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Naºterea în Finteuºul Mic

A te naºte nu e o întâmplare ci este un mit.
În lumea satului tradiþional venirea pe lume a unui copil este un prilej de
mare bucurie pentru familie ºi de petrecere pentru colectivitate. Femeile
care nu aveau copii mergeau la descântãtoare sau se tratau singure cu
leacuri din buruieni.
Complexul de practici care însoþesc naºterea este legat nu numai de
naºterea propriu-zisã ci ºi de perioada sarcinii ºi lehuziei. Femeia
însãrcinatã este supusã unui sistem întreg de interdicþii. Aceste
interdicþii apaþin magiei negative ºi sunt de tipul sã nu faci ca sã se
producã ceva nedorit. Ele au rolul atât de apãrare atât a mamei cât ºi a
copilului care urmeazã sã se nascã. A. Van Ghennep leagã  aceste
interdicþii de credinþa primitivã în conformitate cu care femeia
însãrcinatã este impurã ºi aceastã stare i se transmite ºi copilului.
Iatã câteva din aceste interdicþii pe care le-am întâlnit ºi în Finteuºul
Mic:
- sã nu se mire de lucruri urâte, ca sã nu-i fie urât copilul;
- sã nu  poarte nimic în buzunar ca sã n-aibã semne pe faþã sau pe cap;
- sã nu mãnânce fructe îngemãnate ca sã nu nascã gemeni;

Carte albã-mpãturatã,
Ca sã mai stau doi ai fatã.
ªi io iarã i-am trimãs
O carte albã cu flori,
Cã mai sînt în sat feciori.
O carte albã cu struþ,
Cã mai sînt în sat drãguþi.
Satu-i mare, feciori sînt,
ªi de gazdã, ºi de rând.
ªi io unu mi-oi afla
ªi de ura lui n-oi sta.
Colo gios între hotarã
Ieste-un nuc cu frunza rarã.
ªi-n vârvuþu nucului,
Cântã puiu cucului.
Mai în gios, p-o rãmure,
Cântã ºi o turture.
ª-o cântat cât o cântat,
ª-o prins a mã blãstãma,
De-oi muri, sã mor în foc,
N-oi muri, sã n-am noroc.
De-oi muri, sã mor în parã,
De-oi trãi, sã n-am tignealã.

4886

Trece mândru cãtãneºte
Cu pãru tomnit domneºte 
-Unde meri, mândruþ, gãtat?
-La drãguþa-nt-altu sat.
-Poþi mere, poþi înturna,
Cã þi-i moartã drãguþa.
-Ori îi moartã, ori trãie,
Io mã duc pânã la ie.
De-o murit de doru meu,
Ajuta-i-a Dumnezeu.
De-o murit de-a altuia,
Dumnezeu i-a ajuta.

(Codrea Ana)

4887

Vini-o-ar mândru de-acasã,
Curvã-i mã- sa ºi nu-l lasã.
Curvã-i ºi cãþe bãtrânã,
Io-l aºtept, mã-sa nu-l mânã.
Când vre sã zie la noi,
Mã-sa-l întoarce-napoi.
Când îi gata de zinit,
Mã-sa-i pune cina-n blid:
-Culcã-te, mãi prãpãdit!
Când îi gata de plecat,
Mã-sa-i pune þol pã pat:
-Culcã-te, mã blãstãmat.

Pãcatul mãrturisit îi pã jumãtate iertat.
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- sã nu priveascã iepuri ca sã nu nascã copii cu gurã de iepure.
Pentru cunoaºterea sexului noului nãscut existau diferite practici. Iatã
câteva din Finteuº:
- atunci când o femeie termina de þesut, scotea fuºteii din urzealã,
încãleca pe ei ºi ieºea cu ochii închiºi afarã. Ajunsã în faþa scãrilor
privea în curte: dacã vedea fiinþã de sex masculin, femeia cãreia i se
ghicea va avea bãiat, iar dacã vedea fiinþã de sex femeiesc va avea
fatã. Sexul putea fi ghicit ºi dupã vise. Dacã femeia însãrcinatã visa
flori va avea fatã, iar dacã visa alte plante va avea bãiat.
În trecut femeile nãºteau în condiþii destul de grele. În general nãºteau
jos, mai rar în pat. Naºterea copilului jos e pusã în legãturã cu practica
amintitã de Gennep de-a încredinþa copilul Pãmântului – Mamã. Exista
o moaºã cu ºcoalã, dar erau chemate ºi altele fie din neam, fie prietene
cu cele care nãºteau. Moaºa îngrijea copilul ºi lehuza timp de 
ºapte – opt zile. La sfârºitul acestor zile ea primea un prosop ºi bani.

Prima scaldã
Multe credinþe sunt legate de acest prim moment din viaþa copilului ºi
multe dorinþe sunt exprimate acum. În apa primei scalde se puneau
bani de argint, sã fie copilul curat, busuioc, sã fie frumos, cui, sã fie
viteaz. Apa de la prima scaldã e aruncatã înainte de asfinþitul soarelui,
în grãdinã, la loc ferit. Se arunca la rãdãcina unui arbore din grãdinã,
deoarece se considerã cã în vârful pomului stã sufletul omului, sau pe
flori, ca sã fie dragã la feciori sau dragã la fete. De asemenea în
primele zile copilul nu putea fi lãsat singur în casã pentru cã vin
duhurile rele. Se pun copilului în leagãn diferite obiecte ca sã-l
protejeze: tãmâie, usturoi, carte de rugãciuni.
În camera copilului putea intra oricine, dar la plecare era obligat sã
lase somnu ºi þâþa. Astfel persoana strãinã care venea în casã lãsa un fir
de pãr sau o scamã ºi spunea îi las somnu ºi þâþa, sã creascã mare. Ca
sã  nu se deoache i se leagã la mânã un ºnur cu un bãnuþ. Dacã copilul
era deocheat îl descânta mama sau moaºa. Secvenþa care încheie ºirul
actelor rituale, de integrare a copilului în societate, este botezul.
Gennep vede în botez un act de separare de lumea anterioarã ºi unul de
integrare a noului nãscut în neam.
Botezul se face cât mai repede posibil, de obicei în zi de sãrbãtoare. În
cazul în care copilul era bolnav se boteza, ca sã nu moarã pãgân.
Deci, imediat dupã naºtere, copilul slab se uãtrãþeste de cãtre moaºã.
Aruncã pe el agheazmã, îi face semnul crucii de trei ori ºi îi dã
obligatoriu numele de Ioan sau Maria. Cei uãtrãþâþ sunt socotiþi
botezaþi pe jumãtate. Sufletul celor neuãtrãþâþ, la ºapte ani îºi cere
botezul, zdiarã cã a fost suflet nevinovat. Cei ce nu primesc botezul se
zice cã nu vãd faþa Domnului.
Dacã cei uãtrãþâþ mureau erau îngropaþi într-o margine a cimitirului, în
nici un caz între morminte. Nu puteau deveni îngeri, ci diavoli.
Botezul avea loc fie acasã, fie la bisericã. La bisericã îl ducea moaºa ºi
îl aducea nãnaºa. Ajunse acasã îl puneau pe masã ca sã fie om de
frunte, apoi îl puneau în lãdoi, ca sã tacã ºi apoi il dãdeau mamei.
Când botezul are loc acasã, dupã terminarea lui se face sfeºtania, cu
caracter purificator. Stropindu-se cu agheazmã se previne agresiunea

Unde ai tu de plecat?
-La drãguþã-nt-altu sat!

(Baten Mãria)

4888

Spune-i, mândruþ, lui mã-ta,
Sã samâne bob în prag,
De-a vedea cã bobu creºte,
De luat ieie-ºi nãdejde.
De-a vede cã bobu sacã,
Spune-i mâne-ta sã tacã,
Sã ne mai iubim oleacã
Pânã ce ni-i lumea dragã.

4889

Zâs-ai, bade, zâs-ai, câne,
Cã n-ai dragã ca pã mine.
Când îi coale de-ntomna,
Dat-ai cu alta mâna
ªi mi-ai rumpt inimioara.
Tu mi-ai rumpt-o, tu mi-o
leagã,
C-un sir de mãtasã albã.
ªi o þâpã peste apã,
Nime sã nu sã priceapã
Cã þ-am fo’ oarecând dragã.
De-i vide cã sã-nvârte,
Nu trage nãdejdea me.
De-i vide cã sã cufundã,
Gatã-te, mândruþ, de nuntã.
ªi io mândru m-oi gãta,
ªi de nu-i voia mã-ta.
Mã-ta ºi cu tatã-tãu
Pune-te-ar în copârºeu
Sã-þi ducã doru ca ieu.
În copârºeu de uiagã,
Când le-a si lumea mai dragã
Sã te-ngroape-n sântirim,

A bãga mâna-n foc.
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duhurilor rele. Se îngroapã trei pahare cu tãmâie, sare, grâu, în trei
colþuri ale casei.
Dupã terminarea ceemonialului religios participanþii se aºeazã la masã.
În faþã stau nãnaºii apoi rudele apropiate. La aceastã festivitate fetele ºi
feciorii nu aveau acces, participã numai oameni cãsãtoriþi. Nãnaºii de la
botez sunt de obicei care i-au cununat pe pãrinþii copilului. Existã totuºi
mai rar ºi situaþia când cheamã la botez alt naº decât cel de la nuntã.
La masã seveau: mama copilului ºi neamurile. La acest uspãþ nu era
staroste. Rãspunsurile le fãcea unul dintre nãnaºi. Mesenii ureazã
copilului sã trãiascã la mulþi ani, sã fie om de treabã ºi îi dãruiesc
copilului bani ºi îmbrãcãminte.
Dacã nãºtea mai înainte de termen ºi naºa nu era pregãtitã cu cruºmã,
copilul era mãsurat cu nouã mãsuri de aþã care se puneau pe el. Era
pãstratã pânã când nãnaºa îi cumpãra cruºma.
La uspãþ participa ºi moaºa. Ea trebuia spãlatã ºi ºtearsã cu un prosop,
altfel, se spunea cã sunt mâinile nãnaºei în foc.
Hina îºi plãteºte copilul la nãnaºã, îi face un colac, alãturi de care mai
pune un dar.  Se zice cã dacã nu îl plãteºte, copilul se roagã numai
pentru nãnaºã.
La petrecere se cântã, se danseazã pentru a crea o atmosferã optimã,
propice începutului de viaþã. Nu existã un repertoriu de cântec specific
acestui eveniment. Dacã nu-s ceteraºi se cântã  din gurã: 

Da-u-ar Dumnezo sã deie
Sã fete uãile mele
Tãtã oaia douã mnele
Sã dau la hinile mele.
Petrecerea dureazã pînã dupã miezul nopþii.
Naºterea e vãzutã ca un început absolut ºi toate fenomenele legate de
acest eveniment au statutul gestului primordial repetat prin ritualizare în
scopul influenþãrii viitorului. 

Sã rãsaie rozmolin,
Sã rãsaie sâmbãta,
Sã mã-nstruþ dumineca.

(Codrea Ana)

4890

Rãu m-o blãstãmat maica,
Înt-o luni dimineaþa,
Sã mã leagãn ca frunza.
Ca frundza stejarului
Pã patu spitalului.
Spitalu-i o casã gre,
Nu-i besearecã ca ie.
În locu besericii
Scrisã-i poarta poticii.
În locu altariului
Scaunu medicului.
Zine medicu cel mare
C-un cuþât de operare,
C-un cuþât de-argint în mânã,
Sã mã taie la inimã.
-Du-te, doftore, înapoi
Io am dzâle de trãit,
Nu în spital de murit.

4891

Hei, mãi mândruluþu mieu,
Decât sã tragi unde tragi,
Mai bine tri ai sã zaci
Pã pãtuþ de scândurele
Înaintea casei mele.
Zâua mi-oi lucra lucru,
Noaptea þ-oi cãta leacu.
Zâua-mi lucru lucrurile,
Noaptea þ-oi fa leacurile.

Graba stricã treaba.
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