I'RAGUL) UŞA, POARTA1XISTENTE;1
LUCI
A BERDAN
Simbolismulcelor trei obiecte pe care ne propunemsă-I detaliem ,,!ICI
prin
exempledin culegerilemal vechi şi din
contemporane,făcute de noi, în teren,
în ultimii 30 de ani, este unu! cu implicaţiiprofunde pentru viitoareaexistenţă:el
desemneazălocul de trecere dintre două lumi, dintre cea necunoscutăşi plină de
mistereşi cea cunoscută,supusă unor convenţiisociale,dintre două stări de vârstă,
de timp, de spaţiu, Între Întunericşi lumină' . Este vorba, apoi, de un simbolism
iniţiatic,marcândtrecerea de la profan la sacru. Ianus, cel cu mai multe feţe, zeul
latin al iniţierii în mistere, era stăpân al celor două uşi care fac trecerea de la
pământ la cer: ianus lnferni şi ianus coeli (poarta infernului şi poarta cerului).
Pragulare şi el rolul de spatiude trecereîntre exterior(profanul)şi interior(sacrul).
A trece pragul însemna, mai mult decât a trece de uşă şi poartă, a păşi intr-un
univers intim, sacralizat,păzit de zeii casei, şi a te aşeza implicit sub protecţia
stăpânuluicasei. De aceea, în vechime, fiecare prag era împodobit cu însemnele
casei sau ale templului.Trecerea peste prag impunea o purificare Il corpului, a
sufletului,simbolizatăde obligaţiade a păşi peste el, pentru prima dată,!purtat de
cineva sau descălţându-te la intrare sau păşind peste un [()cţţ(urificator.
Simbolismulpraguluieste stHânslegat şi decultul strămoşilor,cărora}i'se aduceau
În fiecare an ofrande pe prag. "Cel care se apropie fără a fi purificat va fi
condamnat şi dat demonuluicelui rău pentru a fi devorat" (Agrippa. De verbo
mirifico,cartea a II-a). J. G. Frazer, în lucrarea Folclorul in VechiulTestament,
observacă respectulpentruprag şi teama de a nu..1atinge se
la populaţiile
barbare, ca şi la cele civilizate. Romanii atribuiau pragului un caracter sfânt, de
aceea îi consacraserăun zeu propriu, un fel de portar divin, numit Lummentinus.
Mulţi primitivicredeaucă pragul este bântuitde spirite care vor să se insinuezeÎn
interiorul universului uman. Aceste credinţe au persistat până la popoarele
moderne.în Lituania, când se construieşteo casă, sub prag se aşază o cruce de
lemn sau un obiect ce există În familie de mai multe generaţii, deci cu caracter
sacralizar',Când treci pragul trebuie să-ţi fad semnulcrucii, iar În unele locuri se
. 1 JeanChevalier
Gheerbrant,
Dicţionarde simboluri,
vol, 2·"}, Bucureşti,
Ed.
Artemis,
1995,p, 113··118.
l SirGecrgelamesFrazer,Folclorulîn Vechiul
Testament,
Bucureşti,
Ed,Scripta,1995.
p.193··194.
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crede el trebuie.$i te aşezi pe el. Locuinta.după Mircea Eliade este sanctjfica
pentrueă ea este ia scarAmici imagomundişi lumeaeste creatiedivină:"Se relevi
în însăşi structuralocuinţeisimbolismulcosmic «imagodei»,,3.Pragul,in cr!dinta
tuturor popoarelor europene, este locul unde se adună duhurile rele. El bru'e
drumulacestoraspre interiorulsacralizat",În obiceiurilede naştere,în primul
ceremonial de trecere, În riturile de separaţie preliminare,foarte multe credinte
popularese referă la interdicţiapentru femeia însărcinată de a sta pe prag. Dupa
Artur Gorovei","femeiaÎnsărcinatăsă nu steajos pe vreun prag"căci poate veni
urmă-ivreun vrăjmaşsă dea cu toporulîn pragulpe care Ilstat şi atunciface
cu buza tăiată" şi "femeiaÎnsărcinatăsă nu cumvasă doarmăpe pragulcasei,
se Iasăcopilulîn prag şi e greu de ea" (Ţepu,Tecuci).Aceastăcredinţăse rej;l:ăs:şte
bogat reprezentatăIn mărturiilecontemporanedin culegerilenoastre de teren
întreaga Moldovă''. Vom cita, În acest sens, un igrupaj de astfel de credinte:
"Femeia însărcinată dacă stă pe prag zice că ar naşte un copil buzat"
Sascut, Pânceştl); "Să nu stea pe prag ca să nu le întâmpine ceas rău În
(Botoşani,Mitoc, Horia); "Nu se stă În pragul uşii, ca să nu stea copilul mult
pântece" (Vrancea,Durnltreşti,Biceştii de Sus); "Să nu stea In prag pentru că
împiedică copilul când ajunge să meargă'În picioare" (Vaslui, Blăgeşti);
vrea să aibă copil frumos, să stea in fiecareduminicăa sarcini!în pragul uşii să
pieptene" (Bacău, Berzunti); "Peste prag păşesc toate spiritele şi bune şi
pentru a-l feri pe copil [. ]" {Bacău, Livezi, Orăşa); "Crl nu poate naşte
bate pragulcu chiciorul"(Bacău,Vultureni);"Dacă stau, trebuiesă dea cu eiciorul
în prag şi să zică de trei ori «Hai, pragule,c-o să facn" (Iaşi, Covasna,\.-U'MtW::ITI
"Nu se trece prin faţa unei femei însărcinateel sl opreşticopilulJo prag"
Vidra); "Din cauza ursâtei.Dacă stai În pragşî-ţ faci cinevadi ursiti, îţ' bati
prag" (Iaşi, Târgu-Frumos,Costeşti);"Se deoacheşi nasc greu" (Galaţi,M"Hlilip1il'\'
"Oricând nu-i bine să stai pe prag. Daci mânânci stânci pe prag, îţi
norocul. Femeia gravidă să nu stea pe prag el naşti greu" (Suceava,
Moldovei);"Dă vânt rău peste copil;' (Bacău,Hurunti,Căpoteşti);"Să nu
În ele" (Bacău, Vultureni,Valea Salciei); "Ca să nu li întunchineceasu cel
(Botoşani, Ştefăneşti); "Din cauză că locul nu este curat" (Botoşani,
Brehuieşti);"Sî nu taiIernni pi pragu uşii ci faci copilu cu buza tăietî"
Gohor); "Să nu se uite copilul cruciş" (Galaţi, Ghidigeni); .Dacî-i un
Încrucişat, În trei duminici si sugi pe prag când trag clopotele de la hi"p..i,,,/i"
(Suceava,Vatra Moldoviţei);"Să nu stea pe prag, st licheştidiavolul di corx:hi.J'l
(Galaţi,Reditl); "Pisti prag trec mulţi şi aşteaptămult până naşte" (Neamţ,
Teiului, Petru-Vodă);"Nui bine pentrucă o găseştevânturirele - Ucigă.1"'......
AA
••"
3 Mircea
Eliade,Sacrulşiprofanul.
Bucureşti,
Ed..umanitas•.1992,p.90.
4 1.AUtoei
CaJldrea,
Follelarul
medical
româncohljjarat,
Bucureşti,
CasaŞcoalelof,
1944.
p.
Credit/ţi
ţi sUţlerstiţti
alepoporului
român,
Bucureşti,
StîCec,
1916.p.40;220.
6 Arhiva
deFolclor
a Moldovei
şi Bucovinei
(AFMU),
Culegerlindirecte
şidirect.
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(IaŞi,Mirosl1\veşti);"Fata grelJ vitele la casa la care stă" (Suceava, Mănăstirea
}iumorului);·"Femeiainsărcinatănu trebuie să treacă sub zăvoare,pe sub prag, ci
.u creşti eopilu" (Suceava,Ulma); "Se zice că peste prag trec mlllţi şi apare la
topil ceva rău" (Suceava,Moldovlţa);..Nu-i bine Săstea, se opreştecopilulîn prag.
Nici pe sub gard să nu treacă, nici pe sub lacăte, că naşte greu" (Suceava,Ulma,
l..upcina);"Sunt vorbitede lume" (Vaslui,Coroieşti);"Se nasc copii cu năravuri"
(Vrancea,. Străoane, Repedea); .,Face copilul uşernic" (Vrancea, Tănăsoaia,
Costişa); "Dacă femeia însărcinată stă în prag, copilul care-I va naşte nu se va
mărita(însura) la vreme" (Bacău,Căiuţi);"Nu naşte până nu va bate cu piciorulîn
prag" (J3acău, Filipeni, Brad); ,,Pentru că iese copilul cu picioare crăcănate"
(Bacău,Scorţţni); "Că nu mai are copilulsomn,îi piere somnul"(Bacău,Tătărăşti,
Gherdana);uSă nunască doi gemeni"(Botoşani,Dângeni,Iacobeni);"Naşte copilu
film grai" (Galaţi, Vârlezi,Crăieşti); "les băieţii cu vederea încrucişată" (Galaţi,
Fârţăne.şti,Viile); .,Creşticapul cât uşa" (Galaţi, Schela);"Ca să fie păzită de orice
tele" (Neamţ, Taşca, Neagra); "Stă copilul în pragul naşterii" (Neamţ, Berea,
Sabasa); "Naşte greu femela însărcinată care stă în pragul uşii" (Iaşi, Hârlău,
J?ârcovaci);"Seînăduşă copilul"(Iaşi, Belceşti);"Se întoarnăcopilul"(Iaşi, Sireţel,
:Berezlogi);•..vine copehilu în praguri" (Suceava, Soldăneşti); "Trudeşti mult"
('Vaslui.Ivăneşti); "Ca să poată naşte e pusă să dea cu piciorUlîn prag" (Vaslui,
fr1urgeni.Schineni); "Face copilul cu buza despicată" (Vrancea, Bogbeşti); "Îi
trăsneşteDumnezeu" (Vrancea, Jariştea, Scânteia);"Fac copiii cu capul mare şi
na.scgreu" (Vrancea,Gura Caliţei);;,Fac fete multe pentru că pragul este tăiat"
(Vrancea, J1t1a);"Îi eheri laptele" (Vaslui, Zorleni, Simila); "Pentru ca să nu fie
copUulîncrucişat"(Vaslui,Dăneşti);"Cî stă copchiluîn prag la naştiri't'(Vrancea,
Tătăranu, BordeascaVeche); "Naştereai oprită În prag (nasc grcu);l(Vrancea,
Străoane,Muneelu):"Nu'-ibini sÎ şadî fimeiaînsărclnatîpi.prag... cândra sî nascî
fIUpoatisî nascî" (SăIătruc,Dărmăneşti,Bacău; înregistreazăLucÎi Berdan la 8
iulie 1984,Mg.624, 1, 12). "Ca să nască uşor dă cu pidoru-n prag.c-o trecutpisti
prag" (Todireni, Stăniţa, Neamţ; culege in 1988 Lucia Berdan, Mg. 635, 1, 32).
,Când năştea lăsa uşadeschisî. Ca si nasci uşor" (VIădiceni,Bârgăoani,Neamţ;
înregistrează Lucia Berdan la6 mai 1989, Mg. 650, 1, 43). Cu această ultimă
tedintâ am trecut În rirurileliminare- de prag. "Dacă o femeie nu poate naşte cu
înlesnire, În unele părţi din Transilvaniamoaşa dă de trei ori CUpicionO În Uşă,,7.
"Când·o femeiehu poate săf1asă,bărbatul ei ocoleştecasa cu toporulÎt1mână sau
implântă două topoare cruciş în vreun stâlp .1'1.1.
cerdacului,ori îl1tro grindă, ori.în
prag. Tot aşa se face şi când omul nu/oate muri... Poporulcrede că duhuril;rele
stau ImpotrivAşi caută să le alunge' (Bacâu, Bârsăneşti,Albele). "Ca să nască
UŞ()t'f
să sară peste trţi pragutif!(Botoşani,Răohiţi,Costeşti)."Ca să nască uşor, să
!.ÂtturOoroVel,tJatirttle
noastretânatere..Buctireşti,
Bd..Mirtev!\,
1909.
8Oh.•F. CiauşMu,
Superstiţiile
poporului
roman·
fnasemănare
cualealtorpopoâfevec1li
şi
Bucureşti,
Socec,1914,p.284.
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dea cu pjciorulln uşă, În
nând
naşte.lJllcopj!, se împ14ntăin pragul uşii un cuţit şi se pun.in ·leagăndQu ..
pentru casă se impiedicestrigoii şi să nu se apropiede copil,,9."îndaij\ se
copilul,moaşelebat o bucatăde.fier deasuprauşii. În TransHvl:U1ia
se pl)neun tQpor
in prag şi tot în prag împlântăun cuţit moaşeledin Macedoniaşi din lstrih
nU:
se apropie duhurile.rele de copil, Tot aşa, dar fără fir roşu, facIndată după ce
moare omul. Cuţitul ori toporul rămâa în grindă, sau în prag, trei zile, până e
întorc oamenii de la ingropăchme"lO.Este momentul să notăm' !lid, pentru ..1.\
subliniaccrelaţia.naştere-înmormântare,Început-sfârşit,două credinţearornâneşti
culese de Dumitru Cosmulei: "Dacă se naşte un copil în aceeaşi lună când
,
întâmplatsă moară cineva din acea familie,copilule inchisîntr-o cameră,ca nu
vadă mortul,ori i se atârnă de brâu o cheie" (Selia)ll şi "Dacă se întâmplăsă un
copil nebotezatîn familia În care s-a întâmplatmoarteel varămânea mut". ,;Dt.ipâ
ce a născut,În Bucovina,se bate un canaf delână roşie deasuprauşii, iar ÎnIstria se
implântăun cuţit in pragulcasei, ca să nu se apropie duhurilerele, În Macedonia,
se pline deasupra uşii-un fII' de aţă albă şi altul roşu răsucit" 12,"bacă naşte o
femeie,apoi se leagă la poartăo cordearoşieca să nufie deocheată'f'. "Când
o femeie, se bate un cumi!'de lână roşie deasuprauşii (Bucovina),sau se împlântă
in pragulcaseiun cuta, ca să nu se deoachecopilulşi să se apropienecuratulde el" 14,
Tot aşa, "la casele unde fată o vacă înspre Crăciunse punea la grajd U.11
lanţ,după
ce În prealabilfusese pus la pragulcasei şi au trecut pesteel colindătoriica să nu se
«strice»vaca. La Băiţa de sub Codru, la pragul grejduluise pune alături de lanţ şi
un topor şi 8are,,15.După ce naşte, "buricuşl «casacopilului» si ngroapî la pragu
uşii, să nu se prindă nimic de copil, de lehuză" (Talpa, Bârgăuani, Neamţ;
înregistreazăLucia Berdan în 1989,Mg. 650, 1, 11). După ce moaşa tăia buricul
copilului(rit de separare),il Innodaşi îl lăsa să se usucepânăîi cădeacapătul.Apoi
acesta era legat cu aţă, CUlănţug şi se păstra pe meşter-grindăsau sub pragul uşii
până ce copilul împlinea vârsta de 7anil6, Cuaceastă ocazie se efectuează şi
practici magice de augurare(menire)şi de protecţiea lehuzei, "Buriculce cade la
copilul mic, se Înveleştebine şi se bagă printr-ogaură de la podelelecasei (lângă
prag), de voim ca următorulcopil să fie băiat. Dacă vom pune buricul sub coardă
sau în vreo crăpătură, va fi fată copilul următor"(CCfvurlui)l7.
"În pragul casei se
9 ArturGorovei,
Credinţi.
... p.312.
WCiauşatlu,.op.dt.,
p.284-285.
IlDumitru
Cosrnulei.
Datini.credinţe
şisuperstilii
aro!nâneşti,
Bucureştt,
1909,p,
12ArturGomvei,
Datinele
...., p.24.
13ArturGoroVei,
Credinţi.".
p.97.
14Ibidem,
p,228.
15PamfilBilfiu,Contribuţii
la studierea
obiceiu.rilor
deiarnadinZonaCodru.fuvoI.Tradiţii
maramureşene,
fI,BaiaMare,1979,p. 128.
.
16Cf. MihaiDi1r!c\lş,
RitlJride separare,agregare'i inlţiel'eÎn faza (J()pîltlrf(/i!.
Maramureş,
in"Marntaţia",
V-VI,BaiaMare,j9791981,p.437.
11AtturGorovei,
Cred/nţL
.. p.225.
'
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fa 9 $a.ijr Mtupatcu un dop de Jmll, Acolo,mai als {acel clintiticopil, mulge
puţinăţâţă pe Qbucatăde pâine adăugândtrei boabede piper, trei de tămâie,puţină
sare şi un petec din Hamurdară.Se leagă toate intr·o zdreanţăşi le îngroapăacolo.
Se îngroapă la prag că aeolo-italpa casei şi zice: Când se Vamuta talpa, atunci să
se mute ţâţa, sau atunci să se mai ducă.tâţa mea când oi scoate eu ce-am băgat
aici"18.
Aceste credinţe reflectă caracterul sfânt al pragului, însemnul casei, locul
unde se adună sufletelestrămoşilorcând sunt pomeniţi,rolul de depozitaral tuturor
energiilorcelor ce locuiescacolo.în basmelenoastrepopulareeste frecventîntâlnit
motivul eroului care, pentru a prinde puteri supraomeneşti,ii cere mamei să-I dea
ţâţă sub prag sau sub -talpa casei. Caracterul sacralizat al pragului, legat de
simbolismultrecerii, se reflectă şi în numeroaselepractici magice de etnoiatrie,
cart) se efectueazăpe pragul casei, pentru a scăpa copilul nou-născutde anumite
defecteflzice, psihice sau de diferite boli. "Dacă se naşte vreun copil cu vreun
semn, apoi e bine ca mama luisă-l ieie şi să se aşeze cu dânsul pe pragul uşii, pe
când toacăşi trag clopotelepentruleturghieşi să-l lingăde trei ori pe frunte zicând:
Precumtrece sunetulclopotelorşi al toacei,aşa să treacă şi semnullui"". "Pruncul,
dacă are vreun tic, să-I alăpteze mă-sa pe prag când va toca la liturghieşi-i va
trece"zo."În cea dintâi duminicăde la naştereaunui copil să-i dea mă-sa ţâţă pe
pragul uşii, să nu 'capete la plîns artag?". .Dacănoul născut are semne pe corp,
primele şase săptămâni,mama să-I alăpteze stând pe pragul casei şi să-i deie ţâţă
cruciş, să se gândeascăla ce a privit cât a fost gravidăşi dacă îşi aminteşte,atunci
dispar semnele"22.Pentru somnulcopilului:"sî duci cu el, stă.pi pragu uşii şi când
tragi clopotu la bisericăsi spune cî aşa cum si dud sunitu clopoteloraşa si si dud
plânsudi la copilu meu, asta duminicădimineaţa,ŞÎnoapteaiar mergi eliteIafan, îl
arati la lunî, tot aşa cum mergi luna pi cer, aşa sÎ meargî, sî sî dl/cî plânsu"
(Dofteana,Bacău; înregistreazăLucia Berdan în 1987, Mg, 629, 1,;,3). "De «rău
băieţilor»sî discântîduminici dimineaţapân-a nu toca popa, pi pnWti ,pui şî zici:
Popa toacîfRăudi la băietu neu sad" (Siretel,laşi; înregistreazăLudia Berdan,Mg,
'lS,I, 15).În descânteculdesperiat, culesde la Ţibucani,Neamţ, se spune:
Şi spărietucu cuţâtu l-oi sapa
Arad pisti prag l-oi da
Şî cânili-nguri l-a lua
(Mg. 226, 1,28; culege Lucia Berdat1ît1197,6)
18ŞtefaniaCristescu-Golopenţia,
DriigtJ$,
tm sat dill rt71'C/
Oltului(FJgăraş),Mani/iistlfrl
spirituale,
Credinţe
şi riturÎmagice,
Bucureşti,
1944,
p.49,
19Artul'Gorovei,
CredinţL,p.223.
20111id(!m,
p,286.
21Ibidel1l,
p, 273.
22VasileSCUftu,
Cercetiirljolklorice
întJgocea
I'omânel1sct1,
tn"Ahuilrul
Arhivel
dePolklor'"
Vi.publicat
de1.011
Muşlea,
extl'llS,
1942,p,40,
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în alt decântec de speriat, cules de la Cipri.anP9mmbeşcu,Sucetl,va,.şe
descântăprintre uşă, inaintede apusul soarelui,cu spate,cu cuţitul şi cu Jl1ăţu. tn
descâmeculde strâns la copii (::=coliciia copii)IÎnregistrat la Ştefan cel MI;U'.
Vaslui;descântătoareaspune:
M-am pus pe prag
Msamuitat în jos
Mam uitat în sus
Msamuitat la vaii
M-amuitat la dial
înspre scari răsari
(Mg. 175,1,26; culegeLuciaBerdanîn 1974)
Pentru .,scrântitură"(= luxaţie), la Zăneşti, Neamţ, "deschide uşa la prag,
dintri camerî şi tindî, ŞÎ lua cociorbaşî sî sprijinişî punl partia sclintitîpi prag şî ie
pune piciorupi locu undi era sclintiturapi prag şi si sprijineîn cociorvî.Zice:
- Ci vrei,
Doi băieţiciigemini
Sau piciorsclintit?
--Nici băieţidi gemini
liei piciorsclintit !
E ave născuţi doi băieţi cii gen .ni şi ave leac. Di trii ori" (Mg. 65, II, 17;
înregistrează Lucia Berdan în 1971). Tot pentru aceeaşi boală, la Valea Oilor,
Bălţaţi, Iaşi, "îl Plini pi prag cu mîna şî Clichicioru dai aşa pi mânî şi ăl freci,
Dimineaţa"(Mg. 345, 1, 29; culege Lucia Berdanîn 1979).La Găgeşti,Boloteşti,
Vrancea,se numeşte"Di călcat":
"Nici doi copii digerneni
Nici picior sclintit.
î! calci, pui picioru pi mag şi-I calc di trii ori" (Mg, 96, 1, Il; culege Lucia
Berdan în 1972). Intr-un descântec de strâns (=colici, rahitism),de la Fântânele,
Focuri,Iaşi, se spune:
Şade-uncucoş negrupe prag
Cere pâine şi sare
Noi pâine şi sare I1Ui..om da
l-om da plânsorile,
Suschinăturile
Şi ofturilelui (cutare).
In aripi le-o lua
Şi-n nouri o zbura
(Cutare)să tămâie curat,
Luminat,
Cum Maica Precistal dat.
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POARTAi.EXlSTBNTBI

La Dutceşti Neam in descânteculde strânsoarese spune:
Cucoş negruşlei-n prag
Strigiberi, mâacari
... Eu i·arn dat ptânsurili
Durerili.strigările.
"Dac!-i un copti încrucişat, în trei duminici si sugă pe prag, când trag
clopotelede 'Ia'hisericli"(Suceava,Vatra MoldovÎţei)."Se pune sub prag un ac cu
pAcur!, ca sfi nu fact copilul roci" (=eczemă,alergică)(Botoşani- Roma). ,;Dacă
naşte eo:pltu4cu păr {pecorp] aduci trei oali cu apî din trei locuri diferite,le puneai
)li prag, ti aşazaicu spatitila eli, li varsaicu călcâiu,ŞÎcu apa din al treilea, scaldai
copcJlHaşu.şi-t ooscântai"(Botoşani,Conceşti).
Ursttoarele,după o credinţădin Munţii Apuseni,.,eli vin după naştere la uşă
fi ursesc" (satul După PiatrăiB•Numerosu grup de practicirituale care pregătesc
botezul CQPUutlJi
şi efectuarea lui sub bune auspicii face parte din riturHe de
httegrare,care irnpHcăşi efe numeroasesecvenţemagice. Trecerea copituluipeste
fWul casei pentnl a fi dus la botez presupmteieşireaîntr-o lume IYlinăde vibraţii·
magice.De aceea, actantiiacestuiceremoniaHşiiau măsuri de precauţie,necesare
ti la ducerea copifutui ta botez, şi la .Întoarcereade la botez, când copnul va fi
Î:l1tegratpropriu-zis
familie, ca persoană cu nume propriu, recunoscut de
colectivitate."Cândsedtlc cu copiltd la botez pun foc şi toporulsub prag, ca să fie
copilul vrettnic ca toporul"24."În Camcna, când pornesc cu copi'lulla botez, ptln
foc sub .pragşi apoi trec ca să-fie copilul vrednic, sănăt0sca focul" 25.Exemplele
citate ilustreazăclar un rit de purificare,prin foc, la păşireapragului,şi de augurare
pentru viitorul membrual familiei. "În Prusia Ostică şi Westfalia- spuhe Gh. F.
Ciauşanu- cei ce se duc cu copilulsă-I botezetrebuie să treacă peste o natură şi o
secure, pusete prag, pentruca cel nou născutsă fie ferit de vrăji. La tl§e crede şi
in Austria,,2. Aurel lana, care publica în 1889 credinţe de naşter,edin părţile
Oraviţei,pomeneade practicade aplecarea copiluluispre a atinge cu capul pragul
de jos al uşii, înainte de a ieşi sau a merge la botez, ca să nu se printlădeochiulde
el, zicând: "Cum se aşează pragulsub lume,sub ţară, aşa să se aşeze deocheatulla
cel nou-născut", urmată de scoatereacopilului pe fereastră din casă, rostindu-se
formula magică: "Cum se ţine fereastra de casă, aşa să se ţină şi noul născut de
mumă-sa,,27.Teodor T. Butada, în Obiceiurile la naşterea copiilor poporului
român din Macedonia28,descrie următoareapracticămagicăde etnoiatrieîn legătură
i1
23MariaVăcariu,
Contribuţii
la studiulobiceiurilor
dinMuhţiiApuseni.
Obiceiw·j
leg#rede
nll$tere.
in"Anuarul
Muzeu1\ti
Etnografic
alTransilvaniei
peanii1965-1967",
Cluj,1969,p.571..;579.
24ElenaNlculiţă
Yoronca,
Datinile
ş!credinţele
poporului
român,adunate
şi aşezate
inordine
mitologicA
de..., Mihalcea,
edituriproprie.
1903.vol.I,p.525.
.2'Ibidem,
vol.II,p. 1212.
260p.cit.•p.287.
2' A.tana.Dincredinţele
lanaştere(dinp!irtile
Oravitei),
in"Pamilia",
1889.nr.41.p.603.
28In..Convorbirlliterare".
XXVI,1892.nr.1.p.39-50.
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cu bateml; "Dacă intr-.ofamilie mer. copiii, esteobiceiul ca imoaşasi ia ·DUIIiI
Îndată ce IHlnăscut, fl si ştie mama,să-I ducă la biserici, I lase in
pentru ca să-I găseascăsceice vor ieşi din biserică.atunci cine vrea să ia
găsit şi1 botează, moaşa stă ascunsă,vine la naş şi spune Il cui e copilul acesta,il
duce acasă la mama lui şi aceasta il înflază, ca şi cum ar fi un copil străin", Altl
practici magică, tot din această categorie, descrisă de Teodor T, Burada: se ia
copilulş] searuncă pe fereastrăÎn braţelecuiva şi apoi mamase face că-Lcumpără,
cu 5sa.u 10 parale. aducându-lIn casă, nu pe fereastra pe unde I.-ascos,ci prill
tr-alta, sau pe Uşă29.EmilPetrovicinotează aceastăpractică magicăde la româllU
din Serbia: "La întoarcereade 1<1
.botez.dau copilul tatălui pe fţ!reastră,,30.
Vaşie
SCUIluo găseşte ÎII Ugocea rcmâneaşcă:"La intoarcereade la botez dau copilul
tatălui pe fereastră,iar acesta îl închide puţin timp intr-o Iadăca să Iliegazdă, bll?
ca lada şis tacă ca ie, să nu plângă?". Aceastăpracticăritţtală poate fi pusă în
legătură Cu o veche practică magică de etnoiatrie: datul de pomană al copilufu]
bolnavpc fereastră:"Ciala stăafarî şi-el dă pi geam şH spunicicî Pi-astalumi Sîfit
al meu şi pi ceilalti si fii a tău ŞÎ ciala zâci bodaprostiŞÎ i-I dă Îapoi pc uşii';
(Sagna, Neam]; înregistreazăLucia Berdan în 1988,Mg. 638, I, 6), In Utmtniiţ,
când se aduce de la biserică un copil care tocmai a fost botezat, tatăl îl ţine un
moment.deasuprapragului,ca să pună noul născut, noul membrual familiei,sub
protecţiadivinitătik«domestice". In Germania,În evul mediu,era obiceiulca după
botez copilul să fie pus sub o mătură la uşa odăii de culcaren, Şi la Întoarcereade
la botez, În pnlcticilc magice româncst:se face Pe prag un prim rit de augurarchl
intrareaÎn casă: "Când si vini di la botez,se pune o carte pe prag, creion,să ajungă
om mare" (Suceava, Udeşti, Rcuseni)."Cfmdvine de la botez, copilul se dă peste
prag. «Ti l-am luat păgân, ţi l-am adus creştin». De trei ori.. 1-1dă de pomanăcp
lurnânarea1/1mână: «Pe lumea asta si hit a vostru, pi cealalti sÎ hii a nostru».
Cumătrastinge lumânareaîn pragul de sus a uşii, să se facă băietul mare, frumos"
(Bacău,Dofteana,CuclIieţi)."Lwnânareade la botez se stinge.în podelesau la uşă.
Nu se suflă Într-nsa.Şi la .cununietot aşa" (Neamţ,Grumăzeşti)."Când se botează
la cimitir de Sfântll Ioan copiii morţi ncbotezaţ.i,când vin acasă, apăi îi dăm tot
pisti prag naşului di pi masÎ colac" ('rodireni. Stăniţa,Neamt; înregistreazăLucia
Berdan,Mg. 635, 1,32). "Pentru copiii morţi, nebotezaţi,care se boteazăde Sffmtu
Ion, li sî dă.in siti, li sÎ dă numa doi colaci sau patl", şi numa un şărveţăl sau o
batistă. Îi dă nşului ÎIl s'iti pi prag, afară, când scoaţi mortu, îi dă şî colacu di
botez" (Bahna, Nearflt;înregistreazăLucia.BerdanÎn 1989,Mg.683. 1, 42). J, Q.
Frazer, in lucrareadtată, notează un grup de credinţecare atesUică spiritelecare
bântuie pragurile sunt ale mortilor: tn Africa Centrală, iti
sau «în RuSia,se
l'I.'bidem
30EmilPetrovicl,
NoU!
defolclotdela rom/lnti
dm
dePolldor",
VI.1942.p.43-75,
31Op.cit.,p,43.
)1Cf.J.O.Frazer,
op.cit:,p. 193-194.
33Clauşanu.
op.cit.•p.293.

Mlavei
(Serbia),
in ..Anuarul
Al'hivei
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îngropaucopiii născuţi morţi sub praguri,ceea ce ar explica faptulcă e crede că
ele sunt bântuite de sufletelemlcuţilormorţi34•Deci încărcăturamagică pe care o
are pragul in imaginaţiapopulară se datorează,în parte, unui vechi obicei care
constă în îngroparea cadavrelor de copii sau de animale sub prag. În Africa
Centrală,mai semnaleazăFrazer, era obiceiul să se îngroape placenta (locul, casa
copilului) sub.pragul colibei sau sub uşă, căci se crede că placenta este o fiinţă
geamănă cu copilul, pe care îl urmează îndeaproapeîn lume. Mama crede că
spiritul copiluluiva trece În ea şi va renaşte. Aceeaşi credinţă în reîncarnareeste
foarte răspândităşi în India. Şi la români,cum am arătat anterior,este obiceiul să
se îngroape placenta sub prag, sub stâlpul casei sau la un loc curat, la un pom, în
grădină, unde nu calcă nimeni, Căci dacă ar călca, copilul ar fi şi el călcat în
picioare de toată lumea; credinţă bazată, ca şi în multe practici magice, pe
principiulsimilia similibuscurantur, "După ce este botezat, moaşa aşeazăcrişma
pe uşă" (Bacău,Podu-Turcului,Căbeşti),Nu numaicopilul,dar şi lehuzatrebuiesă
se purifice,Interdicţiade a părăsicasa, după ce a născutfemeia,durează40 de zile.
"Când femeia care ii născut merge la biserică,la 6 săptămâni,întâi se spală acasă,
apoi merge la bisericăpentrua se face «curăţireafemeii».Acolo stă numaipe prag,
până o dezleagă popa, apoi intră în biserică'v",Aceeaşi credinţă este citată şi de
cătreVasileScurtuîn Cercetărifolclorice
ÎlIUgocearomânească,p.{2.
Un alt grupajde secvenţeritualedin riturilede separarese referă la practicile
magice privind următoareleetape: intărcareaşi mersul În picioare. Acestea au, cu
deosebire, o mare încărcătură magică divinatorie şi de augurare, dorindu-se
integrarea cât mai benefică a copilului în familie şi dezvoltarea lui ca membru
sănătosal ei: .La.inţărcat i se pun copiluluidupă uşă: cărţi, creioane,cuţit, foarfeci,
ouă, pâine, ban, ciocan,cleşte.Ceea ce alege prevesteştemeseria"(Bacău,Helegiu,
Brătila)."La Înţărcatse pune după uşă stilou,carte, cleşte. EI trage la ce ar9noroe"
(Bacău, Vultureni, Lichitişeni),"Când se inţarcă copilu, sî puni după uşă un ou,
baliguţi di vaci, topor, ciocan, săciri, coasa. Di ci s-apucî Întâi cu n1âna,aceea
Învaţă el În viaţă" (Botoşani,Vlădeni,Brehuieşti)."Când se-nţarcă i sie.punedupă
mătură, după uşă, bomboane,un ou, păr de porc, pene de găină, o carte" (Galaţi,
Cavadineşti),"Copilul când îl lnţărci, îi pui un ou copt de cea parte de prag, în
tindă şi pe copil îl pui de astă parte,în casă,să-liee şi să-I mănânce,atunci îl dai pe
pânea lui. Cât de degrabă se trece pragul, aşa degrabă uită de piept,,36."Copilu se
înţarcă lunea astfel:de duminicăseara se pune după uşa casei un pahar cu vin şi un
covrig, Luni dimineaţacând copilu se scoală, se lasă să se ducă singur să le ia de
acolo, apoi i se dă să mănânce't", "Când începe să păşeascăcopilul i se pune după
uşă perie, cheptine,mătura.Peria = are noroc la gite. Dacă pune mâna pc cheptine
şi mătură nu pre-i noroc bun" (Neamţ, Dulceşti)."Ca să umble copilul mai bine,
340p.cit.,p. 193.195.
35EmilPetrovici,
op.cit.,
p.43-75.
36ElenaNiculiţă
Voronca,
oI'.clt.,p.425.
37ArturGoroveî,
Credinţ:
...•p. 155.

BDD-A1346 © 1994-1998 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.192.50.188 (2023-01-09 14:04:04 UTC)

180
când incepe JI,se trage pe jos, .îl ia unul din căsenl întrQ duminicâdimineţa. de
mânuţe şi-l duce in picioare până la prag, iar mă-sa taie QUfcarfeceleinaintea lui
câteva pene de găină,,3!!.
Uneori practica divlnatoriepeivindocupaţiileviitQrului
membru al familiei se efectuează,dacă e cazul că tocmai atunci copilul prinde a
păşi, "în sara di Anu Nou: punem pi pragu casii, pi prag la uşI punem o cărtâcicî,
un stilou, un plumb. Copilu merge, prinde primii paşi a păşi şi sî duce acolo şi
copilă la ci punia mâna, atunci noi spunemcî ori a si-nveţicarti, ori... punemmai
multi. de aţi, dacî iare fetiţî ş-un ciocan, atunciael si repeză şî pune mîna şî lua ci
.lua... noi zicem ci uiti ci meseriaasta a sî-i placî copilului"(Hociungi,Moldoveni,
Neamţ; culege Lucia Berdan în 1989, Mg.681, 1, 42). în acest caz, practica de
divinaţie pentru noul membru al familiei se leagă de practica de divinaţie a
începl,ltulţlide an, care se doreşte benefic şi prosper pentru toţi ai casei. Această
practică divinatoriepentru copil se mai repetă şi "când îi taie moţu, se pune după
uşă carte, cleşte,cuţit" (Suceava,Liteni,Siliştea),
În ceremonialulîntemeierii(nunta), cel de al doilea mare rit de trecere din
viaţa familială,riturile de prag, poartă sunt prezenteîn câteva momentemarcante
ale riturilor de separaţie, care pregătesc integrareaÎntr-o nouă familie. Un prim
grupajde secvenţeritualese desfăşoarăla casa miresei,când vine alaiuldupă ea s-o
ia cu nunta. Pragulcere şi aici rituri speciale.Trecerealui reprezintăpătrundereaÎn
viaţa familiei.În Transilvania,după VasileScurtu,"Stegaşulmergela casa miresei,
unde aceasta aşteaptă cu părinţii şi neamurile.Ea se ascunde iar stegaşulo caută
până ° găseşte... Înainte de a pleca, stcgaşulface semnulcrucii cu steagul pe uşa
casi, ,?goi aşează stelgul. pe rag şi la ieşiretrc estee1: . mireia, mirii şi
drujba > • "La casa miresei, la intoarcereade la biserică ţapunnd ŞI m zgomot
mare vin cu toţii. Aici se face «gioculcolacilor»:doi flăcăiţin În mânăcolaciide la
cununie pe sub care trec mirele, mireasaşi naşii, Apoi steagul e aşezat pe prag şi
trece peste el intrândin casă mirele,mireasa,naşii şi drujba.Stegaşulridicăsteagul
şi intră şi ceilalţi nuntaşichiuind:
Lărgiţi-văcasa
Că ni-i mare oastea,,40.
Cei doi colaci mari se aşază pe masă, părinţiimireluiîi prind şi îi lovescde
"meşter grindă". În acest timp, nuntaşii chiuie la mire şi la mireasă41•În
MărginirneaSibiului,cei adunatila casa mireseiÎnchideauporţile.Ajunşi la poartă,
nuntaşii Începeau să bată ca să li se dschidă. Poarta rărnânea, În continuare,
îneulată. Un fecior mai tânăr sărea pest poartă şi o descuia. Alaiul intra. Sunt
Întâmpinaţide tatăl fetei (socrulmic), care îi pofteşteÎn casă. Uşa este păzităde un
3HIbidem,
p.78.
9 Scurta,
op.CÎt.,p.4l-48.
40Ibidem.
41Ibidem,
p.48.
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grup de
care nu consimtsă
mireasa decât în schimbulunei sume de
bani. După plata sumei, mireasa îşi ia rămas bun de la părinţj42.Aceste secvenţe
rituale sunt foarte frecventeşi în Moldova:"Sânt de faţă fete care nu dau zestrea
până când nu le plăteşte mirele, Ele chiuie tot timpul şi bat în palme pernele"
(Bacău, Livezi, Prăjoaia). "S! plătească mireasa mirele când o ia de la casa
socrilor mici" (Bacău, Berzunţi), "Îi Încuie poarta şi ca să poată ieşi trebuie să
plătească.Mirelecând intrăîn casă, să ia
trebuie să plăteascăla o soră de-a
miresei" (Bacău, Ştefan cei Mare, Rădeana),"Nu poate să intre mirele pe poartă
până nu plăteşte la vorniceii miresei, la fel şi cu zestrea" (Bacău, Căiuţi,
Vrânceni)."Se alin la poartăpentrua primi bacşişde la mire, Se cumpărăfata de la
flăcăii satului" (Bacău, Vultureni, Godineştiide Jos). "Închid porţile şi-i cer să
plăteascămireasaşi zestrea8-0cumpere"(Bacău,Huruieşti,Prădaiş). "Când pleca
mireasadin casa ei, un tânăr se puneaîn uşă, punea un băţ. Mirelecu naşti plăteaîn
bani. Plăteşte iernatu miresei,
(Vrancea,Vidra, Viişoara). "Când pleacă
mireasa de la casa ei şi are fraţi mai mari, îi pune un băţ În uşă şi nu-i dă voie să
plece până când DUle plăteşte mireleun bacşiş.Bani" (Vrancea,Vidra),"La ieşirea
pe poartănunta este oprităde tinerii satuluicare cer vamă pentru petrecereafăcută
mireseiîn timpul cât a fost fată" (Bacău,Glăvăneşti,Răzeşii),"Şi atunci când se ia
mireasadin alt sat şi când se ia zestrea,flăcăiidin satulmiresei vor 'inchideporţile
casei miresei şi nu vor deschide până când mirele nu va da băutură sau bacşiş"
(Bacău,Pârjol; Băseşti).
În Munteniaîntâlnimaceleaşisecvenţerituale în legăturăcu pragul şi poarta
la plecareamireseide la casa ei, ca şi În celelalteprovinciiromâneşti.'101ndalaiul
miresei, nasului şi oamenilorlor ajung la poarta miresei, porţile erau.zăvorâtede
rudele miresei, Cât timp se spune oratia de nuntă, iese din curtea rrlilreseio fată.
bătrână, urâtă, Îmbrăcată prost Nuntaşii fac gălăgie şi strigă. ,Cei din curtea
miresei,dacă văd că nu-i pot păcăli pe nuntaşi,mai scot o altă "fată;' (ca şi prima,o
femeieÎn vârstă), dar nici cu aceastaei nu sânt de acord. Atunci s,edeschidporţile,
din casă apare mireasa adevărată.Mireasatoarnă apă (din vadra pe care a adus-o
dimineaţăde la fântânacu "fratele de ginere")să se spele mirele pe mâini, înainte
de a intra În casă, pentru alungarea tuturor relelor, a apucăturilor urâte'?", Aici
apar, În plus, bine precizate şi riturile de purificare legate de poartă, cu sensuri
magice augurale pentru viitoarea familie. J. G. Frazer, În lucrarea citată,
argumenteazăcaracterulsfânt al praguluiprin practicasacrificăriide animale'pe el
şi obligaţia persoanelorcare intră În casă să păşească peste bălţile de sânge,
"Adeseaaceastă sacrificareare loc în momentulîn care mireasa intră pentru prima
42AmaliaPavelescu,
DinfolclorulMilrginimif
Sibiului.
Poeziaceremonialului
de nuntă.În
vol,Smdiişi comunicări
deetnologie,
Sibiu,tom.VII,1993.p, 131.
43IonCruceană,
Ceremmlialul
nunţiifIIcomUM
Mozăcen;
....Argeş,ÎIl"Anuarul
Arhivel
de
Fetelor"XII-XIV
(1991",1993),
p. ',' 1-t;+J,.
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dată în casa mirelui"?'.în Belucistan,în Siria, în Egipt se taie o oaie pe prag când
mireasa intră în casa mirelui şi ea este obligată să păşeascăpeste sângele care
curge pe prag. în Roma antică, când mireasaintra in noua ei casă ii era interzissă
atingă pragul cu picioarele şi era purtară în casă. Varro spune că obiceiul dea
purta mireasa peste prag avea drept scop să o împiedice să comită vreun
sacrilegiucălcând un obiect Închinatzeiţei casei Vesta, În timp ce Plutarh credea
că această ceremonie era o reminiscenţăa răpirii sabinelor,În Maroc, 1n China,
în Palestina, în Grecia, în Silezia mireasa era purtată peste prag, obicei pe care
J. G. Frazer îl pune în legăturăcu superstiţiacă pragul este bântuit de spirite rele.
în Armenia, unde se crede la fel, mireasaeste Însoţităde un bărbat, cu o spadăîn
mână, cu care face semnul crucii pe peretele de deasuprafiecărei uşi. Riturile.ds
prag În ceremonialulnunţii la români au toate valenţe purificatoareşi augurale.
"Dacă în momentul când Întră mireasa în biserică va pune .mâna dreaptă p
pragul de sus al uşii bisericii, nu va face COp.ii,,45.
"De la biserică, nuntaşii merg
în casa socrului mare. Când dau să intre În curtea mirelui,arcaşul nunului aruncă
de trei ori peste casă săgeţi anume pregătite,ori beţe frânte în două, ca să tie cu
spor şi Cllbelşug noua căsnicie. În pragul uşei casei, mireasaîntâmpinăpe nănaşi
ClIun vas de apă curată, din care le toarnă să se spele pe mâini" (Răşinari)",
Când alaiul ajunge la soacra mare, după cununie,soacra, după ce-şi sărută nora,o
conduce la lin ciub.irde unde mireasa toarnă de trei ori apă în mâinile socruluişi
ale naşului. Varsă apă din ciubăr, apoi îi aşază în faţa naşului, care aruncă în el
galbeni. Apoi întregul alai este invitat in casă'". La Drăguş, Tara Oltului, în
Făgăraş, "Înainte de a trece pragul casei, a cărei soartă o va împărţi de acum
Încolo, soacra îi pune un blid cu orez în cap..48- un rit de augurare sernnificând
prosperitatea,fecunditateatinerei în noua sa locuinţă. în Moldova,soacrele mai
obişnuiesc să pună pe prag o mătură, pe care, dacă mireasa, inainte de a păşi, o
ridică, e semn de hărnicia ei, iar dacă păşeşte peste ea, fără a o ridica, e semn că
nu va fi prea iute la treabă (Tăvădărăşti, Dealu Morii, Bacău; culege Lucia
Berdan În 1990).Semnificaţiaactuală care se dă acestei credinţe nu o Înlăturăpe
cea anterioară,mult mai veche, după care măturae investităcu proprietăţimagice
de a Înlătura duhurile rele. Această credinţă este prezentă pretutindeni şi în
obiceiurile de naştere, când lângă copilul nebotezat.se Iasă o mătură şi un
ca cel rău să nu se prindă de copil. De asemenea, În descântece, mătura este
nelipsită din recuzita descântătoarei, cu care alungă boala, răul etc.
descântec de luat cuţitul, din Teleorman, descântătoareafoloseşte acest obiect
pentru a alunge boala:
44P. 196.
4' I.AutelCandrea,
op.cit.. p,88.
4iIAmalia
Pavelescu,
op.cit"p.134.
47Ibidem.
p. 131.
48$tefa.nia
Crlstescu-Oolopenţia,
op.cit.,p"104.

BDD-A1346 © 1994-1998 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.192.50.188 (2023-01-09 14:04:04 UTC)

13

POARTA

183

nuntă,
şi augurarela prag este,
asemenea,
DumitruCosmuleicita
următoarelepractici: ,.Când
cortegiulajunge la casa mirelui,se opreşte înaintea
.. in faţa casei o aşteaptă
soacra cu un vas Cu unt, pe care îl prezintă
ca să.ia cu degetul unt şi să
ungă pragurile
că numaiaşa va fi În casă noroc şi spor la muncă şi avere'f",
"Când intră mireasaîn casă, după ce unge pragurileşi uşorii cu unt, in unele locuri
sre peste
a-l atinge..; un obicei ce se practica şi la romani întocmai=".
"In ţinutul Metovei,mai e obiceiulca soacra mare, când soseşte mireasa la poartă,
joacă Între celelalte femei cu cupa de unt in mână, apoi unge cu unt poarta în
momentulcând mireasa trece printr-nsa"n."La Selia, când soacra iese Înaintea
miresei,în momentulce aceastatrece pragul,îi unge mâiniledintr-unpahar de unt,
pe urmă unge uşorii in chip de cruce, iar după aceea intră în casă, îi aşterne o
bucată de şeiac alb,
care calcă, ca să trăiascăpână va fi albă ca şeiacul". ,.În
câteva comune,soacra iese 'inainteamireseineprimenită,ii prezintăpaharuleu unt
şi dânsa (mireasa)unge uşa, inchipuind
iar in vremeaaceastaalaiul cântă,,54.
Din descrierile de faţă rezultă valoarea sacră şi de concentrat de forţe vitale a
uritului,care simbolizeazătoate energiile.Totodată,în practicilemagiceancestrale,
. I alijertnru,
: .' ., izvorue
..j energic
• sacra• -,
untuI este un e Iementesenţia
În ultimul mare de trecere înmormântarea- Întâlnim câteva valente
simboliceale pragului,uşii, porţii -- ca praguriale existenţei.Pentru mareatrecere,
acestea sunt preponderent rituri
separare a individului, fost membru al
colectivităţii,de comunitateaîn care a vietuit. de casa În care a locuit Amintim,
mai întâi, credinţa general răspândităla români că sufletul mortului Sdi deasupra
uşii cele trei zile cât el este ţinut casă pentru il i se face cele de 9lviinţă, În
Moldovase crede că sufletulmortuluistă în prosopulde deasupra uşii/şi vede tot
ce se petreceÎn casă în cele trei zile
este privegheat:,Alţii spun [ă stă la capul
mortului.La Mihoveni, Suceava,după S. FI. Marian, lnmormântarea la români
(1892), se crede că sufletulvine după trei zile după ce s-a despărţit de corp şi de
aceea se pune un ştergar la fereastră şi un pieptene pe prag56. Românii din
Dobrogeacred că sufletulmortuluistă şase săptămânideasuprauşoruluide la uşa
de aceea
ei acolo o
pânză aibă ("pominetă"),ca să aibă pe ce
49Gr.Tocilescu,
Materialuri
foldori.l,ticl!,
vol,1,partea1.Bucureşti.
Tip.Corpului
Didactic,
1900,..o578
.
Dumitru
Cosmulei,
op.cit.,p,29.,
51Ibidem,
p,30.
52Ibidem.
53Ibidem,
p.3L .
'4 Ibidem.
55JeanChevalier,
AlainGheerbrant,
op.cit.,p.408.
% S.FI.Medan,Înmormăntarea
I'Jroman./.
Studiuetn,ogr::lfk,
Editiecrîticl1
deTt(Jf1I
Teaha,
Ioan Ioan
Bucureşti,
Graişi Suflet,1995,p,270,
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sta sufletul", Aceeaşicredinţăo întâlnimşi pe Valea Someşului,"de aceea pentru
sufletul mortului se pune un «coc» (=pâine rituală) in care se înfinge o
lumânare"s8.în Moldova, În unele părţi, se pune pe fereastră, pentru sufletul
mortului,un pahar cu vin sau cu apă şi o feliede pâine.Fereastraare, in acest caz,
valenţasimbolicăde loc de trecere.Trecereapraguluicasei, când mortul este scos
din casă, impune rituri speciale de separaţie şi de protejare Il celor ce rămân să
locuiască În continuare În acea locuinţă, punerea lor la adăpost de influenţele
malefice.Pe Valea Someşului,"când sicriultrece pragul,vasul cu apă care a fost
sub sicriu este spart de unul din membriifamiliei.Concomitent,uşa se închidede
trei ori. Cvapoimortu n-are ce mai căuta pc lângă casă altu În veci. Cei din casă
sânt puşi să treacă pe sub sita ţinută deasupra uşii, pentru a-I uita pe mort"
(Cârdeni)59."Mortul e scos din casă pe uşă, cu picioareleînainte.Apoi lovesc uşa
de trei ori ca S[Iuite, să nu moară şi alţii şi deschid ferestrelev'".La Drăguş,În
Făgăraş,"Când se scoate mortul din casă, după ce trece pragulcu el, se sparge un
hârb de oală lângă prag, să hie de capul lui, să nu mai moară om din casă, să se
ducă răul după mort"?'. S. FI. Marian, în lucrareacitată, nota pentru Bucovina:
"Mai Înainte Însă de a trece cu mortul peste pragul tindei este datina, în cele mai
multe părţi ale Bucovinei,de a lovi cătcnclcu sicriulde trei ori de praguluşii de 1::\
tindă. In multe,comune,precumbunăoarăîn Mahala,lovesc,sau mai bine zis ating
sicriul câte de trei 0,' de fiecare prag peste care trec cu mortul.Această loviresau
atingerea sicriuluide prag însemneazăcă mortulmulţămeştecasei unde a locuitşi
că se închină să-şi ia rămas bun de la întreg poporulce s-a adunat ca să-I petreacă
la groapă,Cum au scos ducătoriisicriuluicu mortulafară, cei din casă, care rămân
înăuntru,Închid repede uşile şi se uită pc fereastrăafară, anume ca moarteasă nu
străbată mai mult În casa aceea, ca nu cumva să se ducă, astfel, după mortul deja
scos şi altul cineva dintre căscni, adică să nu mai moarăşi altul în urma lui,,62.Tot
S. FI. Marian mai citează pentru Transilvaniapractica rituală ca una din rudele
apropiate ale mortului să spargă o oală şi un blid pe locul unde a stat mortul în
casă, sau În uşă, ca să se ducă rău! după mort?", iar pentru Ţara Românească,
Prahova,de a spargetrei oale când se scoatemortuldin casă, zicând:
Cum se sparg oalele
Să se spargăboalele64•
37T,T,Butada,
Datinile
poporului
românla tnmormântări,
Iaşi,1882,p.4&-47.
58PamfilBilţiu,Contribuţii
la cercetarea
tnmormântărit
pe ValeaSomeşului,
in vol,Studiişi
comunicări.
Sibiu.tom.Vll,
1993,serienouă.p, 154.
S9Ibidem,
p. 157.
ro VasileScurtu,
op.clt.,p,52.
61Ştefania
Cristeseu-Golopenţla,
op.cu.,p, 173.
62S.FI.Marian,op.cit.,p. 173.
63Ibidem,
p, 174.
MIbidem.
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La Bălăceana,in Bucovina,"indătineazăromânii nemijlocit.după scoaterea
mortuluidin casă, de-a-trântioala în care elars lumina la capul mortuluide pragul
casei cu o putere aşa de mare cii produce un sunet deosebit',(,s,"Când pleacă cu
mortul la groapăse cheamăun copil şă i se dă peste prag o strachinăcu făină, ca să
aibă mortul pe lumeacealaltă"(Dolj)66.Pentru copiii morţi nebotezaţi,"daci moari
copilu şi ştii că nu ai dăruit colacii de botez naşului, atunci sl pregăteştiun colac
aşa sub fermi di o pâini ş-acolo si-nflgi un brăduţ împodobit cu di tăti..; şî-i
dăruieşti lu'naşu cari l-o botezat. Si dă la prag" (Bâra, Neamţ, înregistreazăLuciu
Berdan În 1988,Mg, 637, 1, 24). În poartă se mai face un ultim rit de separarede
casă, de fosta familie,De pe Valea Berheciului,Bacău, din mai multe comuneam
notat obiceiulca la un bătrân,mai ales, cunoscutca bun gospodarşi om de vază În
sat, să i se dea În poartă o oaie de pomană, de preferinţă neagră (Tarniţa, corn.
Onceşti; corn. Vultureni;corn, Dealu-Morii).Această practică trebuie considerată
nlJ numai ca un simbol al vrednicieişi avuţiei celui ce-a murit, ci şi ca un simbol
magic:oaia este, după o credinţăveche,animalsfânt şi ghid psihopomp,
Pragul, cu simbolurilesale.magice..rituale, mai apare şi în riturile de iniţiere.
Cităm În acest sens un exemplude practicămagică premaritală:"Fetele rnăturând
casa, în câşlegi, încep totdeaunade la prag, crezând că făcând aşa vor sosi curând
peţitorii't'".
;
În riturile de construcţie,care pot fi considerate şi ele, Într-un anumit fel,
rituri de trecere Într-o nouă existenţă, pragul şi deci intrarea În casă nouă se
considerăceva primejdios.Numai duplice construcţiaa intrat in contact cu o fiinţă
şi dupăce a fost insufleţită,ea devineinofensivăşi Înceteazăsă mai atragămoartea6.
Paul Sebillot aminteşte, pentru Franţa, sacrificareaunui cocoş pe pragul casei,
stropireacu sângeleunui animal a colţurilorcasei. La români,În unelelocuri se dă
peste prag o găină vie ca preţ pentru"sufletul"casei. Noi am notat aCyastăcredinţă
la Moldoveni,Neamţ, dar ea poate fi întâlnită şi în alte părţi. Găina se dă, după
cum se crede, pentru însufleţireacasei, ca nimeni din acea famili,care va trăi în
casa nouă, să nu moarăcurând.
,
.
Şi În riturile de trecere între anotimpuri, ca praguri de timp, la marile
sărbători (An Nou, Sfântul Gheorghe,Paşti) pragul este sacralizat pentru a păzi
casa de duhuri rele: "La Paşti, la AnulNou sau la SfântulGheorghe,româniipun o
bucăţicăde fier sub prag, ca să le apere casa. Germaniiţintuiescpotcoavede fier în
pragul uşii lor Împotrivaduhurilorrele, la case şi la staule.În Norvegia,de Crăciun
se înfige o secure în prag, În uşa casei, li staulu!ui,,69.
"La Paşti pune de o pa;rteşi
alta Il pragului glii de iarbă verde, ca tot anul să ai.belşug În casă şi roadă ună"
65Ibidem.
fi6ArturGorovei,
Credinţi
..., p. l l 1.
67Ibidem,
p.268:"269.
68Asevedeaşi MirceaEliade.Comentarii
la legenda
Meşterului
Manole,
ÎnMirceaEliade,
Meşterul
MarlOle,
Studiide etnologie
şi mitologie,
Ediţieşi notede Magdaşi PetruUrsache,
laşi,
Editura
Junimea,
19\)2,
ţi, l05144.
69Ciauşanu,
0IJ,cit"1),286,

BDD-A1346 © 1994-1998 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.192.50.188 (2023-01-09 14:04:04 UTC)

186
------.-.--------

BERDAN
.....------ LUCJA
.....--------------------

.....--

16

(Vâlcee)". "LaSfântu Gheorghe şi altădată se face pe la porti, portite, uşile
grajdului,cruci de dohot ca viind duhurilenecuratesă nu poată intra"(Bucovina)",
"In ziua de Paşti se pun de o parte şi de alta a praguluiglii de iarbă verde pe care
calcă cân<:tvine de la biserică"(Rudeni, Argeş)72.în ziua.de Paşti, cum vii de la
biserică,până a nu intra în casă, şezi pe praguluşii şi zi: Să Semânâncelibarcăpţ::
libarcă,greerepe greere,purecepe purece,furnicăpe furnicăşi toale lighioanelesă
se mănânceuna pe alta,dacă.vrei să scapi de ele" (Catana,Dolj)73."Când vii de la
Paşti, e bine să intri în casă pe brazdă verde,că e bine de sănătateşi i-o iei În ziua
de SfântuGheorghe,că e bună de vite. E bine să se Îa cu capul şi cu pielea goală"
(Bucovinaj". "În proorul (ajunul) SfântuluiGheorghese pun ramuri de răchită la
fereastră,la poartă..ca să se înprourească(anunţe) sosireaprimăverii"(Moldova)",
"în ziua de Sfântu Gheorghese punePoela stâlpii porţilorrăchită in brazde, ca să
prindă bucatele ca răchita" (Suceava)6, "În presara SfântuluiGeorge se pune pe
tomurluciiporţilorşi portitilor,apoi pe la grajduri,brazdecu iarbă verde şi crengi
de răchită, crezându-secă tăcând astfel, apoi ielele nu pot lua mana vacilor, iară
strigoaicele nu pot strica somnul copiilor, visul fetelor şi norocul flăcăilor"
(Bucovina)". Toată perioadadintre cele două solstiţii, intersectată(le echinocţiu]
de primăvară,se considerăÎn viziuneapopularăo perioadăde timp în schimbare,
deci ca un rit de trecere temporal,de aceea se caracterizeazăprin multe rituri şÎ
practici magicede purificare,de augurareşi dedivinaţie pentru Înnoireaiimpului,
pentru existenţaumană şi desfăşurareaei viitoaresub bune auspicii,de sănătateşi
belşug În roadele verii. În gândirea ţ-opulară"orice început, fie viaţă, an, treabă,
drum, călătorie... adică de trecere, sau schimbarea unei stări la alta.. , reprezintăo
perioadă de criză, în care lupta dintre forţele răului şi bineluiesteinevitabilă?",
Orice sărbătoarecalendaristică,mai ales acelea deschizătoarede an sau anotimp,
prefatao perioadăfastă sau nefastă79.Înconcepţiapopulară,miezuriletimpuluise
consideraumomentecritice în derulareaşi împlinireavieţii omului'",Cu deosebire
sărbătoarea Sfintelor Paşti era considerată o mare sărbătoare de înnoire şi de
trecere. Cuvântul însuşi pesah (în aramaică)însemna trecere. De aici mulţimea
practicilormagice care premerg Sfintele Paşti, ca şi cele care se fac În zilele de
sărbătoare propriu-ziseşi o lungă perioadă după aceea, până la Inălţare (Ispas),
Astfel Încât, În gândirea populară, Sfintele sărbătoriale Paştelui sunt o Îmbinare
10ArturGorovei,
Credinţ!
..., p.22.
71Ibidem,
p.I04.
n Ibidem,
p. 139.
13Ibidem,
p.150.
74Ibidem,
p.266.
" Ibidem,
p.285.
76Ibidem.
77Ibidem,
p.349.
13TraianHerseni,
Formestrdvecht
deculturăpoporană
românească,
Cluj-Napoca,
Ed.Dacia,
. 1971,p.261.
79Cf.IonGhinoiu,
vărsteleţimpr41ui,
Bucureşti,
Ed,Meridiane.
1988.
80Ibidem,
p.46,
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perfectăde rituri precreştineşi cultice,reprezentândtrecerea omuluide:la moarte
la viaţă (prin simbolul Dumnezeu-Omul),de la păcat la iertare, de la moartea
ritualică la o a doua naştere, spirituală. în această ipostază, cuprinzătoareîn
gândireapopulară,şi riturilede treceredin obiceiurilefamilialesunt raportate,prin
credinţe populare, la această mare sărbătoare,iar ele, la rândul lor, pot influenţa,
fast sau nefast, viaţa colectivităţii:.Lumânările de la nuntii se păstrează până la
Paştele viitor, când trebuiesc arse În intregime la înviere" (Ţepu, Tecuci). "Cine
moare în ziua de Paşti merge de-a dreptul În rai, căci raiul în acea zi e deschis
pentruoricine'!(Stânca,laşi).
Din cele expuse până aici rezultă, credem, importanţapragului, a uşii, a
porţii În riturile de trecere,În general,şi în cele familiale,în special.Mircea Eliade
in 193281 discuta câteva semnificaţiisimbolice pe care le are poarta În viaţa
poporuluiromân,ca şi a altor popoare."Ea e o făptură magică,un stăpân cu puteri
nevăzute,care vegheazăla toate actele capitale din viata omului. Prima trecere pe
sub poartă Înseamnă o intrare în viaţă, În viaţa reală şi rea de afară. Poarta
vegheazăla căsătorieşi pe sub poartă mortule dus, solemn,spre lăcaşulde veci. E
atunci o reîntoarcerela lumea dintâi; ciclul e Închis şi poarta rămâne mai departe,
cu un om mai puţin să veghezealte naşteri, alte căsătorii,alte morţi"S2.În marile
civilizaţii şi tradiţii: ebraice, greceşti,'romane, chineze, ca-şi in tradiţia creştină,
pragul, uşa şi poarta au căpătat semnificaţiiezoterice,ca mediind trecerea Între
exterior (profanul) şi interior (sacrul). Civilizaţia noastră populară aduce şi ea
suficiente dovezi ale sacralizăriipragului, uşii, porţii prin reprezentărispirituale
(credinţe populare)şi plastice(celebrelesimboluripe Carele-a dat artei universale
ConstantinBrâncuşi, simboluriplastice ale celor trei mari rituri de trecere: masa
tăcerii sau masa destinului (naşterea), Poarta sărutului (nunta) şi Coloana
infinitului (moartea şi Învierea). Un asemenea simbolism a fost surprins şi de
Lucian Blaga, in Meşterul Manole, Într-o splendidă metaforă: ,,;roată viata e
cânteculobârşiilorşi al sfârşiturilorÎn acelaşicerc".
.
LE SEUlL,LE PORTAIL,
LA PORT";DE L'RXIsrnNCE
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81Folclorşi literatură,
ÎO"Cuvântul",
18iulie,1932.
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