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Cã de astãzi înainte,
Putea-om noi tãt cânta
Altu’ nu te-om mai afla.

Informator: Irinca Ciorba, 
26 de ani, Negreºti

A. 89

Pentru frate

Bunuioru’ nost frãtiucã,
Zinã iar înapoiucã !
Trimisu-þ-am, frate, carte,
Pe ºuierii vântului,
În fundu’ pãmântului,
Nu ºtiu, cartea n-o sosât,
O, tu, frate-ai putrezât.
Frãtiucã, hainele tale,
Nu s-or mai usca la soare,
Numa-n pãmânt la rãcoare.
Mãi, frãtiucã, nunta ta,
Nu-i bunã c-a altora
C-ai îndemnat sâmbãta
ª-ai gãtat-o luni sara,
Ieºi frãþâne pânã-n prag,
ªi ascultã cum îþi trag,
Fãtu cu clopotele,
În tãte almaºurile
Ca sã ºtie neamurile.
Tãt aºe o zâs mama,
Nuntã mare cã þ-a fa,
În loc de fete gãtite
Neamurile-s despletite,

Munca l-o creat pã om  
Da nici hodina nu l-o omorât.

II. COLECÞII DE FOLCLOR

Colecþia Prof. ADRIANA ALMÃªAN

Naºterea

Împlinirea vieþii era sãrbãtoritã la cãsãtorie, iar continuitatea ei a 
asigurat-o naºterea, aºteptatã cu bucurie de tineri, de pãrinþi ºi bunici, la
care aºteptãrile erau umbrite de numeroase temeri, ce o fi, cum o fi, ca
pretutindeni. Pãrinþii ºi-au dorit copii sãnãtoºi, harnici, frumoºi, 
talentaþi, s-au temut de naºterea unor copii anormali ori cu diferite
semne. De aceea, dorinþele ºi temerile erau exprimate în numeroase
obiceiuri la naºtere. De altfel, chiar prin naºterea copiilor pe pãmânt,
speranþele de ocrotire ºi apãrare a lor contra supranaturalului malefic 
s-au legat de el, ca sacralitate primarã, transmisã ºi darurilor sale, în
primul rând fierului, mai tare mai folositor. Dorinþele ºi temerile în
legãturã cu noul-nãscut s-au diferenþiat în timp.
Arnold von Gennep consemneazã în lucrarea sa: rituri de sarcinã (rituri
de prag), rituri de naºtere (reintegrarea femeii în societate) ºi rituri de
purificare (ridicarea tabuurilor ºi reintegrarea).
Riturile ajutã la protejarea mamei în primul rând, a sarcinii, a copilului,
dar ºi a satului, rudelor, familiei împotriva influenþelor malefice.
Întâlnim ºi în cazul copilului, rituri de separare, de prag ºi de integrare.
Riturile de apãrare sunt valabile ºi în cazul copilului, dar ºi a mamei.
A. von Gennep considerã rituri de trecere toate riturile care au ca obiect
rolul de a-l face pe copil sã intre-n perioada liminalã, ce dureazã de la 2
la 40 de zile, sau mai mult în funcþie de populaþie.
În comuna Bãlan, femeilor gravide li se spuneau “groase”. Cele care nu
puteau avea copii erau numite “sterpe” ºi se zicea cã “era blãstãmatã de
D-zo aceie femeie. Femeia pân naºtere de copii îi iertatã de pãcate.
Se spunea cã nu era bine ca femeile însãrcinate sã lucreze sau sã facã
mult efort “cã sã zâce cã faci copii bolnavi. N-avei voie sã þâi la sân
ceva floare”. Nu era bine nici “sã sã mire la iosaguri, ori la bolnav ori
la urât. Nu era voie sã pui floare-n sân ori sã mninoºi ºi nici sã porþi 
pisica-n polã pãntru cã-i cu pãr ºi sã nu nascã pruncu cu pãr.
În Chendrea, femeile n-aveu voie “sã sã uite la omini bolnavi ori proºti,
sã nu deie-n pisicã cu picioru, pãntru cã zice c-o sã iasã copilu pãros.
Dacã era copilu pãros, bãtrânele fac la cuptorul de copt pâine foc mic ºi
purtau copilu pã lopatã-n care sã pune mãlaiu. Sã purtau pãstã pãruca
de foc ºi sã curãþa de pãr. Dacã purtau flori la sân, se spunea cã se vor
naºte copiii cu pete, vor fi însemnaþi. De aceea era interdicþia de-a nu
purta floare-n sân femeia însãrcinatã. Unele femei, pentru a suporta
uºor sarcina “purtau o carte de rugãciuni ori barem o cruciuliþã tãt
timpu-n sân ori într-un buzunar”, altele “sã mai menajeu di la lucru”,
ori pur ºi simplu “alergau, munceau, jucau luapta ori frecau mãlai.
Ziceau babele cã naºti mai uºor”. Femeile care constatau cã dupã mai
multã vreme nu rãmâneu însãrcinate “mereu pã la doctori ºi fãceu 

ALEXANDRU CHIORAN, 
Baia Mare, 2006
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În loc sã ai struþ ºi panã
Trabã sã-i facem pomanã.

Informator Marie Podac, 
55 de ani, 1968

A. 90

Pentru fecior tãiat de cuþit
sau topor

De tri zile-i nunta-n casã
Nici e mire, nici mireasã,
Mireasa-i la mã-sa-acasã,
Mirele-i mort lângã masã.
Moarte tristã, nemiloasã,
Ce-ai venit la-a noastã casã
ªi m-ai strigat pe fereastrã:
-Ieºi, Griguþã, pân`afarã,
Cã pizmaºii-s foc ºi parã
ªi tãt strig cã te omoarã !
ªi-ai ieºit, moarte, ieºit
Cu sãcure m-o lovit.
Nu le-o fost milã de mine 
Mi-o curmat a mele zile,
Mi-o curmat viaþa me’,
Luni noapte, cu sãcure’,
Amu vini-or sã vadã
Cum îs mire, mort pe ladã.
O, iubitul meu tãtuc,
Tu bine te-ai fo gândit,
Cã mi-i fa o nuntã mare,
Iatã c-o fo petrecare.
ªi-or vinii cuscrii, horind,
Da’, vinit-o popii, cântând.
Amu, la cãsuþa noastã,
Strânsu-s-a lume cu groazã,
-Spune-mi, maicã, adevãrat
Aºe nuntã mi-ai gãtat ?
Colacii de la nãnaº

Dacã îþi este milã de sãrac, te pune sã-i duci traista.

tratament ºi rugãciuni”, ori “fãceu slujbe, sã rugau ºi þineu post.”
Iniþial dispensarul sanitar cu salã de naºteri a fost în Chechiº, iar mai
târziu, prin anii ‘60, s-a mutat în Bãlan, care a devenit reºedinþã de
comunã. Când trebuiau sã nascã, majoritatea femeilor mergeau la
Dispensar unde erau ajutate “de moaºa de la sala de naºteri”. Puþine
erau cele care rãmâneau sã nascã acasã, fiind ajutate de moaºa de
neam, care era o femeie bãtrânã ºi priceputã într-ale moºitului.
Placenta ºi cordonul ombilical nu se aruncau oriunde, ci “sã îngropau
înt-on loc anume”. Dacã naºterea era grea, se obiºnuia sã se tragã
clopotele ºi sã se facã rugãciuni. Prima scaldã a copilului o fãcea
moaºa “în ciupã de lemn”, în apã cãlduþã, dupã care “sã arunca apa la
nuc ca sã hie dragã fata la fecior.” Tot moaºa era cea care înfãºa copilu
dupã prima scaldã ºi apoi “o sãptãmânã vine ºi-l scãlda dimineaþa ºi
aduce mâncare la mamã. La botez îi fãce mama cinste cu materiale.”
Existau anumite obiceiuri ºi credinþe în legãturã cu alãptarea. Nu era
voie “sã ºadã-n locul mamelor altcineva. Dacã sã muta laptele la ceia
care-o ºezut, pune sare pã chept ºi-api mere femeia lãuzã ºi linje 
de-acolo ºi sã mutã-napoi þãþa.” Nu e bine nici “sã se mulgã în pahar,
sã nu dea la altu’, ori sã ajungã acu de prins în sân, sã nu-ºi piardã
þãþa.” În concepþia tradiþionalã, sarea era investitã cu simboluri magice.
“Era foc eliberat de ape, simbol al transmutãrilor spirituale ºi morale,
cu virtuþi purificatoare. Era ºi simbol al incoruptibilitãþii.”
În apa pentru prima scaldã se puneau obiecte diferite, prin care erau
exprimate dorinþele în legãturã cu viitorul noului-nãscut, în primul rând
sã fie harnic, voinic, norocos, sãnãtos, frumos.
Apa de la prima scaldã nu se arunca oriunde ºi oricând. Nu se arunca
spre rãsãrit, spre soare, nu se arunca în orice loc, numai în loc curat, ca
sã nu aparã necurãþenii pe corpul noului nãscut (bube ori pete). În cele
mai multe pãrþi se arunca la rãdãcina unui pom roditor, ca sã fie ca
acesta. Dupã scaldã, noul nãscut se înfãºa, în scutece fãcute în acest
scop, era aºezat lângã mama sa ºi apoi în leagãn, în care se punea peste
tot mai demult, o bucatã de fier, ca sã nu se poatã apropia de el
supranaturalul. Dupã prima scaldã, copilului i se cântau de obicei 
cântece de leagãn, precum “nani, nani, puiºor, dormi cu mama biniºor.”
La mânuþa copilului se punea fir roºu, ca sã nu fie deocheat. “Sã pune
niºte lânã vopsitã roºie, ca sã nu sã deoche.”
Pânã la botezul copilului, femeia lãuzã avea interdicþia de a ieºi în
lume ori “n-ave voie sã margã la fântânã sã scoatã apã, cã era 
consideratã spurcatã; timp de 40 de zile n-ave voie sã margã-n þarinã
ori în sat.” În Chechiº, la fel, femeia lãuzã “sã pãstra sã nu margã-n
grãdinã ori la fântânã, pãntru cã sã zâce cã nu eºti curatã pânã la 6 
sãptãmâni.” La þarã, femeile lãuze erau sfãtuite de cele mai bãtrâne din
neam, ca atunci când au crampe “sã beie puþânticã pãlincã îndulcitã cu
chimen ca sã aline crampele din burtã.”
În general, copiii se botezau în funcþie de cât erau de sãnãtoºi:
”Depinde de cât era de sãnãtos. Dacã nu era, îl botezai mai degrabã.
Cam pã la 2 sãptãmâni.” Problema era atunci când copilul se nãºtea în
post ºi nu era bine sã se facã botez pânã la sfârºitul postului:”Dacã era
mai slãbuþ, sã boteza la sãptãmânã ori la câteva zile. De sã nimere sã

ªTEFAN MARIª, 
Baia Mare, 2006
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I-aþi fãcut de pãrãstas.
În loc de steag de mireasã
Prapori rãzimaþi de masã.

Informator Ana Berinde, 1955

A. 91

Câte mame îs în sat,
Tãte-ºi aºteaptã cu drag,
Feciorii când zin din sat.
Primãvarã, primãvarã,
Ce-ai vinit la noi în þarã,
Cu câmpuri pline de flori,
Cu zile de sãrbãtori,
Numai’ la ai mei pãrinþi,
Le-ai adus lacrimi fierbinþi.
Dintr-o casã-a tatii plinã,
Fãrã mine-þ fi la cinã.
Cina-n masã s-a rãci,
Apa-n vase s-a-ncãlzi,
Numa’ io n-oi mai vini.
Scumpele mele surori,
Rãsãdiþi ºi-a mele flori,
Rãsãdiþi ºi le udaþi
ªi de mine nu uitaþi !
Iar voi, scumpilor mei fraþi,
Triºti sunteþi ºi supãraþi,
Cã mi-o fi moartea sã mor,
De un ruginit topor.

Informator Floare Isac, 1954

Nu-i dupã cum îi zisã,
Ci dupã cum îi scrisã.

hie în post, sã aºtepta pânã la ieºirea din post.”
Micuþul era pregãtit pentru botez de cãtre moaºã ºi naºe:”îl puneu în
pãturiþã, îl înfãºa mama-n scutece curate înainte ºi-i pune api o 
nãfrãmuþã albã-n cap sã nu-i hie dezvelitã faþa.” Ca daruri primite din
partea mamei, moaºa ºi naºa primeau “câte un dosoi. Li se ºtergeau
mâinile nãnaºei ºi moaºei cu câte-un dosoi.” Copilul primea ca daruri la
botez: “bani, hãinuþã, costumaºe”. Este obiceiul ca “naºe ºi moaºa sã
îmbrace nou-nãscutul, cu haine cumpãrate de ele. Pãntru fetiþe, naºele
cumpãrã cercei, de-on pic de vreme.” Dupã ce se boteazã copilul, la
sfârºit se face “ospãþ de botez”, o masã festivã cu muzicã, unde sã aduc
cadouri ºi bani”, atunci când pãrinþii au posibilitãþi, sunt invitate rudele
apropiate, vecinii ºi prietenii. La ospãþ, invitaþii se simþeau bine:
”afumeu, jucau, povesteu tãt felu de întâmplãri.” Botezul copilului se
fãcea la bisericã, de cãtre preot. Acesta taie o ºuviþã din pãrul copilului,
pe care o dã mamei spre pãstrare. Copilul este botezat ºi spãlat ritualic,
iar mama este spoveditã ºi cuminecatã, pentru a trece din starea de
lãuzã “femeie spurcatã” în cea de mamã “femeie binecuvântatã”.
Despre copiii care mureau nebotezaþi se spunea “cã-s înjeri întunecaþi”.
Copilului i se fãcea un legãnel în formã dreptunghiularã “fãcut din
scândurã de brad, sub formã de uþuþ, c-aºe mama-l pute legãna ºi cu
picioru. În timp ce-l legãna, obiºnuia sã-i cânte:
“Abua, þucu-l maica
Cine-i de una-i ºi de alta
Abuã-te pui de cuc
Cã mã-ta s-o dus la plug
Abuã-te pui de ciorã,
Cã mã-ta s-o dus la morã”
Mai demult atunci când se îmbolnãveau copiii, mamele încercau sã-i
trateze cu plante medicinale precum flori de tei, chimen, romaniþã,
cunoscute pentru virtuþile tãmãduitoare.” Când erau beteji pruncii ºi
rãmâneu împiliþi, sã zice sã-i schelzi în apã de pã dreþã”.
Dupã ce creºteau mamele considerau cã pruncuþii lor trebuie sã ºtie de
fricã, atunci când fac prostioare, astfel cã-i înfrica ºi-i ameninþa:”Te
duce bu-hu-hu ori bau-bau, dacã nu eºti cuminte.” Ori “te dau la te-te
sã te muºte ori te papã lupu de eºti rãu ºi nu m-asculþi”. În general
mamele puneau copiilor interdicþii de a nu se apropia de foc ori de 
fântânã. În fântânã se spunea cã e bau-baul ori bu-hu-hu. Dacã se
apropiau de foc, li se spunea cã acesta face buba. Ca sã nu plece singuri
prin pãdure, ori pe câmp, erau înfricaþi cã-i furã “Muma Pãdurii”.
Dupã ce sugarii creºteau, mamele aveau diferite metode de a-i înþãrca:
“se unge þâþa cu funingine ºi mama-ºi întoarce cãmeºa sã n-o poatã
dezbumba”. Când îºi schimbau dinþii, copiii erau îmvãþaþi sã-i arunce
sus pe casã ºi sã rosteascã:”Na, cioarã, un dinte de fier ºi adã-mi altul
de oþel”. Grijile pentru copiii mici scãdeau în intensitate, pe mãsurã ce
aceºtia creºteau, când se porneau prin casã, apoi prin curþi ºi pe uliþele
satului. Pentru ei copilãria era primãvara vieþii, seninã, lipsitã de griji,
în care sfaturile ºi jocurile erau întregite în timp, când se apropia
sfârºitul, cu învãþãturi ºi îndeletniciri specifice, care-i pregãteau pentru
intrarea în cel de-al doilea ciclu al vieþii: tinereþea. Copilãria se sfârºea
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A. 92

Tinerelu’ meu Vãsuc,
Hãrnicuþ ºi tineriuc
ªi la irimã friptuc,
Scoalã ºi grãi un cuvânt,
Nu me cu tãtu-n pãmânt !
Tu, Vãsî, la nunta ta,
Suspinã tãtã casa,
De gândeºti cã s-a surpa.
Cine mi te-o omorât
N-aibã loc nici în mormânt,
Pãmântu’ sã-l þâpe afarã,
Sã-l mãnânce corbi ºi cioarã! 
Arzã-i focu cu para
Care þ-o rupt inima !
Arzã-i focu’ cu tunu’
Care þi-o rupt sufletu’ !
Scuturã, stegar, steagu’,
Cã doarã nunta-i amu,
Nuntã fãrã ceteras,
Mirele-nchis în sãlaº.
Mândra ta ºi-o luat ciucuri
Þie casã de scânduri,
Mândra ta ºi-o luat ºifon
Þie cruce de goron.

Informator Irina Ciocan,
1959

A. 93

Mândru’ mamii, struþ de flori,
Tãt te cat printre feciori
ªi nu te vãd nicãri;
Cã te-ai dus ºi nu mai vii.
Tãt îi para Mãriuchii
Cã-n sat sara trabã a veni,
O pe vale o pe dâmb
O pe uliþã strigând,
Da’ nu zii de nicãri,
Cã te-ai dus a putrezi,
Vai de inima mamii.
O, mândru’ fecioru’ mamii,
De la groapã nu-i vini,
Numa’ caru’ cu boii.

Informator Marie Chioreanu,
40 de ani, Prilog, 1980

Nu se poate sã fie omul cu douã:
ªi tânãr ºi cu minte.

la 18 ani. “Când începea sã meargã la joc, sã gãta copilãria.” Intrarea
în cel de-al doilea ciclu al vieþii era marcatã de “intrarea în joc a
fetelor” ºi de “intrarea în ceatã a feciorilor”. Hora are funcþie iniþiaticã
prin subordonarea regulilor jocului, sufletul învaþã sã aparþinã acelei
lumi. E simbol al întâlnirii urmatã de acceptare. Intrarea în joc pre-
supune în mod obligatoriu acceptare ca membru al jocului. Poarta
joacã rolul de prag: “trecerea pe sub poartã a copiilor presupune ieºirea
din copilãrie ºi intrarea în adolescenþã ori maturitate; pe urmã poarta
este distrusã pentru cã este sacrã, e locul de trecere dintre 2 stãri, 2
lumi diferite. A doua apariþie a dinþilor presupune iniþierea copilului în
problemele sexuale, în integrarea lui în rândul bãieþilor ºi separarea lui
de colectivitatea fetelor.

Colecþia Dumitru Holdiº

Obiceiuri strãvechi la naºterea copilului în Poienile
de sub Munte

Demult, naºterea copilului era asistatã de cãtre moaºa satului, cãreia îi
revenea obligaþia de a tãia buricul copilului. Buricul era înfãºurat într-o
bucatã de pânzã; alãturi de acesta se puneau bani, tãmâie, sare, odolean
ºi se lega de brãcinarul cu care se înfãºura copilul pânã la vârsta de un
an. Acest sãculeþ i se da copilului spre dezlegare când împlinea 6-7 ani,
pentru a-ºi dezlega ºi mintea ºi a deveni un copil foarte isteþ. Procedeul
este însoþit ºi de un cântec: Dezleagã-mi, mamã, soarta, aºa cum ai
legat-o, iar mama îi rãspunde: nu þi-am legat-o io, aºa ai fost sortit,
bine-ar fi sã te ocoleascã prin câmpuri ºi pãduri.

Foto F. Sãteanu, Festivalul nunþilor, Vadu Izei


