OBICEIURI LA

NAŞTERE

- CUHEA-

MARAMUREŞ

JOANA DĂNCUŞ
Maramureşul,
conservă tradiţii şi

cu satele în plină transformare, totuşi mai
obiceiuri, unele fiind vii în memoria oamenilor, altele

practicându-se şi astăzi.
Obiceiurile legate de viaţa omului, încep cu cele legate de
naştere, sau mai precis cu cele care o premerg.
"Obiceiurile de naştere vor fi don,iinate de rituri şi ceremonialuri
de integrare„.; aceasta este deci marea integrare a noului născut în
destinul său pământesc" 1 spune Mihai Pop şi conchide că de aceea tot
ce se va face pentru noul născut, începând din momentul naşterii şi în
continuare va supune pe acesta şi actanţii principali (masa copilului,
moaşa, nănaşii) la o serie de rituri cu caracter benefic.
Soarta copilului depinde de mamă în primul rând. Încă din
perioada gravidităţii, mama va suporta în acest interval diverse
interdicţii, va fi supusă la o serie de practici, unele chiar de natură
magică, altele cu caracter sanitar (mentalitatea actanţilor nefăcându-se
diferenţieri, în acest sens totul fiind reductibil la formula "nu este bine").
Nu vom trata aceste practici din această perioadă deoarece nu intră în
sfera a ceea ce ne-am propus. Ne vom limita numai la obiceiurile de la
naştere cu unele referiri şi la faza copilăriei.
În general, la români, dar şi în toate comunităţile tradiţionale
maramureşene, mama, şase săptămâni după naştere era considerată
"murdară" (impură). În această perioadă şi copil este supus unui număr
de "tabuuri" ... precum şi la diverse rituri de apărare - protejare împotriva
"ochiului rău", contagiunilor, bolilor, demonilor de tot felul. Pentru
purificare şi integrare în societatea familială, creştină etc„ în mod
necesar copilul trebuie despărţit de mediul său interior, iar acest mediu
nu este altul decât mama copilului. Pentru aceasta atât mama cât şi
copilul în timpul primelor zile vor fi îngrijiţi de către - actantul principal moaşa - care prin puteri speciale va oficia riturile de separare:
secţionarea cordonului ombilical, prima baie rituală, primul înfăşat, şi
chiar şi ritul de dare a numelui şi de încreştinare, adică riturile de
agregare la societatea familială şi cea religioasă.
În zona Maramureş, naşterea are loc numai în prezenţa moaşei.
(Excepţiile sunt rare. Când moaşa lipseşte, este înlocuită de mama celei
care naşte sau altă femeie care a mai avut copii). Moaşa are un statut
privilegiat fiind respectată de întregul sat. Ea va sta alături de femeia
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care a

născut

cu sfaturi practice pe tot parcursul celor patruzeci de zile
după naştere şi chiar mai mult.
Prima operaţiune pe care o face moaşa, imediat după ce fătul a
fost expulzat, este "tăierea buricului" (secţionarea cordonului ombilical)
operaţiune foarte importantă şi sub aspectul medico-sanitar dar şi în
privinţa desprinderii fătului de vechea stare. A.V. Gennep2 consideră
acest rit ca rit primordial de separare. Tot moaşa este cea care leagă
ombilicul pe care, după o săptămână "îl găseşti pă rante". Ombilicul se
păstrează în casă într-un pahar pe grindă sau după icoană până când
copilul ajunge la 6-7 ani. Acum îi este dat spre dezlegare, dacă reuşeşte
să-l dezlege "coconu a si cuminte", rit de iniţiere. Rit de separare este şi
desprinderea copilului de placentă. Moaşa îngroapă placenta în
grădinuţa cu flori într-un loc "necălcat". "Casa coconului"sau placenta se
îngroapă cu "gura" în jos dacă lehuza nu mai doreşte alţi copii, iar "dacă
vrea să mai nască tăt cocon să îngroapă cu trei grăunţe de bob".
Foarte important pentru noul născut sunt băile rituale ale copilului
şi în special prima baie.
În satul Cuhea prima baie şi următoarele pe parcursul întregii
săptămâni le face moaşa (de altfel şi mâncarea în această perioadă o
găteşte tot moaşa). Apa pentru baie se aduce din râu ori din fântână, dar
"înainte de asfinţitul soarelui". Baia se face cu apă călduţă în care se
pune: unsoare de vacă "ca să se-nmoaie pielea", florile de pe cununa de
mireasă a mamei (ca să sie mândru ca floarea), cununa de bărbânoc de
pe steagul de nuntă. Tot în prima scaldă se mai punea "agheasmă";
când coconu era "hiboş" - când avea coiţele prea mari, se punea în apă
o alună ca să-i scadă aşa cum scade aluna, se mai punea lapte de
mamă "ţâţă", "strună de ceteră" etc. Apa în care s-a îmbăiat copilul se
aruncă în grădinuţa cu flori, pentru fete de fiecare dată în acelaşi loc,
pentru băieţi în locuri diferitept a avea noroc la căsătorie.
Întotdeauna baia se făcea numai înainte de asfinţitul soarelui.
Dacă "o apucă seara, după asfinţit atunci nu se scotea ciupa cu apă
afară, se punea în ciupă un cărbune şi se lasă până dimineaţa ca să se
lege de cărbune" 3 .
Remarcăm o serie de practici cu un foarte clar rol medicosanitar, în acelaşi timp şi o serie de rituri lipsite de orice logică şi sens
ştiinţific, credinţe deşarte datorate ignoranţei.
Trebuie să evidenţiem pentru satul Cuhea prezenţa ursitoarelor
în momentul naşterii (lucru pe care nu l-am găsit în satul vecin leud).
Ursitoarele apar când femeia este în durerile facerii, sunt afară la
fereastră "nu se arătau ci numai strigau. Strigau la moaşă să aivă grijă
2
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să ţină

nevasta cu picioarele în sus, să nu nască atunci că nu-i bine".
Ursitoarele erau în număr de trei şi în credinţa localnicilor, aduceau
prevestirile rele. 4
Înfăşatul noului născut este o altă problemă importantă de care
se leagă o serie de credinţe deşarte: "coconul se înfăşa cu rante din gatii
şi-l lega cu fâşie de lână împletită în patru să nu sie cracoş, iar tălpile
rămâneau libere ca să sie jucăuş".
Până la împlinirea vârstei de un an se continuă o serie de
credinţe şi practici de apărare a copilului, astfel: "răntile se ţineau la
uscat afară numai până la asfinţit, când e vânt nu e voie să stea întinse,
se duc în faţa focului zicând: la-ţi focule focul! Să nu aibă stur pe pie!e.
Nici gunoiul nu se scotea seara din casă".
Somnul copilului era vegheat de mamă cu cele mai mari
precauţii. În leagănul copilului se punea sub pernă o cruciuliţă "să-l
apere de rău", la câmp din locul unde era pus copilul să doarmă se lua
puţin pământ de sub spate şi i se punea subsoară ca să poată dormi, să
nu-i rămâie somnul la câmp. De fiecare dată când o femeie intră în casa
unde doarme copilul îi lasă la plecare "somnul şi ţâţa".
Dacă copilul plângea mult se credea că este deocheat "şi se stingeau
nouă cărbuni într-o ulcea, se numără îndărăt şi se făcea cruce peste
ulcică. Din apă descântată se lua trei picături cu degetul mic şi i se
dădeau în gură şi se făcea cruce peste el". Apa descântată se arunca la
ţâţâna uşii şi peste casă zicând: "cum sar stropii aşa să le sară ochii la
care te-o deocheat şi ulceaua se punea cu gura în jos pe scaunul apei".
Ca în toate satele Maramureşului şi în satul Cuhea este prezent
ritul de "vindecare a copilului". Astfel, dacă copilul este bolnav, mama îl
vinde pe fereastră unei femei care are copii mulţi şi sănătoşi. Cu această
ocazie se schimba numele copilului. Când copilul a murit mama îl
cumpără de la nănaşă cu trei colaci şi o lumină aprinsă "ca să sie a ei
îngerul".
Darea numelui

şi

botezul

Ritul de dare a numelui este în funcţie câteodată şi de starea
sănătăţii copilului. Dacă fătul este ameninţat imediat după naştere, ritul
este oficiat imediat de către moaşă printr-o formulă prescurtată.
În general în Maramureş (în condiţii normale) ritul denominării se
oficiază odată cu ritul botezului. Prin aceasta copilul este agregat la
societatea creştină şi familială.
În cadrul denominării un aspect important este cel al alegerii
numelui 5 . "Trebuie menţionat că de obicei se dădeau copiilor numele
4

idem
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părinţilor

sau al bunicilor, în unele locuri numele naşilor. Erau însă şi
nume pe care le dădea biserica, după numele sfântului sărbătorit în ziua
în care s-a născut copilul sau într-o zi apropiată şi sunt şi nume la modă
împrumutate din mediile urbane". în satul Cuhea de obicei se dă numele
socrului "aceasta-i datoria" zice informatorul 6 - asigurându-se astfel
continuitatea patriliniară a numelui. Numele copilului îl alege mama lui.
În cadrul denominaţiei, conform tradiţiei, copilul va urma spiţa de neam
patriliniară.

Copilul este dus la botez de către moaşă şi nănaşă, care era de
naşa de căsătorie. După botez, nănaşa cu copilul în braţe
împreună cu moaşa se reîntorc acasă unde se face "botejunea"
(sărbătoarea propriu zisă). Copilul este aşezat pe masă. Sub capul
copilului se pun "sărsame de măistărit", la fetiţe se pun "cosăle, ţol" (să
ştie alege).
La botejune participă părinţii copilului, nănaşa, moaşa, neamuri,
prieteni. Vin neinvitaţi, de aceea nu se aduc daruri. În satul Cuhea la
botejune nu se joacă ci doar se "horeşte". În general, femeile adresează
noului născut urări de sănătate, fericire etc. : "să aivă năroc! ; să crească
mare! ; să-l ferească Dumnezeu de rele!"ş.a.
Când copilul creşte mare, la 7-9 ani, părinţii merg cu acesta la
nănaşă "şi-l descumpără". Fac o petrecere "pun bani pe un talger". De
acum copilul va fi al mamei. Remarcăm că ritualul "descumpărării" se
succede pe mai multe planuri. Iniţial copilul a fost al moaşei de la care a
fost "descumpărat de nănaşă" şi apoi de mamă.
Când copilul se năştea mort, era mare necaz. Ei pun sub semn
rău casa omului. Copii născuţi morţi sunt consideraţi "strigoi". Când cade
o stea (semn că a murit un copil nebotezat) e bine să te opreşti şi să zici
în gând: "De-i cocon I Să sie Ion I De-i cocoană I Sie loană". Această
formulă este o oficiere rituală de "botez".
Am desprins din cele de mai sus că riturile de numire şi
botejunea nu sunt altceva decât clare rituri de agregare, la societatea
familială, societatea sătească şi la cea religioasă.
regulă

* * *
Constatăm că în perioada naşterii şi după aceasta moaşa devine
persoana cea mai importantă
"Trebuie să ţinem seama - spune
profesorul Mihai Pop într-un studiu dedicat obiceiurilor - că în viaţa
tradiţională a satului, moşitul era o funcţie, o cinste obştească, nu o
profesie în sensul de azi şi ca atare nu se remunera cu bani. În ierarhia
5
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satului, moaşa îşi avea locul ei bine stabilit şi pentru împlinirea ritului ea
era dăruită, iar între ea, femeile şi copiii moşiţi se stabilea o legătură
oficială care incumba obligaţii. .. "7 . Una din aceste obligaţii în
comunităţile maramureşene pe cu un specific local, era ca o dată la anul
"într-o zi anume" moaşa să fie sărbătorită în aşa zisul obicei "adunarea
nepoatelor". Redăm mai jos obiceiul aşa cum a fost descris de Mihai
Dăncuş pentru scenariul filmului cu acelaşi nume făcut de Studioul
"Sahea" în anul 1973.
"Adunarea nepoatelor" 8 pentru că în gândirea tradiţională
maramureşeană femeia moşită devine "nepoată", iar copiii moşiţi
"nepoţi", deci rudeniile moaşei. Deci nepoatele într-o zi "la anu"
(Bobotează, Sântion, a treia zi de Paşti când fixează moaşa) vin la
moaşă pentru a o cinsti. Nepoatele aduc daruri: bucate, fuior, lână,
pânză, năframă, ştergători, (dacă o nepoată a iubit-o pe moaşă mai mult
îi coase o cămaşă) şi ţuică.
Sărbătoarea începe de obicei la amiază când rând pe rând
nepoatele vin la casa moaşei care este pregătită de sărbătoare.
Nepoatele sunt primite într-o încăpere alăturată unde este pregătit un
blid cu agheasmă în care este pus şi un bănuţ de argint. Nepoata care
este primită îşi înmoaie mâinile în apâ sfinţită şi o spală pe moaşă pe
faţă şi pe corp (simbolic) de trei ori zicând: "Iartă-mă moşică", o şterge
cu ştergar, năframă, pânză ce a adus dar pentru moaşă. Moaşa
răspunde: "Dumnezeu să te ierte şi pă dumăta, să-ţi ierte păcatele
dumitale şi a cui te-o făcut!". Moaşa ia un pahar de ţuică şi închină: "Să
trăiţi şi să vă creşteţi coconii!".
Se aşează la masă iar moaşa începe să "paharnicească" din
horinca îndulcită. Ea pune din horinca îndulcită câte două pahare pe o
farfurie şi începând din "cheturi" (colţul încăperii) dă la fiecare nepoată.
Nepoatele plătesc cele două pahare fiecare după posibilităţi. Se pune
mâncarea, se mănâncă, se închină la moaşă, se bea, iar la un moment
dat se începe "jocul moaşei" - "roata prin casă". Dacă sunt prea multe
nepoate se mai face o roată în mijlocul celeilalte.
Strigăturile adresate moaşei sunt pline de dragoste şi respect:
"Frunză verde de pe coastă I Să trăiască moaşa noastă I Să trăiască
mult şi bine I Că ni-i cinste nu ruşine!" sau "Mult mă uit cât îi Iza I Nu-i
moaşă ca dumăta I Frunzucă verde din vie I Bunucă şi de omenie".
Moaşa conştientă de cinstea de care se bucură, emoţionată de prezenţă
răspunde tot cu strigături, astfel: "Dragu-mi de dumavoastă I C-aţi zinit la
7
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casa noastă I Aţi zinit că m-aţi ibdit I Că de nu m-aţi si ibdit I Pă la noi naţi si zi nit".
Dialogul între moaşă şi nepoate se continuă, ca şi petrecerea de
altfel până noaptea târziu. Trebuie să subliniem că toată această
minunată petrecere se întâmplă în exclusivitate numai între femei. La
miezul nopţii vin bărbaţii după neveste şi pleacă fiecare pe la casele lor.
Am încercat să surprindem câteva secvenţe din cadrul riturilor şi
obiceiurilor de la naştere specifice satului Cuhea - Bogdan Vodă, dar
care, în mare le găsim în toate comunităţile maramureşene.
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