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Cu tămâia oi tămâia
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Toate relele le-oi depărta"
Descântec din Slatina Timiş
Nevasta, la termenul cuvenit, năştea acasă ajutată de soacră, de cumnată
de câte o vecină mai pricepută. Cunoştiinţele de medicină populară şi
experienţa moaşei erau singurele soluţii pentru naştere. Moaşa era sora mai mare
a tatălui copilului şi convieţuia în aceeaşi casă cu tânăra mamă. În unele sate din
Caraş se mai numeşte moaşa "pe buric'', de fapt, ea este mătuşa copilului şi
cumnata lehuzei. Se creează, în acest context, o sinonimie între "moaşa de neam"
şi "moaşa obstreticiană" a satului. Imediat după naştere copilul este preluat de
moaşă, curăţat, spălat şi înfăşat. Moaşa sau asistenta medicală va prelua rolul
moaşei de neam de odinioară când naşterea se făcea acasă. Moaşa va îngropa
placenta în hotarul satului, dacă familia nu mai doreşte alţi copii sau în grădina
casei, la loc curat, de obicei sub un pom, dacă mai vor copii.
şi

PRACTICI MEDICALE

ŞI

MAGICE

Pentru ajutorarea în timpul travaliului, se aşează pe pântecele gravidei
sculuri de cânepă încălzite ca să uşureze naşterea. Buricul copilului este tăiat pe
jugul boilor ca să fie răbdător şi să tragă la jug. La Cornereva, după ce-i înfăşat,
copilul, se înveleşte într-o blană de oaie, ca să iubească oile. La Bozovici, se
aşează în cămaşa tatălui, gest simbolic al recunoaşterii. Este vorba de magie prin
contaminare dar şi de respectul pentru neam şi strămoşi.
În satele de Câmpie din preajma Lugojului, copilul se ridică înfăşat la
grindă, adică se aşează în casă pentru că un nou născut înseamnă o nouă
întemeiere. Moaţa de neam se îngrijeşte de copil şi de gesturile simbolice care
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trebuie făcute "că aşa se cere". La întregul ceremonial participă toate femeile
bătrâne ale casei. La sfărşitul acestei etape, moaşa va pleca la biserică cu o sticlă
de apă cu busuioc ca s-o sfinţească popa. (Novacovici, I, 1902, p. 91-92)
SCALD A
În prima scaldă se pun obiecte magice cu scopul de a influenţa soarta
copilului, pentru că un nou născut este o întemeiere. Se crede că "dacă va plânge
în scaldă, copilul va fi un om voios, sănătos şi fermecător". În alte zone, moaşa
de neam sau bunica vor pune obiecte care, prin virtuţile lor, vor apăra sau vor
hotărâ drumul şi destinul copilului. Toate gesturile împlinite în această secvenţă
sunt rituri de prognosticare înfăptuite la începutul drumului prin viaţă al copilului.
În prima scaldă se pune: apă sfinţită - să fie copilul curat la cuget; busuioc
- să fie credincios; flori - să fie frumos; lapte - să fie alb la faţă; ou - pentru ca să
aibe rod sau să fie sănătos; nuci - ca să nu se vatăme; pietricică - să fie răbdător,
ban de argint - să-l apere de vrăji şi farmece. (Elena Marta, 1988, p. 76)
Gesturi simbolice întâlnim în toate secvenţele scaldei. Copilul se scoate
apoi din apă prins drept, de cap şi de picioare - ca să fie înalt sau este ţinut de
cap, cu un deget aşezat pe cerul gurii ca să fie bun de gură. Aşa cum s-a văzut,
sunt rituri de continguitate şi similaritate, adică simi/ia similibus curantur şi simi/ia
similibus evocatur. Varietatea interpretărilor simbolice depinde de reprezentările
personale ale fiecăruia pentru că acestea, fie prin simpatie, fie prin contaminare
se vor manifesta asupra mamei, copilului sau familiei vindecând. (Marcel Mauss,
1996, p. 101)
Este vorba de inducerea noului-născut, de noi proprietăţi şi virtuţi prin
contactul direct: cum a fost cel cu cămaşă tatălui sau prin asemănare. Se crede
că pruncul va fi frumos ca floarea din scaldă, curat ca apa sfinţită, credincios ca
busuiocul şi bogat ca banul de argint.
Obiceiurile practicate de către familie la nasterea unui copil sunt un
florilegiu de practici rituale bazate pe principiile magiei prin sugestie sau
contaminare. După legea magiei, asemănătorul produce asemănători iar
contrariul acţionează asupra contrariului. În acest caz se produce o inversare a
polarităţii. De pildă, dacă copilul are febră se înveleşte în comprese reci. Această
perioadă liminară între naştere şi botez este cea mai expusă vrăjilor. În satul
tradiţional se obişnuia ca cel mult la şase săptămâni după naştere să se facă botezul
copilului sănătos. Dacă pruncul era bolnăvicios se boteza mai repede de şase
săptămâni, iar în cazul unui copil cu traume la naştere moaşa îl închina la icoană
şi îi punea un nume ca să nu moară copilul nebotezat. Se credea că aceşti copii
nebotezaţi se fac strigoi.
Din aceste motive, femeile aplică un set complex de practici magice în
dorinţa de ocrotire a copilului. Sunt gesturi de ocrotire şi de aşezare în familie
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dar şi de curăţire a mamei lehuze. În cazul unor naşteri dificile moaşele satului
erau pregătite pentru toate incidentele şi accidentele posibile la o naştere:
hemoragii, naşteri premature, sarcină retraversă, sarcină gemelară, pelvină etc.
Primele trei zile de la naştere sunt dificile pentru copii născuţi prematur sau
traumatizaţi pe parcursul travaliului. Ca atare în caeastă perioadă grija pentru
copil şi mamă este mai mare şi mâncarea mai bună.

TOALETA

ŞI CREDIŢELE

Îmbrăcămintea copilului este socotită un dublu al pruncului şi pentru ca
să-l

apere de spiritele rele, mama înnoadă la un capăt al "faşiei" tot soiul de obiecte
magice: piatră, tămâie şi marmură, întocmai ca în riturile funerare, pentru ca
spiritele rele să nu fure sufletul pruncului. Lângă patul copilului, peste noapte
se adună obicte cu tăiş, cu scopul de a speria spiritele rele din preajma copilului.
Conform aceloraşi credinţe, mama nu are voie să-şi părăsească copilul până la
botez, "ca să nu vină 'hăla' să-i fure copilul încă păgân necreştinat". Baia să nu
o facă după apusul soarelui iar apa de la scaldă să se arunce către apus. Dacă sa întunecat afară, apa nu se mai aruncă până dimineaţa.

MASA URSITOARELOR
de neam primeşte în braţe copilul şi tot ea este cea care aşterne masa
ursitoarelor şi va duce copilul la biserică. A treia zi de la naştere se aşează pe o
masă acoperită cu măsai alb o sănie. Este un fund de lemn pentru mămăliga pe
care se aşează daruri ca să îmbuneze ursitoarele. În anul 1987, la Ilova, Elena
Marta descrie astfel obiceiul: "Se aşezau trei scaune la masă iar pe masă se
puneau trei blide cu apă, trei colăcei cu câte un ban, o sticlă de băutură, un
caier de lână şi brăcira moaşei de neam. Ce visa moaşa sau mama în noaptea
aceea, visul se împlinea. Ce era scris copilului se împlinea negreşit." (E. Marta,
1986, p. 79) Credinţele în ursitori au fost răspândite în toate ţările. Pentru români,
ele sunt zâne din care una prevesteşte norocul la naştere, a doua cum îi va fi
căsătoria, iar cea de-a treia, în ce chip va muri. (Lorinţi, Kahane, 1968, p. 179184) Se crede că aceasta din urmă este cea mai importantă.
În zona Oraviţa, se ştie că ursitorile vin în cea de-a treia noapte. Ele
sorocesc norocul copilului. Pe o faţă de masă curată, pe un scaun sau pe o masă
se pun trei buchete de flori, un pahar cu apă, oglinda, pieptene, brăcira mamei,
sare şi unt de vacă. Masa cu cele de mai sus de apropie de patul mamei care se
străduieşte să rămână trează toată noaptea, până se aud ursitoarele. Se crede că
dacă nu sunt primite bine, ele vor moşi rău. (C.T. z.e. Oraviţa) La Sasca Montană,
sat locuit de "bufeni" (olteni colonizaţi la 1718) obiceiul este mai arhaic şi mai
simplu. Pe masă în apropierea pătuţului se pun trei pahare: unul cu apă, al doilea
cu vin şi al treilea cu ţuică. În funcţie de paharul atins, va fi norocul copilului.
Moaţa
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De obicei, alcoolul se evaporă mai repede şi "omul va fi tare ca ţuica" iar dacă
i place vinul "va fi un beţiv". Cele trei turte se dau copiilor din vecini. Tot aici,
în zona Oraviţa, în comuna Sasca Română se pun tot trei pahare cu apă, lapte şi
vin şi copilul va fi curat ca apa, bogat ca laptele şi bun ca vinul. Dacă pe masă
au fost puse mai multe ofrande pentru ursitori, acestea vor fi de bun augur pentru
copil. Întregul ceremonial este înfăptuit numai de către femei conduse de bătrâna
casei, soacra lehuzei. Naşterea (travaliul) şi botezul sunt îndeplinite numai de
femei casei sub conducerea soacrei lehuzei, adică mama tatălui copilului.
Naşterea şi botezul este un ceremonial complex în care se întrepătrund practici
şi rituri magice de ocrotire a gravidei, mamei şi a copilului. Se practică acum şi
riturile de consacrare, de confirmare şi aşezare în casă. O naştere înseamnă o
întemeiere, o nouă familie. În acest context într-o societate tradiţională şi
patriliniară sunt preferaţi mai cu seamă băieţii.
Rolul primordial în obiceiurile legate de naştere şi botez îl are femeia.
Intervenţia tatălui apare în riturile de confirmare şi aşezare în neam.

BOTEZUL
NAŞA ŞI

BOTEZUL
Opt zile la rând, moaşa de neam a îngrijit de copil şi de mamă. În fiecare
an, la Paşti, Rusalii şi Crăciun, mama se va recompensa ducând moaşei colacul,
adică pâine, carne friptă, ouă sau brânză. După fiecare naştere, naşa primeşte şi
ea colacul şi câte o cârpă de cap. Sunt relaţii de subordonare dintre naşi şi fini,
pentru că naşul merge pe neam şi se transmite pe linie masculină. Cel care a
cununat familia, va boteza şi copilul. El va boteza toţi copiii finului. H.H. Stahl,
în analiza de caz, făcută în satul Drăguş, dezvăluie aceleaşi legi comunitare, legate
de instituţia năşitului. Naşul merge pe curte sau pe "hei", la fel se transmite şi
porecla. Naşul nu se schimbă niciodată, numai dacă naşul bătrân nu mai are
urmaşi sau renunţă. În ultimul caz el îşi anunţă finii ca să-şi poată găsi alţi naşi.
Sârbii ortodocşi, ca şi românii, respectă naşul şi familia acestuia. Între ei se
angajează un schimb de vizite şi de cadouri la anumite sărbători de peste an.
Este un tip de înrudire spirituală impusă de către biserică dar şi o protecţie
spirituală. Căsătoriile între familia naşului şi a finului sunt prohibite până la gradul
trei de rudenie, pentru că se consideră că naşul este mentorul spiritual al familiei.
La fel ca la români, duceau şi ei colacul naşului. Naşii vor fi chemaţi la toate
sărbătorile din famila finilor. Finii duceau colacul naşului la praznic, la Paşti, la
Crăciun şi la alte sărbători mari. La fel procedau şi Sârbii creştini-ortodocşi. Dacă
unei familii i-au murit mai mulţi copii născuţi, următorul copil va fi "lepădat" şi
cine va trece primul, îl va ridica şi îi va fi naş. Se crede că hazardul va schimba
nenorocul prin prinderea unui naş străin, ales la întâmplare. În satele Sârbeşti de
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Câmpie, mama schimbă naşul cu ghinion printr-un gest asemănător lăsând
copilul în prispa bisericii. Şi astăzi, în satete bănăţene, atunci când ţi-au murit
mai mulţi copii sau copiilor le merge rău, trebuie să se schimbe naşul. Cu 60 de
ani în urmă, la Răcăjdia, se oficia acealaşi rit de schimbare a naşului descris mai
sus. Gestul de ridicare este un gest magic de confirmare. Din cercetarea noastră
de teren, aflăm din Banatul tradiţional, copilul se aşeza pe pământul familiei iar
cel "din flori" se aşeza pe drum, un spaţiu al duhurilor bune şi rele. Aici, în calea
duhurilor se aşează copilul precedat de fraţi morţi. Trecătorul adus de hazard îi
va fi naş. Norocul străinului abate ghinionul pruncului. (C.T. Rudăria, 1982, E.
Petrovici, 1939, p. 43-48)
Întors acasă de la biserică, tatăl primeşte copilul pe fereastră ca să
păcălească spiritele malefice. Mai poate semnifica şi o aşezare înfăptuită de tată
în casă. Este o recunoaştere simbolică. Este al casei. Ajuns în cameră, copilul
este înălţat la grindă cu capul sau la tocul uşii. Este recunoaşterea copilului în
neam pe care o confirmă tatăl. Secvenţa se întâlneşte pe tot Banatul, la români,
sârbi şi bulgari. La acest gest se mai adaugă câteva similare. La Pesac, copilul
adus botezat de la biserică este depus de naşă pe pământ, în curtea casei, peste
prag şi se spune: "Cum este de bogat pământul, aşa să fii de bogat şi tu!". Gestul
de aşezare în neam este înfăptuit la ospăţul de botez. Cineva aşează sub masă
copilul, la picioarele părinţilor şi ale naşilor. În toate variantele, copilul este aşezat
la pământ, confirmând toate credinţele mitice şi magice despre pământ. Acelaşi
gest de închinare prin aşezare pe pământ este repetat şi de preot în altar. Gestul
acesta simbolic de aşezare sau de ridicare este un act nescris de confirmare a
filiaţiei. Se numeşte în justiţia transilvană "cuvada", iar în Moldova "to/ere". (L.
Marcu, 1980, p. 499)
Simion Florea Marian, în studiul său, pomeneşte de trecerea prin fereastră
a copilului ca practică magică de oprire a morţilor noilor-născuţi: "Pruncul se
scoate pe fereastră, iar nu pe uşă, pentru că pe uşă au fost fraţii săi care au
murit." (S. FI. Marian, 1995, p. 69) Practica a fost semnalată şi în z. e. Oraviţa
de învăţătorul Iosif Olaru, Sofronie Liuba şi Aurel Iana, corespondenţi ai
preotului Marian din Bucovina dar şi ai lui Haşdeu la Bucureşti. Copilul nu se
lasă singur în casă de frică "să nu fie schimbat" sau atunci când rămâne i se pune
sub pernă un cuţit ca să-l apere de rele. Tot pentru apărare de rele nu-i voie să
rămână afară, noaptea, agăţate pe sfoară hainele copilului.
Părintele

vicar. Vicariatul sârb ortodox Timişoara.
de neam era moaşa care ajuta. Da, erau femei, anumite femei în sat
care se pricepeau la treburi din astea şi atunci ele erau invitate în casa unde trebuia
să se nască copilul. Şi ajutau. Această femeie era prima care ducea copilul la
botez, la biserică.
Moaţa
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O altă variantă, acum în timpurile noi când sunt maternităţile, acuma nu
mai duce moaşa aceea sau asistenta medicală ci cineva din familie, apropiată cu
părinţii duce copilul la botez.
Î: Dar ştiţi la botez îl ducea moaşa şi-l aducea naşa?
R: Aşa este, moaşa aducea copilul şi în general şi acum tot aşa e.
Î: Cum era botezat?
R:Căuta numele în calendar cum era născut copilul în calendar, la naşterea
copilului moaşa venea cu apa, la preotul care dădea numele provizoriu care
este până la botezul copilului.
Preotul sfinţea apa şi-i dădea numele din calendar din ziua în care s-a năsut
copilul. Ziua sfântului care se prăznuia ... şi atunci copilul purta numele numai
până la botez. Iar între timp, părinţii merg la naşul şi întreabă pe naşu' ce numei dă copilului şi naşul dădea un nume care vroia el sau la înţelegere; asta mai
acum, mai recent, la înţelegere. Părinţii vin şi-i propun naşului: "Năşule, dacă
eşti de acord ca copilul să porte acest nume?" Şi la noi la Sârbi, nu se prea
practică. Naşii se supărau, în cazul în care părinţii anunţau numele copilului la
sfat unde treceau copilul. S-au întâmplat cazuri când naşul a renunţat să fie naş,
pentru faptul că nu a fost întrebat pentru a-i repecta dorinţa.
Î: În cazul în care (ca la românii ortodocşi) mai mulţi copii mureau, aveau
uneori trei-patru morţi înainte, îl scoateau pe proaspătul născut în drum să-i
schimbe naşul?
R: Nu ştiu, nu am auzit acest lucru, nu cunosc. Dar ştiu bine, în cazul
acesta, ştiu că se schimbă naşul. Din ce cauză? Dumnezeu ştie, nu ştiu care ar
fi explicaţia.
Î: Acest nume provizoriu, ce credeţi că reprezintă de fapt numele hotărât
în biserică de dumneavoastră?
R: Păi nu se porpune ... că este legea noastră credincioasă. Copilul
primeşte numele imediat la naştere. (Numele care-l dă preotul. Aveau până la
botez un nume.)
Î: O perioadă intermediară?
R: Asta-i şi mai important, la noi este regulă.
Î: De exemplu, în familia Radivoievici se naşte Ion Radom ir sau Radoslav.
Ăsta-i numele lui până la botez?
R: Şi la botez primea numele pe care i-l dădea naşul. De pildă, Radomir.
Î: Şi-n acte cum figura?
R: în acte nu se trecea numele acesta. (numele provizoriu) în acte se trecea
numele pe care i-l dădea preotul. Acest nume era hotărât de preot şi era valabil
până la botez, când i se schimba numele după hotărârea naşului şi cu acel nume
era înregistrat în acte.
Î: Copilul avea două nume?
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R: Primul era numele de familie. Numele până la botez nu se trecea în
acte dar se utiliza şi numele de botez. Numele acesta intermediar nu se păstra.
Copiii la joacă nu-l strigau pe acest nume.
Î: Cine alegea acest nume?
R: Se alegea pentru ca să se evite să moară copilul nebotezat. Vă spuneam
înainte că moaşa se ducea la preot cu o sticlă cu apă pe care urma preotul să o
sfinţească dar şi pentru eventualitatea evitării morţii copilului nebotezat. Moaţa
făcea baie copilului şi cu "molitvă" În fiecare zi.
Î: Deci copilul era sfinţit.
R: Nu, îi facea baie şi-n apa da baie punea apă sfinţită, deci copilul era
automat botezat cu un botez numit "scurt", apoi urma botezul preotului, botezul
oficial, cu formule bine stabilite de biserică.
Î: De ce nu grăbeau botezul cu dumneavoastră?
R: Acest botez scurt era mai bine şi apoi făceau botezul.
Î: Dar de ce?
R: Păi ştiţi, mai există o regulă la noi. Se face rugăciunea mamei la 40 de
zile, de curăţire. Şi atunci mai bine este dacă la 40 de zile aduce mama copilul
în biserică. Ea intră în biserică şi face slujba de curăţenie şi atunci urmează
botezul. Dacă copilul este de sex masculin, preotul îi face îmbisericirea. îl ia în
braţe şi-l duce În altar. Dacă copilul este de sex feminin, acesta nu ami este dus
În altar ci se aşează În faţa uşilor împărăteşti. Nici mama nici naşa nu au voie
să intre În altar. Indiferent de sex, copilul este aşezat În faţa altarului de unde îl
ridică preotul sau alt bărbat. După botez, mama ia copilul în traţe şi-l scoate
din biserică. De la biserică îl aduce acasă naşa.
Î: Există o perioadă intermediară în care copilul poartă un nume, cam de
6 săptămâni.
R: Înainte, în vechime, botezul trebuia să aibe loc în maximum 8 zile, pentru
că am văzut În registrele noastre de botez, găsim, că după două-trei zile erau
copiii botezaţi. Jar acum În timpurile noi, cam pun probleme. Nu ştim până vin
părinţii mamei sau părinţii tatălui, care sunt dintr-o regiune mai îndepărtată,
sa zicem din Moldova, şi atunci botezul este legat de călătorie. Aşa botezul se
mai Întârzie.
Interviu. Mai 1996

1. BOTEZUL LA CORNEREVA
Dăcă naşul

este om de frunte în sat, atunci are o mulţime de fini pe care ia cununat şi botezat. Se crează o relaţie de înrudire spirituală care învăluie întregul
sat. Comerevenii, ca şi Sârbii şi bulgarii, sunt foarte conservatori. Botezul este
restrâns numai în familie şi cu naşii. Naşul cu moaşa şi bunica patemă, cam la o
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săptămână după qaştere,

vor duce copilul la biserică şi-l botează. Naşul nu se
nici dacă băiatul pleacă ginere în casa fetei ci numai dacă moare. Se
crede că este un mare păcat să te lapezi de naş, şi dacă o faci, "te poate blestema.
Nasul merge din scară în scară, paralel cu scara părinţilor". C.T„ 1989) Naşul
băiatului se ţine după el şi-i va boteza toţi copiii. În cazul în care moare, naşul
cel bătrân, fiul sau nepotul să "din scurt" îl succede. Familiile foarte bune sunt
solicitate să boteze: sunt familii care au şi 20 de fini. Mai de vază au fost pe Ohaba
Grecii şi Alimpeştii.
Î: După nuntă, copiii de câte ori mergeau la naş?
R: Un an nu mergeau. Îi duceau 2000-5000 de lei după nuntă. Un an da,
un an ba până dau suma înapoi. "
Tinerii căsătoriţi înapoiau naşului suma primită la nuntă. Între naşi şi fini,
pe lângă obligaţiile financiare se stabileau şi relaţii de colaborare şi schimb de
vizite. Ca peste tot în arealul bănăţean, se ducea cu colacul la sărbători şi la
prazmc.
În societăţile tradiţionale, simţul egalităţii şi reciprocităţii funcţionează.
Atunci când un tată merge la naşul de neam pentru nunta fiului său, se face un
bilanţ al sumelor şi cadourilor. Naşul socoteşte după un carnet al său câţi bani a
primit de la botezul copilului, până la nunta acestuia. Suma adunată se împarte
la numărul copiilor. Părinţii cu naşul hotărăsc cât să mai pună la ceea ce s-a depus
până acum pentru nunta copilului. Între naşi şi fini există o evidenţă contabilă
foarte corectă pentru a se echivala darurile şi pentru a nu-l expune pe naş
cheltuielilor suplimentare.
schimbă

2. BOTEZUL LA CICLOVA ROMÂNĂ ŞI MONTANĂ
Asistăm

de neam, de la moaşa rituală
către moaşa medicală. Inovaţie firească pentru că nu se poate îndeplini
ceremonialul legat de naştere într-o maternitate. În acest context, asistenta
medicală, împreună cu naşa va schiţa ceremonialul specific satului Ciclova. Pentru
sprijinul ceremonial, asistenta medicală primeşte, precum odinioară moaşa, o
bucată de pânză numită "crijmă". De fapt, ea a devenit moaşa copilului. Plecat
din maternitate, ceremonialul va urma topica cunoscută. Cineva din familie îl
duce până la poarta casei, unde este întâmpinat de bunică, care primeşte pruncul
peste prag. Pe prag se află aşezată o găleată cu flori, adunate de mamă în timpul
sarcinii. Se spune că, trecând peste pragul cu găleata cu flori, pruncul va fi curat
la suflet şi frumos ca florile. Toţi care trec pragul vor arunca bani în găleată. Din
banii adunaţi se va cumpăra pentru copii sare, farfurii, lingură şi hăinuţe. Dacă
sumele sunt mai mari se vor cumpăra obiecte de uz casnic. Sarea, pentru
cicloveni, semnifică spor. Cu apa din prag copilul va fi spălat de faţă cu toţi
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la un transfer de

funcţii

ale

moaşei

invitaţii. După această scaldă, copilul este înfăşat şi pus lângă o icoană cu un
ban. După acest ritual urmează botezul copilului care se va face când vor avea
bani. Mama, după 6 săptămâni de la naştere se va duce la biserică să se
spovedească şi numai după aceea, se va oficia botezul religios al copilului. Moaşa
şi naşa aduce fiecare câte un coş cu daruri în alimente: miel, găină, cârnaţi, ţuică,
colac, etc.
Naşul este întotdeauna al băiatului. Nu se schimbă în funcţie de rezidenţă
ci numai la solicitarea sau la moartea sa. Ca şi în alte sate bănăţene se repetă
gesturile ştiute: se îngroapă placenta, se spovedeşte. Dacă copilul se naşte greu
şi bolnav, are loc un botez pripit ca să nu moară cumva neîncreştinat. În anul
1995, am asistat al un botez în care mama a pus masa ursitoarelor. "Când face
trei zile de la naştere se pun ursitoarele." Trei zile la rând mama pune câte un
pahar cu apă, cu vin şi ceva bani. Toate se pun pe o masă lângă copil. Dacă se
constată dimineaţa că s-a atins de apă, copilul va fi setos iar dacă se atinge de
vin va fi beţiv, de bani, bogat. Pentru botez aşa trebuie să pregătească pernă. La
biserică merge naşa cu lumânarea, moaşa cu copilul şi tatăl. Mama rămâne acasă
şi execută gesturi care să reflecte atitudinea copilului în viaţă. Dacă mama coase,
spală, curăţă, dă la vite, la fel de harnică va fi şi fata, dacă execută gesturi
bărbăteşti, la fel de harnic şi dibaci va fi băiatul. Mai nou, mamele citesc şi scriu
pentru băiat, cos şi gătesc pentru fete. Bunicul patern se ocupă de botez, de masă
şi de toate cele cuvenite.

3. BOTEZUL LA

DUDEŞTII

VECHI

Acest ceremonial este mai complicat la bulgari catolici din vestul judeţului
pentru că ei fac o deosebire totală între naşii de botez şi naşii de cununie.
Până prin anii 1965, copilul se năştea acasă sub supravegherea moaşei de la
dispensar. Botezul se face la o săptămână-două după naştere. Între naşii şi părinţii
copilului nu au loc schimburi de cadouri şi vizite. Nu se frecventau nici la
sărbătorile din timpul anului. Numele copilului era horărât de către bunic. Dacă
este băiat, regula este următoarea: primul băiat născut primeşte numele bunicului
patern. Dacă este primul născut este o fată se va boteza cu numele soacrei sau al
vreunei cumnate, din neamul băiatului. Copilul se duce la biserică imediat după
naştere, de către naş şi naşă. Mama nu iese din casă. Până la 6 săptămâni, moaşa
medicală venea zilnic să supravegheze copilul şi lehuza. Obiceiurile bulgarilor
legate de scalda şi de integrarea în neam a copilului sunt reduse. Biserica catolică
a intervenit în ceremonialul de la naştere, concentrând toate evenimentele pe
slujba religioasă şi scalda rituală. Succesiunea naşilor este diferită şi mult mai
complicată la bulgari. Naşul de cununie va boteza primul copil băiat, dar şi pe
al doilea născut dacă este tot un băiat.
Timiş
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Atunci când primul născut este o fată, fiul naşului (şi nu naşul) va oficia
botezul. Într-o succesiune ideală, pe linie masculină, fiecare descendent masculin
al naşului va boteza câte un fin. Atunci când se naşte o fată naşul se schimbă.
Naşul fetei nu este acelaşi cu al băiatului. Naşul băiatului urmează succesiunea
tradiţională pe linie masculină, iar cel al fetei nu mai este naşul de neam, al
părinţilor ci unul ales dintr-o familie vecină sau neamuri mai îndepărtate. Şi la
cununie se transmite pe generaţii naşul, adică fiecare cuplu are altă pereche de
naşi. Credem că este o mişcare mai amplă de înrudire convenţională a sătenilor
pentru a mări coeziunea de grup a bulgarilor. Este probabil o inovaţie acceptată
de comunitate, date fiind condiţiile de enclavare în care s-a menţinut Dudeştiul
Vechi până prin anul 1950.
Din cercetările întreprinse în comuna Vinga, sat locuit de bulgari catolici,
arondat acum judeţului Arad, situat la jumătatea distanţei dintre Arad şi Timişoara
s-a conservat rudenia spirituală şi s-a respecta canonul bisericii catolice.
Festivităţile de botez erau foarte discrete, desfăşurate într-un grup restrâns de
neam un.

4. BOTEZUL LA SÎNMARTINUL SÂRBESC
Primul născut, băiat, purta numele bunicului patern. Dăcă era o fată, al
bunicii materne. Se întâmpla ca naşul să fie mai căpos, vrea- numele lui să fie şi
atunci cedează. La Sârbi, naşul merge pe neam: cine a cununat şi botează.
Generaţiile continuă.

Î: Exista în sat moaşa de neam sau baba?
R: Nu. Moaşa făcea treaba, era una specializată dar ea venea la
naştere. Dar cum se făcea, eu nu mai ştiu. Imediat se dă numele, când se naşte,
se consultă imediat cu naşul, prima dată.
Î: Cine-i dă numele?
R: Merge la naş şi-i spune că noi am hotărât .... Eşti de acord? ... Da.
Î: Dar dacă el spune nu.
R: Atunci naşul hotărăşte numele.
Î: La cât timp de la naştere se face botezul?
R: Mi se pare la 6 săptămâni.
Î: Botezul era tot aşa de mare ca nunta?
R: Acum se face. înainte nu. înainte la botez mergeau numai femeile
invitate.
Î: Mai ţineţi minte cine ducea copilul până la biserică?
R: Femeia duce copilul până la biserică să boteze. De acolo îl aducea
naşa. Una ducea, alta aducea ... se zice că-l duc necreştin şi-l aduc creştin. (C. T,
1995, inf Periat Sava)
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Sistemul onomastic al românilor, sârbilor şi bulgarilor este asemănător prin
Numele este hotărât de către părinţi şi acesta este, de regulă, numele
unuia dintre bunici patern sau matern, în funcţie de rezidenţă. Dacă tatăl copilului
este ginere în casă, copilul său va purta numele socrului, care este stăpânul
gospodăriei unde el trăieşte ca "ginere în casă" şi abia cel de-al doilea copil va
primi numele bunicului patern. Sunt cazuri în care naşul hotărăşte numele
copilului fără a ţine cont de preferinţele bunicilor şi părinţilor. Uneori după "perit",
în Banat, ca să se scape de ghinion familia schimbă naşul copilului. De asemenea,
naşii de cununie şi de botez se transmit pe descendenţi. La fel la români şi
ortodocşi şi în varianta menţionată, doar la bulgarii din Dudeşti. Ceilalţi de la
Vinga, Breştea şi Denta respectă norma catolică.
procedură.
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