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În istoriografia subiectului adesea găsim trimiteri la afirmația conform căreia naș-
terea era un eveniment privat, dar cu semnificații publice, astfel încât copilul venea pe 
lume într-un loc privat, dar în mijlocul unei asistențe numeroase2. În cele ce urmează 
dorim să prezentăm un segment al acestui public și anume rolul jucat în derularea naș-
terilor de către personalul medical, moașe și chirurgi, precum atitudinile cu privire la 
acești vindecători profesioniști sau laici. În ancheta noastră ne vom baza pe informații-
le furnizate de materialul memorialistic din secolul al XVIII-lea, pe literatura medicală 
dedicată moașelor și pe prelucrarea datelor furnizate de Protocoalele de judecată ale 
orașului Cluj.

Până la acest moment cunoaștem probabil cel mai bine informațiile oferite de 
ego-documentele elitei nobiliare din Transilvania.3 În studiile noastre am analizat o 
gamă largă de narațiuni personale, precum corespondență, jurnale, biografii, care toa-
te erau în perfectă armonie cu concluziile literaturii de specialitate occidentale. Ba mai 
mult, rezultatele noastre erau susținute și de literatura medicală a epocii, astfel că ne-

1 Lucrarea a fost finanțată din Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, Reţea de cercetare multiregională (CCPE), POSDRU/159/1.5/S/140863 
„Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de 
cercetare multiregională”.

2 Andrea Fehér, „When the time is coming... Childbirth in 18th Century Transylvania”, Studia 
Universitatis „Babeş-Bolyai”, Historia, vol. 56, no. 1, June 2011, p. 140.

3 Eadem, „The Lord my God Has Given My Wife a Child. Childbirth in 18th Century 
Transylvania”, Transylvanian Review, vol. XXI, Supplement No. 2, 2012, pp. 221-235.



28

am putut bucura de niște surse care dezmințeau parțial imaginea unei lumi violente, 
lipsite de prea multe sentimente sau preocupări față de noi născuți și copiii. Numărul 
relativ mare al operelor medicale care vizau arta moșitului și nașterea pe meleagurile 
noastre au completat informațiile din sursele narative personale.4 Memorialistica la 
rândul ei a contribuit prin descrierea experienței intime la personalizarea evenimen-
tului, așa că aflându-ne cu un picior pe corespondența, memoriile vremii, cu altul pe 
literatura de specialitate am putut construi cu o relativă ușurință drumul femeilor 
ardelene spre maternitate. Însă eram dintotdeauna conștienți de faptul că informați-
ile furnizate de elitele nobiliare și ecleziastice acoperă abia un segment din societatea 
noastră, și că o dată cu lărgirea câmpului analitic, cu analiza altor surse, precum ar fi 
documentele din procesele de judecată, imaginea se va nuanța. Am început să studiem 
arhivele judiciare ale epocii pentru a colecta date despre femeile marginale. Materialul 
arhivistic a depășit cu mult așteptările pe care le-am avut, iar informațiile regăsite aici 
ne permit nu doar nuanțarea, dar și regândirea conceptelor pe care le aveam despre 
rolul personalului medical din Transilvania modernă. Dorim să menționăm, din start, 
faptul că oarecum contradictoriu, însă din primele tipuri de surse – ego-documente re-
spectiv literatura medicală – reiese imaginea unor vindecători nepricepuți, care adesea 
prin excesul lor de zel au cauzat tragedii. Cea de a doua grupare, protocoalele de jude-
cată și literatura juridică vehiculează însă imaginea unor organe medicale indispensa-
bile care au un rol extrem de important inclusiv în jurisdicția epocii. În cele ce urmează 
vom încerca așadar de a schița cadrele în care își desfășurau activitatea personalul 
sanitar al epocii, așezând accentul totuși pe personalul feminin. 

Medici și chirurgi

În secolele XVII și XVIII existau relativ puțini medici care au avut diplomă de doc-
tor și au absolvit medicina, astfel încât puține comunități beneficiau de ajutorul unui 
personal sanitar bine instruit. Sistemul medical ardelean din aceste secole semăna, în 
mare măsură, cu structura unei piramide. Vârful era alcătuit din medici instruiți la 
prestigioasele universități vestice și din apotecari, apoi urmau meșterii uniți în bresle: 
chirurgi, felceri și medici băiași, iar la bază găsim o gamă extrem de variată a vinde-
cătorilor laici, printre care se numărau și moașele.5 În mod paradoxal medicii instruiți 
aveau, mai degrabă, cunoștințe de ordin teoretic, decât practic,6 rezumându-se la di-

4 Sámuel Dombi, Bába-Mesterség, melly iratott kérdésekben és feleletekben, Pozsony, 1772; Károly 
Szeli, Magyar bábamesterség, Bécs, 1777; István Weszprémi, Bába mesterségre tanító könyv, 
Debrecen, 1766.

5 Ágnes Várkonyi, „Közgyógyítás és boszorkányhit. Mária Terézia boszorkánypereket beszün-
tető törvényének újragondolásához”, Etnographia, no. 3-4 (1990), p. 386.

6 Abia la sfârșitul secolului vor începe cursurile practice, când profesorul Hermann Boerhaave, 
de la Universitatea din Leyden, a început să-și țină prelegerile lângă patul pacienților. 
Această inițiativă a fost mai apoi urmată și de van Swieten, medicul de curte a Mariei Tereza, 
care va pune bazele medicinii clinice (1750) din Imperiul Habsburgic. József Benke, Az orvos-
tudomány története, Budapest: Medicina, 2007, pp. 123, 130.
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agnosticarea bolilor; la tratarea acestora prin diferite remedii naturiste și la oferirea 
unor sfaturi utile. Tratamentul propriu zis și intervențiile chirurgicale nu intrau în atri-
buțiile lor.7 Anume exista un consens între medicii cu diplomă și chirurgi și felceri. 
Acestora din urmă le reveneau sarcini precum tratarea leziunilor, lăsarea sângelui, ad-
ministrarea ventuzelor, tratarea afecțiunilor dermatologice, extracția măselelor, tunsul 
și bărbieritul etc. Aceste sarcini se regăsesc în reglementările breslelor, de unde reiese 
și faptul că breasla acestor vindecători îngloba un număr relativ restrâns de practi-
canți, acesta fiind unica modalitate de a-și apăra interesele și de a-și consolida strategi-
ile de vindecare. Aceste strategii se refereau, de fapt, la modalitățile de contracarare a 
responsabilității în cazul unui tratament nereușit. Astfel, membrii breslei niciodată nu 
consultau singuri pacientul,8 în cazuri complicate se prezentau câte trei-patru felceri 
și chirurgi, la fel cum nu prescriau nici rețete fără să discute în prealabil cu medicul 
instruit.9 Aceste măsuri de protecție au ajutat breasla să treacă cu bine de furia rudelor 
celor tratați.10Atitudinea sanitară din epoca studiată era caracterizată, așadar, de mini-
malizarea riscului – atât din partea pacienților, cât și a vindecătorilor.

Moașe

Situația se prezintă diferit în cazul moașelor ale căror drepturi nu au fost repre-
zentate de nici o breaslă, iar din acest motiv adesea cădeau pradă supărării rudelor. 
Este simplu de imaginat calvarul prin care treceau aceste femei într-un secol în care, 
de regulă, nașterea avea încă multe în comun cu moartea. Pentru a evita totuși gre-
șelile, autoritățile urmăreau să restrângă aria de activitate a moașelor care se bazau 
doar pe experiență și încercau să aducă această ocupație sub semnul medicinii pro-
fesioniste. Procesul de formare putea fi unul lung, de instruire completă, sau unul 
scurt, un curs de o săptămână în urma căruia femeile obțineau un atestat, numit bilet 
– de unde și denumirea acestor femei, moașe cu bilet. Astfel că femeile care optau 
pentru această profesie au fost nevoite să susțină un examen în fața medicilor orășeni 
sau de comitate și a magistraților, fiindcă de priceperea lor depindea viața a cel puțin 

7 Éva Balázs, Lilla Krász, György Kurucz (edit.), Hétköznapi élet a Habsburgok korában 1740-1815, 
Budapest: Korvina, 2007, p. 30.

8 Probabil cea mai plastică descriere despre cum funcționa în realitate acest sistem îl gă-
sim în „Jurnalul” lui István Wesselényi, care prezintă într-un mod amănunțit nefasta con-
secință a concurenței și rivalității dintre medicii Sibieni, cu toții dornici de a ajuta familia 
Guvernatorului Bánffy, contribuind astfel, prin măsurile lor pe alocuri contradictorii tocmai 
la moartea pacienților. Andrea Fehér, Sensibilitate şi identitate în izvoarele narative maghiare din 
Transilvania în secolul al XVIII-lea, Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2012, pp. 276-277.

9 Cu toate că medicul nu putea să efectueze anumite intervenții chirurgicale, considera chirur-
gul ca fiindu-i inferior, atât prin rang cât și prin cunoștințe. În mod paradoxal, în cazurile în 
care nu se puteau pronunța îi chemau tocmai pe aceștia, ce a contribuit și la imaginea nega-
tivă a lor, chirurgii fiind convocați, de obicei, doar în cazurile critice. Dezső Sipos, A sebészet 
fejlődéséről a XVIII. században, Budapest: Athenaeum, 1904, pp. 3-4.

10 Ágnes Várkonyi, op.cit., pp. 400-401.
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două ființe. Ele trebuiau să depună jurământ și în fața reprezentanților justiției, fiind-
că, din datele pe care le-am prelucrat până la acest moment, moașele erau un organ 
medical indispensabil în anchetele care vizau criminalitatea feminină.11 Erau averti-
zate prin jurământ să fie în expertiza lor medicală imparțiale, în serviciile lor la fel de 
imparțiale, și să-și îndeplinească sarcinile quasi-medicale, anume interogatoriile din 
timpul nașterii – îndeosebi în cazul în care nașterile au avut loc din afara căsătoriei.12 
Erau la fel obligate să se îngrijească de lăuze, indiferent de statutul social al acestora. 
Profesia de moașă însă prezenta riscuri majore: dacă medicii uniți în bresle reușeau 
să contracareze agresiunea societății în cazul unui malpraxis, moașele adesea au fost 
învinovățite, ba mai mult demonizate. Din cele 11 procese de vrăjitorie din Clujul se-
colului al 18-lea13 există trei cazuri în care se condamnă femei care au practicat la un 
moment dat, de-lungul vieții lor, arta moșitului și care se bazau pe experiența sutelor 
de nașteri dirijate, dar nu posedau nici un act care le atesta cunoștințele, și în conse-
cință erau cele mai vulnerabile. Din cele 11 de procese există unul singur care face 
legătura între pruncucidere și vrăjitorie. Acest caz este interesant și datorită faptului 
că literatura occidentală insistă asupra relației dintre vrăjitorie și pruncucidere,14 con-
siderând că la nivel colectiv ambele generau frici identice,15 dar și datorită faptului că 
ambele, atât vrăjitoarea cât și infanticida, trăiau la marginea societății.16 Cu toate astea 
noi am găsit doar un singur caz pentru secolul studiat, iar Borka Varga a fost într-un 
final condamnată doar pentru furt.17 

11 Jim Sharpe, Women, witchcraft and the legal process, în Jenny Kermode, Garthine Walker (edit.), 
Women, Crime and the Courts in Early Modern England, Routledge, 2004, p. 119; Andrea Fehér, 
„Investigating infanticide in 18th Century Cluj”, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Historia, 
vol. 59, nr. 2, December 2014, p. 63.

12 Se presupunea că nu exista moment mai propice pentru a interoga o femeie însărcinată, de-
cât cel al nașterii, când aceasta se afla între viață și moarte, fiindcă sub presiunea durerii și 
fricii mărturisea adevărul. Acest procedeu prezenta interes desigur în cazurile în care naște-
rea avea loc în afara familiei. Așa se afla numele celor care aveau relații extraconjugale, dar 
și conjuncturile care au favorizat păcătuirea, motivul fiind unul simplu, anume tragerea la 
răspundere a inculpaților. Laura Gowing, „Language, power and the law: women’s slander 
litigation in Early Modern London”, în Jenny Kermode, Garthine Walker, op.cit., p. 29; Peter 
C. Hoffer, N.E.H. Hull, Murdering mothers: Infanticide in England and New England 1558-1803, 
New York, 1981, p. 156.

13 Direcția Județeană a Arhivelor Naționale, Filiala Cluj. Cluj-Napoca (Fond no. 1006), 
Protocoalele de judecată ale orașului Cluj. (În continuare P.O.C.) II/26:106-107, II/29:154-155, 
II/31:53-56, II/33:6-8, II/33:46, II/36:3-4, II/40:72, II/41:41, II/41:45, II/41:60-61, II/41:119-120, 
II/49:27.

14 Vrăjitoria, infanticidul și blasfemia se numără printre cele mai frecvente crime săvârșite de 
femei. Jim Sharpe, op.cit., p. 113.

15 Peter C. Hoffer, N.E.H. Hull, op.cit., p. 56. 
16 Ibidem, p. 28.
17 Andrea Fehér, „Investigating infanticide”, Studia Universitatis „Babes-Bolyai”, Historia, vol. 

59, dec. 2014, pp. 57-58.
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Nașteri evitate, nașteri grăbite

Indiferent dacă vorbim despre medici, chirurgi sau moașe, administrarea prepara-
telor, medicamentației interne era contraindicat ba chiar nepermis în cazurile de sarci-
nă. Se presupunea că orice intervenție de acest gen provoca accidente nedorite. Doar 
că unele femei trăiau cu remedii interne tocmai pentru a evita sarcinile, de a grăbi 
nașterile sau de a-și provoca avortul. 

Avortul a cunoscut aprecieri diferite de-lungul secolelor XVII-XVIII, ba câteoda-
tă chiar contradictorii.18 În principiu se accepta intervenția dacă avea loc în primul 
trimestru al sarcinii,19 cu toate că procesele judecătorești de la scaunele domnești din 
secolele XVI-XVII conțin și sentințe de condamnare pentru avort.20 La o primă privire 
secolul al XVIII-lea pare să continue politica juridică a secolelor anterioare, textul nor-
mativei sanitare din 177021 va sublinia faptul că în cazul în care moașele sunt suspecta-
te de contribuții la avort, să primească pedepse corporale, dar în funcție de gravitatea 
cazului pot fi condamnate chiar la moarte. În realitate abia găsim în a doua jumătate a 
secolului cazuri de pedepse capitale. Tabelele încarceraților trimise Guberniului suge-
rează faptul că la sfârșitul secolului avortul (precum și contribuția la avort) era pedep-
sit în Transilvania cu ani grei de temniță. În tabelele din Mediaș (1778) spre exemplu 
există două femei încarcerate, una pentru avort, cealaltă pentru contribuție la avort.22 
În ceea ce privește Protocoalele de judecată clujene, aici am regăsit abia un singur caz 
explicit care se referea la avort. Cazul datează din 1798 și din păcate nu îi cunoaștem 
rezultatele. Avem doar data prin care se introduce punerea sub acuzație a unei femei 
burgheze înstărite, Katalin Krönich, acuzată de adulter și avort.23

Sursele din memorialistică sugerează faptul că în pofida măsurilor luate de au-
torități, moașele practicau acest procedeu, și nu doar la cererea femeilor marginale. 

18 Zita Deáky, Lilla Krász, Minden dolgok kezdete. A szülés kultúrtörténete Magyarországon (XVI-
XX. század), Budapest: Osiris, 2005, p. 112.

19 Am întâlnit două cazuri extrem de interesante, când femeile își justifică avortul prin ine-
xistența sufletului. 1693: „nu îmi este teamă de judecata divină, din moment ce copilul nu 
era încă însuflețit”, 1760: „nu este un păcat să ucizi un copil care nu are încă suflet”. Balázs 
Gémes, „A magzatelhajtással kapcsolatos hiedelmek a magyarság körében”, în Mária Vámos, 
Miklós Szilágyi (edit.), A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve, nr. 4-5, Szekszárd, 
1975, p. 237. Această ultimă însemnare este cu atât mai ciudată cu cât primul decret împotri-
va avortului datează din 1732. Vilmos Földes, „Szemelvények a magyar igazságügyi orvos-
tan történetéből”, în Ákos Palla (edit.), Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei, nr. 18, 
Budapest, 1960, p. 152.

20 Endre Varga, Úriszék XVI-XVII századi perszövegek, Budapest: MOL, 1958, p. 34; Vilmos 
Földes, op.cit., p. 152; Lajos Hajdu, Bűntett és büntetés Magyarországon a XVIII. század utolsó 
harmadában, Budapest: Magvető, 1985, p. 118.

21 Péter Balázs, István Gazda, Generale normativum in re sanitatis 1770: orvosok, sebészmeste-
rek, patikusok, bábák és a járványügy a XVIII. századi magyar jogalkotásban, Budapest: Magyar 
Tudománytörténeti Intézet, 2004.

22 Arhivele Naționale Ungare. Budapesta. F 46. Gubernium Transylvanicum (in politicis), Acta 
Generalia, 1778/4316 (cotă microfilm: X 7437, nr. rolă: 37870).

23 P.O.C. II/74: 140.
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Cea mai elaborată descriere a avortului am întâlnit-o în autobiografia contelui László 
Székely. Este vorba despre soția contelui, mult controversata Zsuzsanna Toroczkai, 
care aflând că soțul ei voia să înainteze divorțul (informație ce s-a dovedit a fi falsă) 
a recurs la serviciile unei bătrâne pricepute. Iată, descrierea oferită de Székely: „soția 
mea fiind teribil de confuză, a chemat o femeie medic, preoteasă sasă, și cum toate 
semnele arătau că era însărcinată, au urmat niște circumstanțe pentru avort, pe care 
mi le-a mărturisit și femeia-medic, ieșind eu din Sibiu, mi-am găsit soția în pat și am 
convins-o să se liniștească, și i-am povestit totul [motivul plecării la Sibiu] dar era deja 
târziu să prevenim avortul”.24 Cazul este desigur cât se poate de straniu, totodată ex-
trem de relevant pentru subiectul cercetării noastre. Istoriografia subiectului a căutat 
în ultimele decenii să dezmintă imaginea moașei nepricepute, nespălate și ignorante,25 
iar pasajul sus citat este mai mult ca binevenit în această dezbatere, fiindcă relevă fap-
tul că în acest caz statutul femeii cu ajutorul căreia a avut loc intervenția nu era unul 
oarecare, ea fiind soție de preot. 

Memorialistica ne oferă încă o descriere cu privire la acest subiect, doar că de aceas-
tă dată intervenția, de altfel prea mult amânată, implică personalul medical masculin. 
Cazul este descris în „Memoriile” lui Nicolae Bethlen: „în iarna aceea muri și maică-mea 
[...] căci însărcinată fiind, muri plodul ce-l purta din pricina bolii ei și apoi ea din pricina 
plodului mort. La părerea mea, apotecarul care o trata i-ar fi dat a doftorie de avort, 
pentru ca să scoată de acolo plodul mort, dar tata și apotecarul n-au îndrăznit sau n-au 
vrut. Așa voit-a Dumnezeu”.26 Așadar, organele medicale masculine au preferat să nu 
ia parte la avort, ceea ce în lumina legislației ardelene pare a fi chiar ușor de explicat.

Nașteri naturale – nașteri complicate

Cea mai de seamă obligație a moașei era totuși aceea de a dirija evenimentele din 
camera de naștere. Pentru a îndeplini cât mai eficient această sarcină trebuiau să pose-
de un scaun special, clistir și ierburi pentru ameliorarea durerii, foarfecă și ață pentru 
tăierea cordonului ombilical, siringă și apă pentru botez, unt proaspăt, spirt (țipirig) 
sau oțet de levănțică pentru resuscitarea copilului sau a mamei, iască de stejar pentru 
stoparea sângerării. Era la fel de indicat ca în bucătărie să existe apă fiartă și vin fiert, 
precum și vas pentru încălzirea pernelor și a hainelor. Moașele mai aveau nevoie de 
un ciubăr de pus sub scaun – în care să curgă murdăria, urina și sângele.27 

24 Székely László élete azaz eredetének, eleinek, születtetésének, neveltetésének, ifjúságának, megéleme-
dett idejének s ez idők alatt lött világi viszontagságainak leírása – manuscris. Biblioteca Națională 
Széchényi, Budapesta (Quart. Hung 4312), pp. 733-734.

25 Edwin R. van Teijlingen, „History of Midwifery: Introduction”, în Edwin R. van Teijlingen, 
George W. Lowis, Peter McCaffery (edit.), Midwifery and the Medicalization of Childbirth: 
Comparative perspectives, New-York: Nova Publishers, 2004, pp. 44-45.

26 Nicolae Bethlen, Descrierea vieţii sale de către el însuşi, traducerea Francisc Pap, Cluj-Napoca: 
Casa Cărții de Știință, 2004, p. 92.

27 Zita Deáky, Lilla Krász, op.cit., p. 141.
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Sursele memorialistice susțin acest inventar, și indică faptul că, pe meleagurile 
noastre, în majoritatea cazurilor nobilele și burghezele înstărite au născut șezând, în 
mijlocul unei asistențe gălăgioase. Cât despre scaune, acestea puteau fi găurite, semă-
nând cu umblătoarele clasice, ori alcătuite din două părți, unghiul lor de deschidere 
variind de la caz la caz. Moașele stăteau în genunchi în fața femeilor îmbrăcate în hai-
ne lungi, practic fără să aibă contact direct cu organele genitale ale femeii. Acestea ori 
țineau în mână o bucată de pânză ori așezau un recipient sub scaunul găurit.28 Avem 
două însemnări (din memorii) care atestă acest fapt. Cazurile notate însă reflectă faptul 
că noii născuți au suferit diferite accidente din cauza acestei metode. Fiul lui György 
Rettegi a rămas marcat o viață întreagă de neatenția unei femei: „iată ce nenorocire ni 
s-a întâmplat, în momentul în care sărmana mea soție simțise că se apropie momentul, 
s-a așezat, iar odată ieșit, copilul căzuse în oala pusă sub scaun, lovindu-și buzele. 
Acestea s-au umflat și așa au și rămas”.29 Greșeala considerată pe moment insignifi-
antă s-a dovedit a fi un stigmat de neșters. Cealaltă însemnare se referă la una dintre 
nașterile din familia Bethlen, când: „nevastă-mea fiind nevoită s-o nască la Făgăraș, 
pe cea de a doua fiică, Ágnes, în iarna acea cumplit de geroasă, într-o casă rece și din 
pricina unei umblători neprielnice, puțin a lipsit să nu nască o copilă pocită, și să nu se 
schilodească de litiază, colică”.30 

În familiile nobiliare așadar se utilizau aceste scaune, până când din protocoalele 
de judecată reiese faptul că majoritatea femeilor au născut stând în picioare, sau culca-
te pe spate. Așa se explică faptul că în numeroasele procese de infanticid inculpatele 
motivau moartea fătului prin faptul că ele și-au pierdut cunoștința iar copilul căzuse 
în cap.31 Protocoalele clujene nu menționează scaune, însă menționează ajutorul femi-
nin, ba chiar prezența mai multor femei la naștere, vecine, gazde etc. care erau îndru-
mate de moașă. Avem un caz extrem de grăitor, un proces de paternitate ce s-a întins 
pe anii 1731, 1732,32 din care reiese faptul că numărul mare de femei prezente servea 
nu doar confortul gravidei, dar și interesele și curiozitățile comunității. Sára Feleki a 
dat naștere unui copil din flori, iar când inculpata a intrat în travaliu și „se zbătea între 
viață și moarte, iar văzând incertitudinea în care se afla, între viață și moarte, persoa-
nele oneste din jurul ei o implorau să mărturisească, să grăiască adevărul, să nu rămâ-
nă cu acest secret pe suflet – de la cine era copilul?”.33 Femeia desigur a mărturisit, de 
fapt nu negase nici o dată relația ei cu Mihály Szőcs. Nu așa însă bărbatul, care a fost 
trădat tocmai de curiozitatea sa, anume în timp ce Sára Feleki năștea, cu toate că incul-

28 Ibidem, p. 163.
29 György Rettegi, Emlékezetre méltó dolgok, (edit. Zsigmond Jakó), Bukarest: Kriterion, 1970, 

p. 70.
30 Nicolae Bethlen, op.cit., p. 213.
31 Sándor Nagy, „A hajdúkerületi törvényszék ítélkezési gyakorlata az ember élete elleni bűncse-

lekményekben 1757-1850”, în Nyakas Miklós (edit.), Hajdúsági Múzeum Évkönyve, nr. 8. 
Hajdúböszörmény, 1994, p. 33.

32 P.O.C. II/35:11-13. 26 ianuarie 1731, 21 aprilie 1732. P.O.C. II/35:97-98.
33 P.O.C. II/35: 12.
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patul „nu avea ce căuta acolo”, totuși fusese zărit sub geam, unde s-a ascuns să tragă 
cu urechea. Ba mai mult, după ce s-a născut copilul, inculpatul a intrat în curte ca să-l 
și vadă34. Descrierea este sugestivă din mai multe motive, în primul rând, fiindcă rar 
avem mărturii cu privire la durerile și frica simțită de viitoarele mame în aceste mo-
mente, în al doilea rând, pentru că ne indică faptul că indiferent de structuri sociale, 
nașterea era un eveniment public și aglomerat.

Cu toate că nașterea era un eveniment bine organizat și extrem de populat, bărbații 
nu erau bineveniți în aceste momente. Aceștia puteau să se facă utili prin pregătirea 
apei, chemarea moașei sau, în cazuri extreme, preotului și medicului. Avem o singură 
însemnare care atestă prezența soțului într-un caz de naștere complicată, dar în rest 
atât izvoarele narative cât și cele juridice sugerează absența medicilor la nașteri. Este 
vorba despre un pasaj din jurnalul medicului clujean György Bereczk care a fost pre-
zent la nașterea primului său copil: „tânăra mea soție, pe 2 noiembrie 1699, seara la 
șase, a dat naștere unui copil pe care-l purtase de peste 10 luni, a trăit niște chinuri 
inimaginabile, nimeni nu a părăsit-o pentru nici o clipă până la 10 dimineața, iar când 
în sfârșit sosise timpul, fătul murise deja în uter, iar ea pare să se fi ușurat nițel, însă 
a fost cuprinsă din nou de dureri îngrozitoare și timp de 12 ore nu am mai avut nici 
o speranță, când, spre marea uimire a celor prezenți, în urma intervenției medicului 
chirurg Mátyás, însă cu mâna nepricepută a moașei ignorante, au scos din ea un copil 
gras și gros, lat de o palmă și lung cât 3 palme, Dumnezeu manifestându-și grația asu-
pra noastră lăsându-ne în viață măcar mama”.35 

Aceste pasaje ridică o serie de întrebări: mai întâi rolul moașei în nașterile compli-
cate, mai apoi utilizarea instrumentelor chirurgicale în camera de naștere. Se cunoaște 
faptul că moașele negociau intrarea medicilor bărbați în cameră, fiindcă locul unde se 
petrecea nașterea era considerat, în primul rând, un spațiu feminin.36 Moașele trebuiau 
să se străduiască să țină copilul în viață, iar dacă se iveau complicații erau instruite 
să salveze viața mamei.37 Dacă copilul decedase în pântecul femeii, atunci moașa era 
obligată să efectueze cezariana, scoțând copilul, întreg ori în bucăți, printr-o tăietură 
realizată pe partea stângă a abdomenului. În cazul în care femeile nu erau suficient de 
puternice pentru a realiza acest procedeu, trebuia să intervină chirurgul ori chiar și 

34 Totuși, de dragul povestirii ținem să menționăm faptul că la un an după naștere, la ultimul 
termen în procesul de paternitate, Sára Feleki încerca să-și minimalizeze vina în această po-
veste afirmând că nu știe dacă actul s-a consumat ori nu, fiindcă dormea. Motiv suficient 
pentru notar să-și noteze obiecțiile ironice, fiindcă „după cunoștința naturală nu-i putem da 
crez”, fiindcă „oricum ar fi și de la orișicine ar fi, tot s-a lăsat impregnată” astfel încât nu pu-
tea să-și evite pedeapsa. P.O.C. II/35: 98.

35 György Vizaknai Bereck (Briccius), Jurnal, Cluj-Napoca: Biblioteca Centrală Universitară 
„Lucian Blaga”, Departamentul Colecții Speciale (Ms 693), 117r-117v.

36 Lianne McTavish, Childbirth and the display of authority in early modern France, Hampshire: 
Ashgate, 2005, pp. 57-58.

37 Jean Towler, Joan Bramall, Midwives in history and society, London: Taylor & Francis, 1986, 
p. 43.
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soțul.38 Chirurgii erau împuterniciți să folosească instrumente precum: cârlige, cuțite 
sau ace de croșetat.39 În majoritatea cazurilor chirurgii însă nu au recurs la folosirea 
acestor instrumente, doar în cazuri extreme, pentru că simpla lor prezență în camera 
de naștere, era deja un motiv de alarmă.40 Cu toate astea, literatura de specialitate ne 
sugerează că în realitate atât medicii cât și chirurgii se străduiau pe cât posibil să evite 
contactele fizice cu gravidele. Acesta este și motivul pentru care soția lui Bereczk a fost 
tratată de chirurg „prin mâinile moașei”. S-a recurs la ajutorul personalului masculin 
doar în cazuri extrem de complicate, chiar și atunci în cameră se aflau ori soțul, ori ser-
vitoarele soției, sau alți membrii ai familiei, în ideea ca intimitatea momentului să nu 
prilejuiască controverse și dispute. 

Rolul personalului medical în jurisdicția epocii

Moașele și chirurgii se întâlnesc cel mai des pe scena proceselor de judecată, și mai 
ales în cazurile de infanticid. Cazurile de infanticid menționează de fiecare dată impli-
carea în anchetele criminalistice a femeilor iar la sfârșitul secolului a chirurgilor. În de-
rularea acestor anchete femeile se pronunțau despre condiția lăuzei, chirurgii despre 
cadavrul descoperit. Includerea mai multor persoane în acest proces se explică prin 
faptul că infanticidul pare să fi fost o crimă extrem de dificil de dovedit, cu anchete 
prelungite. Aceste demersuri, în mod paradoxal, serveau tocmai cazul inculpatelor. În 
unele cazuri, cum este și cel al lui Mária Széplaki din 1746,41 în pofida faptului că toate 
semnele indicau existența unei nașteri recente, lipsa cadavrului a salvat femeia de la 
o moarte cumplită. Cum s-a întâmplat de altfel și în cazul lui Kata Szilágyi.42 Cel mai 
important caz, pentru prezentarea de față este cazul lui Anna Szakács din 1795,43 unde 
deși există un cadavru, femeia va fi scutită de condamnare tocmai datorită investiga-
țiilor conduse de medici. Textul lasă de înțeles faptul că și chirurgii au examinat co-
pilul. Este singura menționare concretă în protocoalele clujene a intervenției medicale 
masculine în cazurile de devianță feminină (în literatura legislativă se fac mai multe 
trimiteri la acest aspect, precum și în procesele de infanticid din Ungaria).44 În cazul de 

38 Shahar Shulamith, Gyermekek a középkorban, Budapest: Osiris, 2000, p. 68.
39 Doreen Evenden, „Mothers and their midwives in seventeenth century London”, în Hilary 

Marland (edit.), The art of midwifery: early modern midwives in Europe, London–New York: 
Routledge, 1994, p. 19; Zita Deáky, Lilla Krász, op.cit., p. 138.

40 Lianne McTavish, op.cit., p. 154. Éva Balázs, Lilla Krász, György Kurucz, op.cit., p. 19.
41 4 Februarie 1746. P.O.C. II/44: 6-7.
42 8 Aprilie 1737. P.O.C. II/ 38: 29-30.
43 3 Martie 1795. P.O.C. II/71: 56-57-58.
44 Dorim să atragem atenția asupra unui articol extrem de sugestiv, semnat de Sándor Nagy, 

în care autorul, pornind de la analiza unui număr semnificativ de cazuri de omucidere va 
schița principalele caracteristici ale sistemului legislativ și medical din orașele haiducești din 
Ungaria secolelor XVIII-XIX (1757-1850). Conform studiului cazurile de infanticid, începând 
cu anul 1792 vor menționa obligatoriu expertiza medicală a personalului masculin. Sándor 
Nagy, op.cit., pp. 30-43. Cu toate astea cazurile clujene fac trimiteri la moașe și foarte rar la 
chirurgi sau medici. 
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față chirurgii după examinarea corpului mort au ajuns la concluzia că acest prunc s-a 
născut prematur, avea abia 8 luni la naștere, iar femeia nu avea nici o urmă de presiu-
ne pe burtă, din care să fi reieșit intenția de a-și fi grăbit nașterea. 

Cazurile de infanticid dovedit sugerează însă anchete în care întregul sistem sani-
tar s-a implicat. Avem trei cazuri de infanticid dovedit, care toate fac trimiteri la exper-
tiza medicală. Erzsébet Szatmári a fost condamnată la moarte pentru pruncucidere în 
1723.45 Aceasta, conform relatărilor notarului, a rămas gravidă, deși nu era căsătorită, 
a născut, fapt mărturisit și de către ea, însă „și-a ucis copilul împotriva obligațiilor sale 
naturale materne”, crimă pe care nu a negat-o, deși căuta din răsputeri să scape de 
consecințele sale, afirmând ba că și-a ucis copilul pentru că a fost speriată, ba pentru 
că fusese mânată de diavol. Copilul a fost găsit aruncat cu capul într-un stuf de albine. 
Descoperirea a fost făcută de către gazda și vecinele femeii, ceea ce denotă din nou 
insistența cu care erau supravegheate fetele nemăritate. Conform textului deliberării 
copilul decedat era „un băiat, frumos și sănătos, sosit la timp”, iar moartea sa a fost 
violentă, pe gâtul său fiind urme clare ale sugrumării. Nu se precizează însă cine a 
analizat corpul decedat, dacă erau femeile care l-au descoperit, ori moașele, cert este 
însă că sentința nu a fost luată decât după examinarea copilului mort. Presupunem că 
verdictul fusese totuși dat de către moașe, ele fiind cele mai pregătite pentru a se pro-
nunța cu privire la condiția fizică a noului născut. 

În mai anul 1728 Ilona Kosztin46 ceruse pe timp de noapte cazare. După lăsarea 
nopții fata ieșise în taină, stinse focul din locaș, ca să nu fie de nimeni zărită și s-a as-
cuns în grajdul de găini, unde a dat naștere unui copil. După ce s-a asigurat că plodul 
nu mai respiră, s-a strecurat din nou în odaie și s-a culcat la loc. Dimineața gazda a 
observat urmele de sânge din curte și a descoperit corpul copilului ascuns în balegă. 
După ce toate semnele trimiteau spre Ilona aceasta a mărturisit că a născut un copil 
viu, care a și plâns. Conform scribului verdictul fusese dat după audierea mai multor 
persoane care au analizat corpul decedat, și care au conclus că au găsit semne violente 
pe gâtul copilului care indicau moarte violentă. 

Ultimul caz de infanticid dovedit datează din 1750, și se referă la infanticida Mária 
Stefán47, și este cea mai lungă anchetă cu privire la infanticid. Copilul găsit pe 17 mai 
a avut o moarte cumplită, a fost sugrumat și lovit în repetate rânduri. Conform de-
scrierii criminale „limba îi atârna din gură, burta și stomacul îi erau înnegrite, purtau 
semnele unei strângeri”, iar gâtul fusese strâns legat, încât sfoara care a cauzat moar-
tea copilului a penetrat stratul subțire de piele. Femeia a fost condamnată la moarte 
abia în noiembrie, până când s-au adunat suficiente dovezi, și s-au realizat suficiente 
presiuni pentru ca ea să-și mărturisească crima. 

Cu toate că infanticidul este considerat a fi o crimă specifică genului feminin me-
morialistica vremii amintește un caz de infanticid și crimă comis de către un preot din 

45 10 Martie 1723. P.O.C. II/29: 22.
46 5 Aprilie 1728. P.O.C. II/32: 23-24.
47 20 Noiembrie 1750. P.O.C. II/44: 113-114.
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Liteni: „sărmanul preot și-a impregnat o slujitoare, când observase că sosise timpul 
pentru naștere și-a amenințat slujitoarea, ca nu cumva să îndrăznească să-l dea de gol, 
dar fata nu l-a ascultat. Acesta a prins un cuțit și l-a înfipt în pântecul femeii, doar 
că fata trimisese între timp după moașă, care văzând femeia înjunghiată, întinsă pe 
pământ, îndată a trimis după preot”.48 Moașa a avut un rol esențial în derularea eveni-
mentelor, anume ea a fost cea care a denunțat crima bărbatului. 

Concluzii

Actorii sociali prezentați succint în această lucrare, chirurgii și moașele, erau pro-
babil cei mai expuși, așadar, și cei mai vulnerabili din masa mare a vindecătorilor laici 
și profesioniști. Cu toate că avem informații despre activitățile lor ei rămân invizibili, 
nu li se pomenește numele, sau doar în rare cazuri. Dacă apar, de regulă o fac în con-
texte mai puțin plăcute. Adnotările din jurnale și memorii oferă o imagine negativă 
a lor, cu toate că această imagine poate fi modelată o dată cu prelucrarea datelor din 
protocoalele de judecată. Atât moașele cât și chirurgii aveau roluri bine definite și deli-
mitate de către legislație și contribuiau în mod activ la rezolvarea cazurilor de infanti-
cid sau a proceselor de paternitate. Rolul lor în derularea evenimentelor este unul bine 
stabilit și nici o dată pus sub îndoială. 

48 György Rettegi, op.cit., pp. 158-159.



38

Drumul spre maternitate. 
Considerații cu privire la rolul moașelor și chirurgilor 

în Transilvania secolului al XVIII-lea

Rezumat: Scopul prezentării noastre este de a analiza multiplele aspecte ale moșitului în spațiul 
ardelean. Studiul nostru se bazează pe prelucrarea informațiilor furnizate de memorialistica elitei nobi-
liare și burgheze din secolul al XVIII-lea, pe literatura medicală, precum pe actele juridice ale orașului 
Cluj. Dorim să analizăm în detaliu arhetipul moașei, relația dintre vindecătorii laici și cei profesioniști, 
dintre personalul sanitar feminin și masculin, precum sferele unde cele două profesii, cea de moașă și 
chirurg se întâlnesc. Vom prezenta spațiul privat și eminamente feminin al camerei de naștere, dar și 
forul judiciar, lumea experților care contribuiau la rezolvarea cazurilor ce vizau criminalitatea feminină. 

Cuvinte cheie: moașe, chirurgi, nașteri, autobiografii, jurnale, protocoale de judecată, infanticid, 
criminalitate feminină.

The path to motherhood. 
Considerations on the role of midwives and surgeons 

in the eighteenth century Transylvania

Abstract: The purpose of our presentation is to address the issue of midwifery in early modern 
Transylvania. Our study is based on a wide range of published and unpublished biographical works, 
such diaries and autobiographies written by members of the political elite or civil servants, 18th century 
medical literature and court documents from the secular court of Cluj. We would like to analyse in 
details the archetype of the midwife and the interaction between midwives and male surgeons (from 
domestic to legal sphere) in order to contribute to the understanding of the modern process called the 
medicalization of childbirth. 

Keywords: midwives, surgeons, birth control, birth, court protocols, autobiographies, infanticide, 
female crime.


