este valorizatã în folclor 
sunt mama (trupul dãruit maternitãþii şi, prin maternitate, familiei, neamului, 
comunitãþii) şi mândra/ibovnica (trupul dãruit sexului şi, prin sexualitatea 
potenþatã, pãcatului şi forþelor rãului, obiect al dragostei pãtimaşe).

 
2. 1. Femeia şi maternitatea. Mama. 

Naşterea de prunci este obligaþia sacrã (recunoscutã şi din punct de vedere 
religios) a femeii care o scoate din conul de umbrã al anonimatului familial şi 
social, spãlând-o de pãcate şi redând-o comunitãþii în forma beneficã a specificului 
sãu. 

Sexualitatea ei se estompeazã, se îmblânzeşte prin activarea, probarea 
fecunditãþii, a fertilitãþii, prefigurate anterior prin performarea unor ritualuri 
aparent iraþionale, dar perfect naturale din punct de vedere al logicii simbolice80. 
Cele mai multe au loc în context nupþial şi cad în sarcina rudelor de sânge ale 
miresei sau a unor actanþi din neamul soþului, de regulã de acelaşi gen (mamã, 
soacrã, naşã) şi care au pãrinþi şi/sau copii81, deci sunt verigã într-un neam. 

Transmiterea ,,principiului fecundator”, condiþie sine qua non a continuitãþii 
neamului, concomitent cu stimularea fertilitãþii femeii în devenire se face ritual 
printr-o serie de acte simbolice ce constau, în genere:
-  fie în contactul miresei (în acele pãrþi ale trupului implicate într-un act sexual, 

adicã sex, fund, sâni, gurã) cu obiecte care substituie sexul mirelui (pantaloni), 
cu obiecte presupuse a simboliza creşterea, coacerea, germinarea (usturoi, 
cãrpãtoriu, grâu), cu copii de vârstã foarte micã, 

-  fie în privitul printr-un obiect rotund (verighetã, colac)82. 

Poate cã n-ar pãrea forþatã în acest context apropierea dintre implicarea 
simbolicã a segmentelor marcat sexuale ale trupului feminin în aceste rituri şi o 
formã foarte veche şi pierdutã de jurãmânt, jurãmântul sub femore83 (cu mâna pe 
sex), de vreme ce în ambele cazuri contactul cu sexul este asociat unei fãgãduinþe 
în ceea ce priveşte neamul şi continuitatea seminþiei. În orice caz, interesul pentru 
împlinirea femeii prin maternitate şi asigurarea succesiunii biologice primeazã 
explicit: ,, sã facã iute copii”, ,,sã facã copii frumoşi”.

Puritatea maternitãþii (consacratã religios) şterge impuritatea sexualitãþii 
(anatemizate biblic). Nu ştim dacã neapãrat pentru cã religia ,,asigurã un cadru 
pentru geneza unei ideologii bazate pe sex”84. Modelul mamei cu prunc în folclorul 
românesc este Maica Domnului. Maternitatea este astfel sacralizatã prin raportare 

80  Cf. E. Durkheim, Formele elementare ale vieþii religioase, Polirom, Iaşi, 1995, p. 35.
81  Vezi F. Lorinþ, op. cit., p. 520.
82  Vezi F. Lorinþ, op. cit., pp. 520-521; A. D. Vasiliu, Sufletul românului în credinþe, obiceiuri 

şi datine. Cercetãri de foclor, Bucureşti, 1942, p. 35: ,,mireasa se uitã la ginere prin 
verighetã”; E. Marta, op. cit., p.72: ,,miresei i se punea în braþe un copil pe care trebuia 
sã-l ungã cu o alifie şi sã-l sãrute”.

83  A cãrui origine J. Schmitt în Raþiunea gesturilor în Occidentul medieval, Meridiane, Bucureşti, 
1998, p. 80 o identificã în douã pasaje din Genezã: Facerea, XXIV, 2 şi XLVII, 25.

84  G. Kligman, op.cit., p. 54.
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la un model divin, iar ,,facerea” transpusã la scarã umanã devine, prin dimensiunea 
ei sacrã, poarta de mântuire a femeii.

Credinþele legate de naştere fac din corpul femeii însãrcinate o sursã 
inepuizabilã de pericole, cauza acestora fiind însuşi copilul ce urmeazã a fi adus 
pe lume. Din momentul conceperii, noul corp care creşte nevãzut în interiorul 
corpului mamei îi schimbã acesteia starea biologicã şi statutul social. 

Despre femeia care poartã un copil în pântece se spune cã este în altã stare, 
în starea darului, în stare binecuvântatã, îngreunatã, împovãratã, grea, greoane, 
groasã, borþoasã85. Toate aceste denumiri circumscriu o realitate fiziologicã cu 
profunde implicaþii în planuri superioare (spiritual, simbolic, social).

Termenul þãrãnesc a purta, relativ la sarcinã, valorizeazã nu numai sensul 
propriu al cuvântului, acela de ,,a duce ceva dintr-un loc într-altul’’, ci mai ales 
înþelesul sãu figurat, de ,,a duce pe cineva înspre, a conduce însoþind, îndrumând, 
cãlãuzind’’, ceea ce presupune o imensã responsabilitate şi accentueazã statutul de 
“porteuse” al femeii: pentru un timp (afectat natalitãþii) ea înceteazã a mai fi femeie, 
având un statul incert pe axa feminitãþii atâta vreme cât trupul ei devine o “gazdã” 
pentru ,,viitorul” neamului faþã de care are obligaþii şi datoritã cãruia este o sursã 
iepuizabilã de pericole. În acest sens putem vorbi despre femeie ca ,,biotecã”86, ca 
arcã a vieþii. De data aceasta corpul în devenire dinlãuntrul sãu şi nu sexualitatea 
sa o transformã în primejdie pentru comunitate. Prin pruncul care o conecteazã 
la necunoscut, gravida pare sã aibã acces la tainele lumii, nepermise muritorilor, 
de aceea în cultura tradiþionalã i se atribuie puteri paranormale: ea poate intra în 
contact iraþional - pe calea visului - cu viitorul (întruchipat de ursitoare sau de 
soarta unei fete de mãritat87).

În primul rând, femeia însãrcinatã este în altã stare. Este evidentã raportarea 
la starea de dinainte, consideratã normalã, a femeii şi luatã ca reper. În opoziþie 
cu starea normalã descrisã mai sus, femeia aflatã în altã stare devine vulnerabilã. 
Corpul ei, intrat într-o anormalitate prelungitã, este acum cel ameninþat, din 
exterior, dar şi din interior. În noua stare, scos din ritmul firesc, şi acela parþial 
cunoscut, acest corp îşi depãşeşte limitele, îşi pierde mãsura, creşte din nimic. 
Îşi modificã greutatea (femeia este grea, îngreunatã), forma (groasã), aspectul 
(borþoasã=cu pântecul mare). Devine supradimensionat ca structurã şi excesiv 
în toate funcþiile sale. Astfel, femeia însãrcinatã este gingaşã sau alegãtoare la 
mâncare, râvneşte, are pofte, ceea ce o diferenþiazã de celelalte femei şi, în acelaşi 
timp, îi anunþã starea. Poftele alimentare, situate la graniþele gustului, sau cele 
nealimentare trebuie satisfãcute: nesatisfacerea lor sau satisfacerea prin furt se 
rãsfrânge asupra corpului în formare al copilului, ducând fie la pierderea lui, fie 

85  ALR II, harta 206.
86  În termenii lui A. Oişteanu, Motive şi semnificaþii mito-simbolice în cultura tradiþionalã 

româneascã, Minerva, Bucureşti, 1989, p. 70, pentru care arca, în perspectivã simbolicã, 
,,este un depozit de date genetice, o biotecã (...), un receptacul ermetic care conþine 
(conservã) germenii lumii (....). Menirea arcei nu este aceea de a transporta în spaþiu, ci 
de a transporta în timp, de a conserva, de a feri de distrugere (...).”

87  ,,dacã i se pune pe furiş sub pernã un obiect personal al cuiva, de obicei al unei fete de mãritat, 
femeia va visa noaptea cu acea persoanã şi visul se va împlini.” (E. Marta, op. cit., p. 74).
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la apariþia unor semne pe suprafaþa acestuia, de îndatã ce mama îl atinge întâia 
oarã. Nu numai în comportamentul alimentar intervin excese, ci şi în cel senzorial. 
Hipersensibilã şi impresionabilã cu asupra de mãsurã, femeia însãrcinatã poate fi 
marcatã emotiv de imagini îngrozitoare (mort, oameni sluþi, foc mare etc.), fapt ce 
iarãşi impieteazã asupra datelor fizice ale noului -nãscut. O datã ce rãul s-a produs, 
integritatea iniþialã a corpului copilului nu mai poate fi refãcutã decât printr-
un soi de anamnezã regresivã: într-un timp anume (prima duminicã dupã lunã 
nouã) şi parcurgând un spaþiu privilegiat (trei praguri succesive, dinspre interiorul 
casei -pragul vetrei- înspre afarã - pragul uşii dinspre curte), mama rememoreazã 
imaginea care i-a provocat mirarea şi, alãptându-şi copilul însemnat, se roagã 
de Dumnezeu sã îndepãrteze de acesta ,,Toate apucãturile / Şi toate însuşirile / 
Cele nefireşti / Şi neomeneşti”88. Prin starea sa biologicã, femeia însãrcinatã are 
un statut oarecum privilegiat, în sensul cã are ceva mai multe drepturi şi ceilalþi 
au mai multe obligaþii faþã de ea, dar de acest statut beneficiazã în primul rând 
viitorul copil. În postura sa de ,,purtãtoare’’ a unui corp în devenire, femeia în 
stare binecuvântatã pare sã funcþioneze ca o interfaþã între macro şi microunivers, 
permeabilã energiilor pozitive sau negative în ambele sensuri. Femeia însãrcinatã 
este consideratã ,,binecuvântatã’’ pentru cã poartã plod. Termenul este elocvent 
prin etimologia şi semantica sa (sl. plodu = rod) pentru mentalitatea unei societãþi 
care considerã copilul un rod şi un dar de la Dumnezeu, iar femeia stearpã şi 
cuplurile neroditoare un eşec. Faptul cã o femeie ,,nu rodeşte”, ,,nu face neam”, ,,nu 
plodeşte” înseamnã, în viziunea þãrãneascã a românului, cã ,,s-o strâcat, nu-i bunã”89. 
Iatã un motiv - cel mai plauzibil - de divorþ. Neputinþa ei de a împlini cea mai 
importantã sarcinã ce-i revine în ordinea naturii, dar şi a culturii, o face ineficientã 
şi inutilã în plan social, damnatã în plan religios, atrãgând asuprã-şi dispreþul şi 
mila comunitãþii care o numeşte ,,ştirã” (buruianã rea) şi ,,stãrpãturã”, punând-o 
astfel în acord cu ,,femininele” similare ei din regnul vegetal şi animal. Sterilitatea, 
fecunditate anulatã, nu este fireascã; prin urmare are o cauzã supranaturalã 
(pedeapsã divinã pentru pãcate neştiute, blestem sau spirit rãu) ce poate fi uneori 
combãtutã cu mijloace magice (descântec) sau leacuri ce respectã logica naturii 
(de exemplu femeia trebuia ,,sã bea seva de la ramurile ce se altoiau sã aducã rod 
precum pomul”90).

Femeia însãrcinatã trebuie sã respecte un complex de prescripþii şi mai ales 
interdicþii sexuale, alimentare, vestimentare şi sociale al cãror unic scop este 
asigurarea integritãþii corporale şi a stãrii de sãnãtate a copilului la naştere, deci 
a normalitãþii acestuia. Amintim, în context, doar câteva dintre efectele negative 
ale încãlcãrii acestor numeroase interdicþii, care vizeazã preponderent integritatea 
fizicã a nou-nãscutului: bube de diverse categorii (pe trup, în gurã), bubuşoare 
numite focuri, limba prinsã sau împiedicatã, buza crãpatã, buricul încurcat pe 
dupã gât, pete roşii pe obraz sau, dimpotrivã, faþã palidã, pãr pe corp şi mai ales 
fel de fel de semne pe întreg corpul. Printr-o imagine în oglindã, cu semn pozitiv, 

88  S. Fl. Marian, Naşterea la români, Editura Grai şi Suflet – Cultura Naþionalã, Bucureşti, 
1995, p. 18.

89  ALR II, harta 225.
90  E. Marta, op.cit., p. 72.
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a tuturor acestor defecte fizice se poate deja intui un contur al corpului sãnãtos, 
aşa cum ar trebui sã arate el în momentul naşterii. În faza de creştere intrauterinã, 
corpul copilului poate fi influenþat şi pozitiv, în sensul unei dezvoltãri armonioase, 
prin comportamentul mamei. Astfel se recomandã ca ea sã umble, sã nu zacã, 
,,ca sã nu se lipeascã copilul de spinare şi sã nu se mai poatã desprinde”91, sã se 
osteneascã cu treburile zilnice, dar cu mãsurã, sã se hrãneascã şi sã respecte încã 
alte câteva prescripþii de naturã economicã şi socialã.

Naşterea în sine solicitã corpul feminin într-o asemenea mãsurã şi implicã 
un risc atât de mare încât nu numai cã mobilizeazã fizic, psihic şi ritual întreaga 
asistenþã (moaşã, soþ etc), dar furnizeazã folclorului o imagine-tip recurentã de o 
expresivitate impresionantã, folositã adesea ca şi comparaþie pentru stãri psiho-
dinamice greu de suportat sau ca reper magic (în descântece): ,,Cum n-au putut 
mamele lor / Bea şi mânca, şi locului sta, / Şi au umblat ele cu poalele crunte / Cu 
şelele frânte, / Cu gâþele pe spate / Cu sudori de moarte, / Aşa sã nu se poatã 
aciua, / Nici astâmpãra (...)”92.

Mama se supune, prin cutumã, unei perioade de carantinã de şase sãptãmâni 
(lehuzia sau chendãlia), necesarã curãþãrii. Necuratã, întinatã, spurcatã în urma 
simbiozei prelungite cu fãtul pe care l-a hrãnit din propriul sânge şi de la care s-a 
contaminat de impuritate, lehuza are nevoie de aceastã perioadã liminalã pentru 
a-şi purifica corpul întinat prin vãrsare de sânge şi durere. Necurãþenia lehuzei 
este contagioasã, cãci se poate transmite prin contact oamenilor (prima vizatã fiind 
moaşa, care nu poate ieşi din casa lehuzei decât dupã operaþii de purificare) şi 
mediului înconjurãtor. În tot acest timp îi este interzis contactul cu exteriorul şi cu 
comunitatea, pentru cã se crede cã în prezenþa ei arde pãmântul, se usucã iarba şi 
seacã fântânile93. Doar pentru scurtã vreme, corpul lãuzei este, în mod paradoxal, 
în acelaşi timp vulnerabil şi ameninþãtor. 

Molifta de 40 de zile (constând în spãlarea ritualã a mâinilor şi feþei, stropirea 
întregului corp cu apã sfinþit, precum şi ingurgitarea acesteia) marcheazã simbolic 
revenirea la starea de normalitate, ,,reintegrarea femeii în familia, sexul şi societatea 
sa”94. Din acest moment mama participã efectiv, sub supravegherea moaşei, la 
efortul de construire a noii fiinþe venite pe lume.

Maternitatea anuleazã impuritatea geneticã şi dobânditã a femeii prin secreþia 
laptelui. ,,Dacã menstruaþia este asociatã cu sexualitatea şi impurul, lactaþia este 
asociatã cu maternitatea şi funcþia nutritivã”95. Din acest motiv se produce şi 
o polarizare a corpului feminin în partea de jos, rezervatã organelor genitale şi 
sexualitãþii cu statut negativ, necuratã, şi partea de sus, asociatã sânilor, alãptãrii, 
cu statut pozitiv, curatã. Aceastã repartizare topologicã a distincþiei necurãþenie/
puritate a generat în folclor şi o atitudine specialã faþã de alãptare, supusã unor 
prescripþii şi interdicþii importante, şi faþã de lapte ca secreþie curatã, binecuvântatã 

91  Inf. teren, Huluþã, jud. Neamþ, com. Ceahlãu, sat Bofu, 1997 (inf. Maria Cojocaru).
92  Descântec de supus din Berbiceni, Bacãu, în A. Gorovei, Literaturã popularã, vol. II, 

Minerva, Bucureşti, 1985, p. 388.
93  Cf. S.Fl. Marian, Naşterea la români, Editura Grai şi Suflet – Cultura Naþionalã, Bucureşti, 

1995, p. 87.
94  A. Van Gennep, Riturile de trecere, Polirom, Iaşi, 1996, p. 52.
95  G. Kligman, op. cit., p. 235.
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a trupului. Existã o formã specialã de recunoştinþã în cultura tradiþionalã faþã de 
femeia care alãpteazã: în Prahova, Gorj şi Vâlcea sunt consemnate etnografic96 
practici prin care mirele plãteşte simbolic soacrei laptele supt de cãtre mireasã, 
introducându-i un dar sau bani în sân.

2. 2. Femeia şi dragostea. Mândra / Ibovnica

Feminitatea maturã presupune sexul, valorizat majoritar pozitiv în cadrul 
cuplului cãsãtorit (conduce la maternitate) şi majoritar negativ în afara lui. 
Iniþierea psihologicã a tinerei femei în aceastã direcþie se produce în timpul nunþii, 
prin strigãturile pornografice (prohibite din punct de vedere moral şi religios în 
anumite locuri şi epoci şi considerate, mai nou, ,,murdare” în contextul amintit, 
dar care erau încã rãspândite şi neamendate la începutul secolului al XX-lea în 
mediile þãrãneşti97. Codurile tradiþionale care guverneazã sexualitatea sunt însã 
tributare unei ideologii care acuzã sexualitatea femeii.

Categoric, trupul feminin matur este ispititor. În lirica popularã de dragoste, 
mândra cu trupul ei face obiectul unor transferuri metaforice (metaforã floralã, 
animalierã, cosmicã sau culturalã, dupã clasificarea Sabinei Ispas) care scot în 
evidenþã farmecul lui erotic. Ceea ce ne intereseazã pentru analiza noastrã nu 
este termenul de comparaþie, ci ceea ce folclorul selecteazã pentru a fi admirat 
şi demn de comparat. Într-o ierarhie deloc arbitrarã, pe primul loc se aflã chipul 
(adicã înfãþişarea) şi faþa (ochii, gura, obrajii), urmate de mers (umblet), pãr, 
bust (partea de sus a trunchiului, “de la piept pân’ la guriþã”98 şi, abia apoi, 
trupul (trunchiul) şi mijlocul. Sunt acele elemente ale trupului feminin care 
funcþioneazã ca stimuli erotici. Pãrul lung, mãtãsos, creþ (,,zulufi”, ,,fãcut inele”) 
devine irezistibil când este despletit99; picioarele albe ,,ca lebedele” (nearse de 
soare), mersul ,,legãnat / Cu dragoste-amestecat”100, privirea galeşã acþioneazã 
hipnotic asupra partenerului sexual, care va sfârşi prin a fi atras, provocat şi 
devorat, fãrã putinþa de a se împotrivi: ,,Uitãtura şi fãptura / M-au mâncat, 
mânca-þi-aş gura”101. Puterea sexualã a femeii, de care ea însãşi este conştientã 
(-Trandafir ş-un fir subþire, / Rãu m-ai scos, dragã, din fire; / Trandafir şi-un fir mai 
gros, / Mult mã mir cum de m-ai scos./(...)/ - Bãdişor la grai duios, /Eu din fire mi 
te-am scos, / C-ai fost drãgãlaş copil / Cu faþa de trandafir / Şi cu panã frumuşea 
/ Fãcutã pe voia mea.”102) face sã-i fie asociatã o capacitate distructivã care poate 
avea consecinþe neplãcute pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung asupra 
masculinitãþii dintr-o datã vulnerabile, fapt reþinut de proverbe şi transparent 

96  A. D. Vasiliu, Sufletul românului în credinþe, obiceiuri şi datine. Cercetãri de foclor, 
Bucureşti, 1942, p. 32 şi p. 35.

97  Cf. Dãncuş, Anuarul MET 1971-1973, p. 489-497.
98  S.Ispas, D. Truþã, op. cit., vol. II, textele E376, E398.
99  ,,Cu pãrul lãsat pe þâþã, / Cam pe þâþã, cam pe spate (...)” în Sabina Ispas, D. Truþã, Op. 

cit., vol.II, p. 231, textul E640.
100  ibidem, vol. II, textul E720.3.
101  ibidem, vol. II, p. 229, textul E625.
102  Urban Jarnik, Bîrseanu Andrei, Doine şi strigãturi din Ardeal, Editura Academiei R.S.R., 

Bucureşti, 1968, p. 224.
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în lirica eroticã: ,,buzele cele dulci ca lipitoarea te sug”103; ,,când eram tânãr pe 
lume / Şi iubiam numai copile, / Eram flãcãiaş în fire [subl.n.], / Dar de când 
iubesc neveste / Barba mi-a dat fãr’ de veste, / Mustaþa mã pridideşte, / Pãru-n 
cap încãrunþeşte”104 (Corbii Mari, Dâmboviþa); ,,Dumnezeu sã te pãzeascã / De 
dragostea femeiascã, / Are dureri şi arsuri, / Junghiuri pi la-ncheieturi / Şi boalã 
cu lovituri.”105 (Vâlcea); ,,Eram tânãr ca şi bradu, / Ridicam c-o mânã fagu, / Dar 
acum nu am putere, / Arz-o focul de muiere.”106 (Bihor). ,,Dragostea femeiascã” 
este ambivalentã pentru cã iniþiazã (femeia maturã ,,ştie dragostea”, ,,Undi pui 
mâna ti lasî, / Undi nu ştii ia ti-nvaþî.”107- Vaslui) şi vindecã, resuscitã (,,Bine-o 
zis cine-o mai zis / Cã dragostea-i foc nestins /Cã şi-n mine s-o aprins.” - Arad; 
,,Focu di la inimioarî / Nu mi-l potoleşte-o þarî / Numai mândruþa-ntr-o sarî; / (...) / 
Numa cu þâþa din sân; /(...)/ Numa cu limba din gurî.” - Nãruja, Vrancea; ,,Numai 
mândra cu guriþa./(...)/ Numai mândra cu mijlocu.” - Vâlcea; ,,Ea-mi dete þâþele 
toate / Sã mã scape de la moarte, / Şi din brâu în vale tot, / M-aş scula de-aş fi şi 
mort.” - Gorj)108, dar şi consumã, distruge sau impurificã. Multe credinþe populare 
impun bãrbatului abstinenþã sexualã (,,sã nu se culce cu femeia lui”109) înaintea 
unor acþiuni importante ca semãnatul grâului, tãiatul porcului sau închegatul 
brânzei; contactul poate compromite rezultatul acþiunii.

Depozitara unei energii vitale care acum are acoperirea necesarã pentru a 
se dezlãnþui (cãci prin cãsãtorie sexualitatea capãtã dezlegare din toate punctele 
de vedere, biologic, religios, social), femeia maturã, mai ales cât încã este tânãrã, 
se manifestã pãtimaş în dragoste nu dintr-o insaþietate artificialã, voluntarã şi 
condamnabilã etic, ci dintr-una impregnatã în însãşi firea ei. Numeroase zicale 
populare insistã asupra acestui aspect al sexualitãþii feminine - apetitul sexual 
organic care se cere satisfãcut: ,,Firea muierii saþ n-are.”; ,,Muierea are nouã gãuri.”; 
,,Muierea tânãrã ca vinul nou fierbe.”; ,,Muierea fãrã bãrbat, / Rãu se tãvãleşte-n 
pat.”; ,,Muiarea îmbãtrâneşte, dar pofta nu-i conteneşte.”110. Perceputã în general ca 
întrupare a iraþionalitãþii şi stãpânitã de afecte (,,cap legat, inimã-ncinsã şi de minte 
necuprinsã”111), cu atât mai periculoasã devine femeia în aceastã ipostazã naturalã 
a sa, dupã cum înşişi reprezentanþii genului opus se vãd nevoiþi sã recunoascã 
(se spune ,,Bãrbatul ca un foc, iar muierea foc întreg”112, adicã mai aprinsã 
decât bãrbatul). Proiectatã genetic pentru o viaþã mai degrabã instinctualã, cu 
impulsuri, dorinþe şi pasiuni exacerbate, mai agitatã sufleteşte, mai atentã cu 
propriul trup, femeia devine astfel simbolul trupului carnal ale cãrui efluvii 
trebuie combãtute şi al ispitei cu care trebuie luptat pe toate cãile, cel puþin din 
perspectivã creştinã.

103  I. Zanne, op. cit., vol. II, p. 26, textul 2811.
104  Sabina Ispas, D. Truþã, op. cit., vol. II, p. 332, textul F174.
105  ibidem, p. 346, textul F204.2.
106  ibidem, p. 334, textul F175.4.
107  ibidem, p. 153, textul E200.2.
108  ibidem, textele F445.1, F442.2, F442, F411.
109  Vezi S. Cristescu-Golopenþia, op. cit., p. 86 şi 89.
110  I. Zanne, op. cit., vol II, textele 3940, 3938, 4034, 4016, 4005.
111  ibidem, p. 38, textul 2857.
112  ibidem, p. 300, 4045.
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3. Femeia iertatã sau trupul închinat

Sintagma femeie iertatã, cu care þãranii numesc femeia la menopauzã este 
semnificativã pentru ultima fazã a sexualitãþii feminine şi modul în care este ea 
valorizatã în cultura tradiþionalã. Vorbim în acest caz de un grad zero al sexualitãþii 
(dat de lipsa menstrelor) şi o curãþenie sau puritate trupeascã de alt semn decât 
la fecioarã, deşi aparent între cele douã ipostaze feminine mentalul þãrãnesc 
pare a institui o relaþie de echivalenþã. Ceea ce le apropie este incapacitatea de a 
naşte113, motivatã o datã cultural, o datã biologic, cãci în cazul fecioarei este datã 
de virginitate, iar în cazul femeii iertate de lipsa menstrelor: sângele menstrual nu 
mai curge. Fecioara nu este încã, iar femeia iertatã nu mai este femeie. Acest fapt 
le conferã o puritate ritualã, care-i permite bãtrânei ,,iertate” (de spurcarea prin 
curgerea sângelui stricat şi de chinurile facerii) sã împlineascã, în folosul semenilor 
sãi, diverse îndatoriri care au într-un fel sau altul legãturi cu sacrul (religios sau 
magic): sã frãmânte şi sã coacã pâine ritualã (prescuri, colaci pentru mort, pâinea 
Paştilor), sã astâmpere setea morþilor, sã toarne apã de spãlat groparilor sau sã 
descânte de leac114. ,,Curãþia” prin post (alimentar, sexual) şi primenire nu vine 
decât sã se adauge puritãþii ,,de sânge”, condiþie esenþialã a desfãşurãrii acestor 
acþiuni; condiþie pe care femeia iertatã o întruneşte, fiindcã ,,e slobodã la toate 
helea: e ca şi-un copil”115.

Am folosit metafora ,,trup închinat” pentru cã ea acoperã integral imaginea pe 
care vrem s-o circumscriem. Vorbim de ,,închinare” în dublu sens: pe de o parte 
avem de-a face cu un trup dedicat sacrului, supus voluntar pe altarul unei instanþe 
supreme, pe de altã parte cu un trup dedicat societãþii, pus necondiþionat şi în mod 
necesar în slujba acesteia. Nu toate bãtrânele satului care îndeplinesc calitatea de 
,,femei iertate” ajung descântãtoare vindecãtoare, fãcãtoare de prescuri sau moaşe, 
servindu-i astfel lui Dumnezeu, sau vrãjitoare, închinate Diavolului. Însã toate, 
conştient sau nu, devin depozitarele, practicantele autorizate şi transmiþãtoarele 
,,ştiutului” colectiv raportat la viaþã şi moarte. Trupul ,,iertat”, devenit nefuncþional 
în ordinea biologicului specific feminin (naştere de prunci), sporeşte funcþional în 
ordinea culturii şi a socialului, fiind închinat comunitãþii.

O altã dimensiune pe care o descoperã metafora ,,trup închinat” este aceea 
cã trupul feminin golit/lipsit/secat de sexualitate este parþial îngenuncheat spre 
moarte. Prin aceastã apropiere - simbolicã - de moarte, femeia iertatã capãtã puteri 
şi responsabilitãþi sporite în raport cu dimensiunea cea mai periculoasã a existenþei. 
Cãci în dimensiunea sa ,,trupeascã”, în lumea satului, moartea revine femeilor. 
Femeia iertatã funcþioneazã perfect în context funerar, responsabilitãþile ce-i revin 
în cazul înmormântãrii fiind mai numeroase în comparaþie cu alte îndatoriri. Satul 
îi conferã autoritate în relaþia cu moartea. În sarcina unei bãtrâne iertate (care, în 
plus, de cele mai multe ori are şi dezlegare de la preot) cade executarea copturilor 
rituale trebuincioase morþilor, atât în ziua înmormântãrii cât şi pentru pomenile 
de peste an; este preferabil ca o astfel de femeie sã facã şi coliva. Tot o femeie la 

113  Vezi şi R. Drãgan, op. cit., p.266.
114  Vezi S. Cristescu-Golopenþia, op.cit., p. 86, I. Chelcea, op. cit., p. 77 şi 79, A. Gorovei, 

Literatura popularã, vol. II, Minerva, Bucureşti, 1985, p. 78.
115  S. Cristescu-Golopenþia, op.cit., p. 86.
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menopauzã aduce apa cu care groparii se spalã pe mâini, dupã punerea mortului 
în groapã, şi le toarnã ca sã nu le amorþeascã mâinile. Ritualul vechi şi neobişnuit 
al “slobozirii apei” (curent în Banat, Moldova, Transilvania şi sudul Munteniei, 
în forme diferite, de la cãratul apei ca pomanã pentru sufletul mortului timp de 
40 de zile, de la fântânã la una sau mai multe case, pânã la practica lansãrii unei 
lumini aprinse într-o coajã de dovleac pe o apã curgãtoare)116 reclamã tot o femeie 
iertatã. Nerespectarea regulilor stricte (post negru, lipsa menstrelor) ale acestei 
practici prin care se astâmpãrã setea morþilor atrage dupã sine îmbolnãvirea celei 
care oficiazã. În cele mai multe cazuri (mai puþin coacerea pâinii), femeia iertatã 
poate fi substituitã printr-o fatã virginã care în momentul oficierii nu trebuie sã 
aibã menstruaþie.

Aspectele în care este valorizat corpul feminin - în datele sale biologice esenþiale 
- în cultura tradiþionalã româneascã este rezumat, mai bine poate decât am putea 
face-o noi, în descântecele de deochi. Blestemul aruncat asupra femeii cu acest 
prilej tinde sã-i anuleze feminitatea în ceea ce are ea valoros pentru comunitate 
prin specificul natural şi rolul social (vitalitate, sexualitate, maternitate): ,,De-a 
fi N. deochet de fatã mare: / Sã-i crãpe þâþele, / Sã-i curgã sângele, / Ibovnicu sã-şi 
urascã, / Ochii sã-i plesneascã. / De-a fi deochet de femeie mãritatã: / Sã-i crãpe 
þâþele, / Sã-i curgã laptele / Sã-i moarã copilu’ de foame / Şi s-o urascã bãrbatu”117.
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