
A. 202

În continuare se strigã din
partea soacrei mari cãtre 
cea micã:

Soacrã mare de la vatrã,
Uitã-te la haialaltã (aialaltã),
Cum ºade de supãratã,
Dupã draga ei de fatã!

O crescut, amu îi mare,
ªî þ-a da-o dumneatale,
ªî þ-o dã fãr’ de mânie,
Sclujnicã fãrã sâmbrie,
Cum îi zâce, aºa sã ºie!

De-i zâce sã calce-n foc,
Ie sã supune pã loc,
De-i zâce sã sarã-n parã,
Ie s-a supune degrabã! 
U, iu, iu, iu...

Colecţia PĂULINA ALBU

Obiceiuri de nuntă

Un moment de o deosebitã importanþã în viaþa omului, nunta este în
strânsã legãturã cu alte evenimente ale colectivitãþii fiind consideratã
un moment esenþial, de neocolit.
Cu mult înaintea cãsãtoriei, fetele îºi puneau întrebãri în legãturã cu
viitorul soþ. De aceea recurgeau la diferite practici cu prilejul unor 
sãrbãtori sau la clãcile de tors.
De Sf. Andrei (30 nov.), fetele de mãritat trebuia “sã ajuneze” (sã nu
mãnânce nimic pânã seara), iar seara sã-ºi facã o turtã de mãlai bine
sãratã ºi sã mãnânce, dar sã nu bea apã. Noaptea va visa cã cineva (un
fecior) îi dã apã de bãut ºi acela îi va fi “orânda”. Sãrbãtoarea se
numeºte ºi azi “Indreiu fetelor”.
De Anul Nou puneau pe plitã fire de verdeaþã (bãniþã) ºi fiecãruia i se
dãdea numele unui fecior. Încãlzindu-se, verdeaþa pocnea ºi sãrea, iar
fata spre care sãrea va fi luatã de nevastã de feciorul al cãrui nume îl
purta firul de verdeaþã.
În timpul “câºlegilor”, la ºezãtori ori la clãcile de tors, fetele fãceau
“moºuþi de canuri” (câlþi de cânepã), potriveau câte doi (unul cu nume
de bãiat, altul cu nume de fatã) ºi le dãdeau foc. Dacã prin ardere se
apropiau însemna cã cei doi se vor cãsãtori, iar dacã se depãrtau, nu se
vor cãsãtori.
În zilele de sãrbãtoare, când nu era joc în sat, feciorii erau chemaþi “pã
uspãþ”. Acest fapt prilejuia o mai bunã cunoaºtere între tineri.
Dacã unele fete sau unii feciori depãºeau o anumitã vârstã (20 de ani la
fete, 24 de ani la bãieþi) ºi nu s-au cãsãtorit, în noaptea de Anul Nou li
se puneau la poartã “peþitori” fãcuþi din “jupi de pãnuºi” (coceni de po-
rumb) îmbrãcaþi în haine vechi.
Tot în noaptea Anului Nou, fetele bãtrâne ieºeau la vale. Fãceau în
gheaþã o copcã (un produh) apoi stãteau cu un picior de o parte a pro-
duhului ºi cu altul de cealaltã parte ºi ziceau în timp ce þineau în mânã
o bucatã de cârnat:

Sân Vãsâi bogat,
Dã-mi, Doamne, bãrbat
Cã de nu mi-i da
Rãu m-oi supãra
ªi m-oi înfrupta” 

(De la Florica Dragoº)

Apoi dãdeau cu cârnatul printre picioare, dupã care ascundeau cârnatul
pânã venea cel “preferat ºi-l ospãtau”.
Tot pentru a chema ursitul, fata “þinea ziua de marþi, iar seara, la hornul
casei, în pod, rostea:
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Ai ajuns să nu te încrezi nici în cămeşa ta.



A. 203

Soacra micã, rãspunde
soacrei mari:

Dragã cuscrã, dragã cuscrã, 
Grijãºte de-a me fãtuþã,
Cã-i numa’ o copiluþã,
ªî de i-i da omenie
Dumnezo o ºi cu tine!
De fata ni-i supãra,
Cu gura te-oi blãstãma!
ªî-i tica în pat beteagã,
N-a ºi cin sã-þ‘ deie apã!

A. 204

Soacra micã îi strigã apoi
ginerelui:

Dragã n’ire, jinere (ginere),
Þîie-þ Domnu’ zâlele,

“Foc, focuþu’ meu,
Eu oi dormi,
Tu nu durni.
Tu te fã un ºerpe
ªi te du la scrisa me orândã.
Nu-i da stare ºi aºezare
Cum nu are apa-n vale.
De-a fi-n pat
Þâpã-l su pat,
De-a fi pã laiþã
Þâpã-l su laiþã.
Nu-i da, Doamne, stare-n loc,
Nici cât arde-un pãr în foc
Pânã ce la mine-a vini,
Mâna cu mine a da
ªi pe mine m-a sãruta.” 

(De la Florica Dragoº).

Mai þineau apoi postul Sf. Anton (cele nouã marþi) sau plãteau “slujba
cununii anului”.
Duminica sau în sãrbãtori se organiza “danþ” dar spre deosebire de alte
sate unde danþul se organiza în funcþie de o anumitã parte a satului, 
(în Suseni), (în Joseni), la ªomcuta Mare se organizau “danþuri ale
sãracilor” sau “ ale bocotanilor” separând tinerii în funcþie de starea
materialã a familiei. (Florica Gãvrilaº)
Ceteraºii erau din ªomcuta Mare, din Calea Mireºului, unii dintre ei
foarte pricepuþi: Pintilie, Ioºca Luizii sau Iacob cu echipele lor, iar mai
târziu Cardoº Iosif (Ioºcuþa cel bãtrân) sau fiul lui (Ioºcuþa cel tânãr).
Pe rând fetele satului numite de tizeºi dãdeau de mâncare la ceteraºi
prilej cu care fata îºi mai chema 2-3 prietene ºi câþiva feciori. De obicei
dupã masã se dansa câte un danþ la casa fetei respective apoi se duceau
la locul unde se desfãºura “danþul”.
ªi aceste danþuri erau pentru tineri prilejuri de a se cunoaºte mai bine.
Prilejuri de a se cunoaºte tinerii între ei erau ºi clãcile la sãpat sau la se-
ceriº sau în timpul sãrbãtorilor de iarnã la “vergeluri” unde se întâlneau
toþi sãtenii: copiii, tinerii însoþiþi de pãrinþi ºi bunici.
Ca în majoritatea satelor chiorene, la ªomcuta Mare fetele se cãsã-
toreau între 18 - 20 ani, iar bãieþii între 20 - 23 de ani.
În familiile cu mai mulþi copii, aceºtia se cãsãtoreau în ordinea vârstei
(era consideratã nu numai o lipsã de respect ci chiar o ruºine ca unul
dintre cei mai mici sã se cãsãtoreascã înaintea celui mai mare).
Existã ºi aici credinþa cã nu e bine sã se cãsãtoreascã între ele rudele
prin nãºie. Au fost ºi aici respectate spiþele de neam.
Criteriile de alegere a partenerului de viaþã erau ºi sunt mai multe: sã
fie harnic(ã), inteligent(ã), sã aibã “purtãri bune”, sã fie de omenie ºi sã
fie “dintre oameni” prin asta înþelegându-se nu numai starea materialã
a familiei ci ºi calitãþile ei morale. Când unii se uitau prea mult “dupã
viþa” din care se trage tânãrul sau tânãra (uneori chiar dacã tânãrul era

A alege neghina de grâu.
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Sã trãieºti ºî sã grijãºti
Floarea ce þ-ai cãpãtat,
Cã-i ca spicu’ grâului
ªî ca floarea câmpului;
Ca ruja îi înfloritã,
De mine o fost grijâtã!
Ie ca ruja înfloreºte
ªî pã tãþ‘ înveseleºte!
Amândoi s-aveþ‘ noroc,
Unde-þ‘ ºi în orice loc!
Dumnezo sã vã pãzascã!
De la cununia voastã,
Sã-i dai cinste º-omenie!
Dumnezo Sfântu’ vã deie,
Botez dupã cununie,
Pintru-a voastrã bucurie! 
U, iu, iu, iu...

A. 205

Iatã cum i se striga
nunului mare în timp 
ce juca:

Nunu’ mare, de fãlos,
ª-o scãpat clopu’ jos!
Io m-am plecat, l-am luat,
El o vinit m-o sãrutat,
Nuna, rãu s-o supãrat!

Nunã, nu ºi supãratã
Cã m-o sãrutat o datã,
Nici nu þâne duºmãnie,
Cã þî-l las pe nunu þâe!

Nunu mare, de fãlos,
ª-o luat cioarecii-ntorºi;
Nuna mare, de fãloasã,
ª-o luat poalele-ntoarsã! 
U, iu, iu, iu...

A. 206

Strigãturã la nuna mare:

Nunã mare, nunã mare,
Bagã-mã la dumneata 
servitoare!

un om cu certe calitãþi, existau îndoieli în ce priveºte familia din care
provenea) li se atrãgea atenþia, nu fãrã umor, ”sã se mai uite ºi la
pepene nu numai la viþã”. (De la Ioan Buda)
Dacã mai demult zestrea fetelor consta în pãmânt, animale, lada de
zestre (în care punea hainele de îmbrãcat) ºi hainele (perne, cearcea-
furi, þoluri) iar zestrea feciorului erau mai ales animalele ºi pãmântul,
în ultimii 30-35 de ani era mai bine ca fiecare din cei doi sa aibã “ceva
meserie ºi serviciu” (Alex. Onea) pentru o mai mare siguranþã 
materialã a familiei.
Azi, zestrea fetelor se compune, în afara “hainelor” menþionate, din 1-2
garnituri de mobilã care a luat locul lãzii de zestre, covoare ºi nu
rareori “maºina micã”.
În localitatea cercetatã nu s-a practicat  furtul de fete. Au existat cazuri
izolate de “fugã” atunci când familiile nu s-au învoit.
La ªomcuta Mare, nunta respectã modelul secvenþial al nunþii
româneºti. Strãvechi obicei al tuturor românilor, peþitul fetei a rãmas
unul din cele mai importante momente ce preced nunta.
Pe baza unor informaþii primite de la învãþãtorul Elia Popu din 
ªomcuta Mare, Simion Florea Marian aminteºte câteva practici rituale
ºi gesturi ce au ajuns pânã la noi.
La peþit merge feciorul împreunã cu tatãl sãu ºi cu un unchi sau o altã
rudã apropiatã. Duc cu ei “merinde” (o oiagã cu horincã). Aducând
vorba “mai pe departe”, aceºtia îºi fac cunoscutã intenþia cu care au
venit, aceea “de a cere fata”. Mai demult, la peþit mergeau numai rude
ale bãiatului. (Alex. Onea)
Dupã ce se anunþa scopul vizitei, pãrinþii fetei, în caz cã nu le plãcea
lor sau fetei feciorul, spuneau cã “fata nu-i încã de mãritat, cã mai are
vreme”, dar dacã acceptau, atunci se ospãtau, iar în zilele urmãtoare, în
sat se afla cã “s-au înþeles”.
În localitatea cercetatã, momentul peþitului nu este marcat poetic. 
Existã doar formule cu caracter neobligatoriu “mi-o venit ºi mie vre-
mea sã mã însor ºi am venit sã vã întreb ºi pã dumneavoastrã de vã în-
voiþi sã-mi daþi fata”. (Alex. Onea)
La câteva zile de la peþit, chiar la douã sãptãmâni, fata împreunã cu
pãrinþii ºi cu alte rude apropiate se duceau “ pe vedere” la bãiat.
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Alege ca în pere pădureţe.

Colecţia V. P. Mascali: Moară veche pe apă



Cã nu-þ‘ cei (cer) mare sâm-
brie,
Fãr’ sã-ni dai pe nunu nie!

ªî nu þî-l cei pe viaþã,
Numa pânã dimineaþã!

Nunã, nu þî-l ieu de tãt,
Numa astãz’ la ospãþ!

La nun de nu i-oi plãcea,
Vie iar’ la dumneata!

Nunã nu te supãra,
C-aºa mere strâgala!

ªî pe faþã, ºî pe dos,
La omu care-i frumos!

De-acasã când am pornit,
Bãrbatu’ m-o sfãtuit,

Cã de-ajung aicea,
Io sã nu zâc ninica (nimic)!

Da’ nu mã lasã inima,
Când aud ceteruþa,

Familia se pregãtea în mod deosebit pentru primirea “vânzãtorilor” sau
“vederoilor” mai ales când aceºtia erau din alt sat. Li se arãta toatã
gospodãria ca sã vadã cât “de aºezat” e feciorul, apoi continuau 
discuþiile în legãturã cu zestrea, se ospãtau ºi în final fixau ziua 
credinþãrii ºi a nunþii.
Dacã familia fetei sau a bãiatului avea îndoieli în ce priveºte viitorul
partener al fetei sau feciorului, acum se putea desface “înþãlesul” fãrã
sã existe motive de duºmãnie, iar dacã totul era bine, atunci ceea ce
fiecare din ei “a fogãdit” în legãturã cu tânãra pereche avea aproape
caracter de lege chiar dacã pentru asta nu se fãceau documentele scrise.
Credinþarea sau logodna se fãcea cu câteva sãptãmâni sau chiar luni
înaintea nunþii ºi  avea aproape acelaºi caracter moral ca ºi cãsãtoria
fiind limitatã  posibilitatea ruperii ei. Credinþarea consta în schimbarea
a douã nãfrãmi sau a douã inele, simboluri ale “credinþei nestrãmutate”.
Dupã aceasta urma ospãþul. Nici acest moment nu e marcat poetic.
Nunþile se fãceau în câºlegi (de la Boboteazã pânã la Postul Mare) de la
Duminica Tomii pânã la postul Sf. Marii, de la Sf. Maria Mare pânã la
Postul Crãciunului. Când se organiza nuntã mare “cu ceatãrã”, aceasta
avea loc dumineca, iar în cazul în care se fãcea numai “un uspãþ” cu
naºii ºi familiile mirilor (fãrã muzicã) - joia. Acum, în multe cazuri,
preotul oficiazã  slujba de logodnã înaintea celei de cununie, iar
majoritatea nunþilor se fac sâmbãta pentru cã mulþi din cei ce vor 
participa la nuntã fiind navetiºti sau locuind în altã parte ºi având servi-
ciu sã poatã ajunge lunea la locurile lor de muncã. Dupã ce se fixa data
nunþii, mirele trebuia sã-ºi caute ceteraºii. Mai demult, Pintilic cel
bãtrân, Cardoº Iosif, cu trupa lui Izidor din Calea Mireºului, iar mai 
recent orchestre de pe la Baia Mare sau din localitate.
Nu era un lucru “de cinste” pentru mirii ce-ºi lãsau nãnaºii. Cu mai
multã vreme în urmã, mirii aveau un singur rând de nãnaºi (de obicei
cei ai mirelui) apoi s-a obiºnuit ca fiecare dintre miri sã-ºi cheme naºii
de botez, iar în ultima vreme, din ce în ce mai des întâlnesc câte patru
rânduri de nãnaºi la o nuntã.  (Ioan Butean)
Nãnaºii sunt consideraþi “pãrinþi sufleteºti” ai mirilor, ei le dau sfaturi,
îi ajutã sau în cazul în care apar neînþelegeri, încearcã sã le aplaneze ºi
sã-i împace. ªi acum se mai pãstreazã “vestirea de cãsãtorie” ceea ce în
alte pãrþi se numesc “strigãrile” la sfârºitul slujbei religioase de la
bisericã timp de trei dumineci sau sãrbãtori înaintea nunþii.
În urma cu mai mulþi ani, chemarea la nuntã o fãceau chemãtorii atât
din partea mirelui cât ºi din partea miresei. Ei aveau ca semn distinctiv
“un palþãu”. Joi seara, înaintea nunþii, fetele ºi feciorii se duceau la casa
mirelui sau a miresei la “gãtat de palþanã”. “Palþãul” era un bãþ cam de
1-1,20 m cu capãtul îndoit ca o cârjã sau în formã de T, care era 
împodobit mai întâi cu o nãframã frumoasã, un buchet de busuioc ºi
“bãniþã” ºi cu panglici multicolore din hârtie creponatã sau chiar din
mãtase. Fiecare fatã se strãduia ca sã “gate” cât mai frumos “palþãul”.
În timp ce fetele lucrau, se cânta, se spuneau glume, iar spre sfârºit
tinerii erau ospãtaþi cu horincã ºi coptãturi.
În zilele urmãtoare, chemãtorii (opt, zece sau chiar mai mulþi) umblau a
chema la nuntã, atât în sat cât ºi “pã sate”.

O amestecat vorba ca făcăleţul tocana.
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Gura nu n’i-o poci (pot)
þânea
Chiar pe el, de l-o cãlca!
U, iu, iu, iu...

Nunã mare, nunã mare,
Ce þ-am spus io dum-
neatale?!
Cã de-i vini aicea,
Rãu tare þ‘-a mai pãrea!

Nunu mare s-o-mbetat,
De la masã s-o sculat,
Cãtã mine s-o uitat
ªî la joc el m-o temat!

Amândoi am tãt jucat,
Pe ticioare (picioare) m-o
cãlcat.
Nu mã cãlca pe ticior,
Cã ºtiu io de ce þi-i dor!

De þi-i dor de-o sãrutare,
Þ‘-a da-o nãnaºa mare!
Când nuna te-a sãruta,
Gândeºti cã te-o lins vaca!
U, iu, iu, iu...

Rãspunsul la aceastã chemare era “Sã le deie Dumnezeu noroc!”
În ultima vreme, invitaþia la nuntã o fac socrii fãrã a folosi formule
obligatorii sau se trimit invitaþii tipãrite la Baia Mare.
Încã de când se cheamã la nuntã, mirii se vor numi “craii cei noi”.
Mai demult, zestrea fetei se ducea în ziua nunþii înainte de a duce
mireasa. Acum, fiindcã ea duce mai multã mobilã ºi “haine”, zestrea
este dusã cu câteva zile înaintea nunþii.
Zestrea era pusã în car sau în care trase de boi împodobiþi cu ºterguri ºi
“ciupþi” roºii în coarne.
Se punea în car lada în care erau hainele de pânzã (poale, spãcele, lipi-
deauã, feþe de masã, ºterguri), apoi pe ladã (lãdoi) se puneau perinile
“învãscute” cu feþe de perinã ce purtau pe unul din capete frumoase
modele alese sau cusute, þolurile ºi apoi pe scânduri puse pe car “dri-
carul” (de obicei din perne de gâscã). Înainte de a porni cu hainele de la
casa miresei, acestea erau stropite cu aghiazmã ca sã nu se lege rãul sau
eventualele farmece de ele ºi deci de miri.
“Dusul hainelor” era un moment important fiindcã acum se vedea pri-
ceperea ºi hãrnicia fetei. Dacã lucrurile erau fãcute de mâna ei, era
apreciatã: “Doamne, mândre haine a avut!” dacã nu, feciorii nu se sfiau
s-o satirizeze: “Poate fi lelea frumoasã/ Podu-i þese, podu-i coasã/
Podu-i face-împistrituri/Pã mâneci ºi pã ºolduri” (De la Teodor Pop).
Momentul era urmãrit de toþi cei din sat ºi la el participau pe lângã nea-
muri ºi prietene ale miresei ºi neveste ce se pricepeau sã aranjeze fru-
mos lucrurile, punând astfel ºi mai mult în evidenþã valoarea esteticã a
acestora. Dacã fata primea ºi animale de zestre, acestea erau “mânate”
în sãptãmâna ce urma dupã nuntã. Acest lucru se întâmpla înainte de
colectivizare. Începând de joia, în sãptãmâna nunþii, se fac pregãtirile.
Vine “socãciþa” care va fi ajutatã de rudele mirilor. Acum se fac tãieþeii
pentru supã, pâinea ºi cozonacii ºi în acelaºi timp se pregãteºte mân-
care pentru cei ce sunt “la ajutat”.
Mai demult, când mâncãrurile ce se serveau la nuntã erau mai simple ºi
mai puþine feluri: guiaº, sarmale, þâpoi ºi coptãturi (cozonac, pancove),
pregãtirile nu solicitau atâtea persoane ºi atâta timp. Dar acum meniul
este foarte bogat ºi este nevoie de mai multã lume “la ajutor”. Cu o zi
înainte de nuntã se sacrificã animalele, se pregãtesc sarmalele (ca a
doua zi sã fie puse la fiert), se pregãtesc aperitivele, salata, iar friptura
se face în ziua nunþii.
În colectivitatea sãteascã, pregãtirile pentru nuntã sunt o formã de în-
trajutorare la care ia parte un mare numãr de oameni (neamuri, vecini,
prieteni), considerând fiecare cã are obligaþia de a-l ajuta pe cel care la
rândul lui l-a ajutat sau îl va ajuta atunci când va avea nevoie.
Cu câteva zile înainte de cununia religioasã, are loc cununia civilã la
care participã îndeosebi tineretul din rândul cãruia cei doi se desprind.
Dupã oficierea cununiei civile, la casa unuia din miri are loc o masã
urmatã de obicei de dans. Nunta se desfãºura la casele celor doi miri,
iar în ultima perioadã numai la unul dintre ei (de obicei la mire) sau la
cãminul cultural. Cu o zi înainte de nuntã, mirii se mãrturisesc ºi se
împãrtãºesc la bisericã. În ziua nunþii, mare atenþie se dãdea ºi se dã
gãtirii celor doi miri. Mireasa se îmbrãca în costumul tradiþional, dar în
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O apucat luna cu mâna şi soarele 
cu pticioarele.



A. 207

Vornicul rostea (vornicea)
colacul în numele nunilor,
dupã ce nunul mare zicea
urmãtoarele:

Ceas bun ºi noroc în viaþã,
Vornice, musteaþã creaþã!
Colacu’ la n’iri vrem sã-l
dãm
ªî pe dumneata te-nver-
nicim (învrednicim)!

A. 208

Vornicul continuã:

Ne rugãm cu stãruinþã
Sã ne daþ‘ îngãduinþã,
La vreo douã, trii cuvinte:

În aceastã adunare,
La o bucurie mare,
Tãþ‘ saltã de bucurie
Ce lucru poate sã ºie?
Iacã, noi ne dãm solia,
Ca sã ne iasã sâmbria.
Sâmbria noastã-i un colac,
Colac de grâu frumos,
Grâu ales ºi grâu curat
Az’-varã, de fete sãcerat
ªî de vrednici feciori, legat!

Grâu frumos ºî grâu curat.
În cununã o fost legat,
Pe tiatrã (piatrã) mãcinat,
În troacã (covatã) frãmântat,
Pe vatra cuptorului aºãzat!

Iatã, colac frumos
Ca peliþa lu’ Cristos!

Iatã º-o glajã (sticlã) de jiin
(vin)
ª-o nãframã de in
Ca buzãle sã le ºterjem,
Ospãtaþ‘ bine sã merem!

locul “zadiei dinainte”, neagrã sau cu “vergi”, purta un “ºurþ” alb. La
bisericã, pentru cununie mergea cu capul descoperit, iar acolo, la
sfârºitul cununiei, i se punea “balþul”.
Dacã fata “a fost cuminte”, balþul îl punea preotul cu crucea, dacã nu, îl
punea cu mâna, sau îl punea naºa. Mirele era ºi el îmbrãcat în costumul
tradiþional, având clopul înstruþat. Nu renunþa la clop nici în timpul 
cununiei ca sã se vadã cã în noua familie “bãrbatul va purta clopul”.
Astãzi þinuta celor doi miri este alta. Mireasa se coafeazã, se îmbracã în
rochie lungã, poartã pantofi albi, iar mirele poartã un costum special
confecþionat pentru aceastã ocazie, cãmaºã albã ºi cravatã ºi nu mai
poartã clopul. Mirii ºi nãnaºii poartã “struþuri”.
Mai demult, mirii ºi naºii nu se întâlneau în ziua nunþii decât la bisericã
înainte de a intra în cununie.
Dacã bãieþii erau toþi chemãtori indiferent dacã erau în alaiul mirelui
sau al miresei, fetele din alaiul mirelui se numeau “nune” iar cele din
alaiul miresei “stropitoare” (pentru cã ele stropeau pe cei ce învârteau
pe lângã “mescioara” când se duceau dupã mireasã).
În ziua nunþii, mirele trimitea doi chemãtori dupã nãnaºi, care se
pregãteau pentru a-i “omeni” din ziua precedentã.
Nãnaºii îºi chemau dinainte câteva fete, “nunele nãnaºilor”, care
duceau coºarca cu panglica (“prima”), mierea, lumânãrile, balþul ºi 
cununa precum ºi “cununile de bãrbãnoc” pânã la bisericã. Acum
mirele se duce “dupã nãnaºi” cu tot alaiul. Când iese de acasã este
încadrat de “nunele” ºi chemãtorii lui.
La ieºire, i se pune sare în încãlþãminte (mai demult era stropit “din
oala porcului”) ca sã nu lege deochiul.
Tot doi chemãtori trimitea mirele “sã cearã mireasa la cununie. Aceºtia
îºi luau responsabilitatea de a o aduce pânã în faþa bisericii.”
Când alaiul ajunge la nãnaºi, le iese nãnaºul cel mare înainte cu o oiagã
cu horincã, înstruþatã cu verdeaþã, busuioc ºi panglici colorate. Le va
închina ºi îi va servi ºi pe oaspeþi. Oiaga îl va însoþi tot timpul nunþii ºi
va avea grijã sã o umple ori de câte ori va fi nevoie.
Cei doi chemãtori care “cereau mireasa la cununie” se duceau la casa 

I-o ars tămâie la Satană.
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Noi sâmbria nu v-om da,
Fãr’ de rãspundeþ la ce-om
întreba!
De nu ni-þ‘ rãspunde bine
Noi rãmânem cu colacu’,
Pã voi sã vã ducã dracu’!

Crãiasa ce nume are?

Numele ei îi Ileanã,
Frumoasã-i ca o sânzâianã,
Frumoasã cum nu mai sunt 
Crãiesã pe ãst’ pãmânt!

Bogãþie, câtã are?

De la deal ºî pân’ la vale
Numa’ râturi ºî rãzoare
Cu otavã de ai’ moale!
Numa’ sã ai cute bunã
ªtii cum taie coasa? Strunã!

acesteia unde erau adunate neamurile ei, “stropitoarele” ºi chemãtorii
miresei. Aici dupã salutul - urare “Noroc bun sã deie Dumnezeu!”,
chemãtorii salutã în mod deosebit pe mireasã:

“Crãiasã, porumbel iubit,
Îþi zic: Bine te-am gãsit!”

Apoi îºi rosteºte textul “cererii miresei la cununie”, cerere ce
marcheazã ieºirea miresei din rândul fetelor ºi schimbarea statutului
acesteia. În ultima parte, se rosteºte ºi un “cuvânt de iertare” adresat
pãrinþilor, neamurilor, prietenilor, apoi i se aminteºte prin comparaþie
despre viaþa de fatã ºi cea de nevastã, neuitând sã menþioneze la ce va
trebui sã renunþe dupã cununie. 
Toate acestea sunt însoþite de “plânsul miresei” - oarecum  obligatoriu -
fiindcã se spunea cã dacã nu plânge “un pic” la nuntã va plânge mai
mult dupã mãritiº. 
Mirii ºi nãnaºii se întâlneau în faþa bisericii, apoi intrau la cununie ºi se
aºezau în faþa altarului. Naºa (naºele) lângã mireasã, iar naºul (naºii) se
aºezau lângã mire. În prezent, naºii miresei stau lângã ea, iar naºii
mirelui lângã el. Fiecare þine în mânã o lumânare împodobitã cu fir de
verdeaþã ºi legatã cu panglicã albã de mãtase (“prima”) care-i uneºte.
Când preotul îi “jura” pe miri, aceºtia îºi dãdeau mâna dreaptã,
rãmânând astfel o bunã parte a slujbei de cununie. În momentul când
preotul rostea ”cununã-se robul (roaba) lui Dumnezeu...” li se puneau
pe cap cununile verzi de bãrbãnoc sau de verdeaþã pe care mirii le sãru-
tau când li se luau de pe cap. (Acum aceste cununi de verdeaþã au fost
înlocuite cu altele de metal.)
Înainte de a înconjura masa de trei ori în timp ce se cânta “Isaia
dãnþuieºte”, preotul dã mirilor ºi naºilor sã guste de trei ori din pâine
sau piºcoturi cu miere, spunând “dulce sã vã fie viaþa”.
Faptul cã mirii gustã pâine (piºcotul) cu miere este considerat ca semn
al unirii pentru totdeauna.
La sfârºitul cununiei religioase, naºa ia panglica ce i-a unit ºi-ºi leagã
cu ea fina peste talie, spunându-i “s-o punã bine” pânã va avea copii.
Dacã ar vrea ca un numãr de ani dupã nuntã sã nu aibã copii, atunci tre-
buia sã facã pentru fiecare an un nod pe panglicã ºi pe mãsurã ce tim-
pul (anul) trece sã-l desfacã.
Se cunosc cazuri (rare ce e drept) în care în timpul cununiei, mireasa
“mai îndrãzneaþã” l-a cãlcat pe mire pe picior, semn cã în casa ei, “ea
va fi popa”. La ieºirea din bisericã, chemãtorii au grijã ca mirii sã fie
primii ce pãºesc pragul bisericii ca sã nu întâmpine piedici în cãsnicia
lor. Dupã cununie, fiecare din cei doi miri se întorcea la casa lui cu
alaiul propriu cântând, iar mai târziu mirele cu naºii ºi întreg alaiul
tinerilor se pregãtea sã meargã dupã mireasã.
Înainte de a porni, prin staroste, mirele “îºi lua rãmas bun” ºi cerea în
acelaºi timp binecuvântarea pãrinþilor, fraþilor, prietenilor.
În cazul în care de la cununie se mergea dupã mireasã, mirele cerea
binecuvântarea pãrinþilor (prin staroste) înainte de a merge la cununie.
Când ajunge la poarta casei miresei, alaiul este oprit de starostele mire-
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O aruncat cu ciupa’ şi coconu.



A. 209

Muzica se opreºte iar socã-
ciþa începe strâgala gãinii:

Faceþ‘ loc ºi faceþ‘ cale
Sã ajung la nunu mare!
Ca sã îi duc gãina
Sã-m’ plãteascã osteneala!
Zi-i ceteraº dupã mine,
Cã io nu ºtiu dupã tine,
Unde nu ºtiu cu gura,
Tu tomneºte cu struna;
Unde nu ºtiu cu glasu’
Tu tomneºte cu arcu!
U, iu, iu, iu...

Vornicel cinstit ºî bun,
Te rog fã-ni o þâr de drum,
O þâr de drum ºî cãrare, 
Sã mã duc la nunu mare!

Zi-i, ceteraº, gãinii 
Cã io þâe þ-oi plãti
Cu coroane, cu ce-o ºi;
Cu bãncute de hârtie,
Cã de-arjint în’i trãbã n’ie!

sei. În faþa casei se aflã o masã (sau o meºtioarã) pe care se gãseºte un
blid cu grâu ºi un vas cu apã precum ºi bucheþele de verdeaþã ºi
busuioc. În jurul mesei stau “stropitoarele” ºi chemãtorii miresei. De
asemenea, pe masã se aflã ºi un colac “de grâu frumos” împodobit cu
verdeaþã ºi panglici colorate precum ºi o nãframã.
Chemãtorii închinã între ei, îºi iau simbria apoi întreg alaiul se învârte
pe lângã masã. Între cei de lângã masã ºi între cei din alaiul mirelui
aveau loc schimburi de replici, unele chiar cu un uºor caracter satiric.
În timpul replicilor se arunca grâu ºi se stropea cu apã peste cei din jur.
În acest timp, mireasa era în casã, “ascunsã” dupã uºã. La sfârºit,
chemãtorii aruncã peste casã vasul în care a fost grâul ca sã treacã ºi
necazurile. Dupã trecerea acestei prime piedici, alaiul mirelui 
întâmpina o alta “pe trepte”.  
La început, starostele aducea “mireasa micã”, o fetiþã îmbrãcatã de
mireasã, dar mirele o refuza ºi-i dãdea bani sau dulciuri “pân-a mai
creºte” ºi abia apoi era adusã mireasa adevãratã. Se mai întâlneºte une-
ori ºi azi aceastã încercare de “a înºela” mirele prezentându-i-se o
mireasã micã.
Din acest moment începea masa la mireasã, o masã “mai scurtã” la care
participau tinerii din sat. Mirii ºi naºii aveau o masã separatã de restul
meselor. Se servea masa numai dupã ce preotul sau starostele spunea
“Tatãl nostru”.
Cu mai mulþi ani în urmã, în timpul mesei tinerilor, una dintre pri-
etenele miresei închina la mireasã, adresându-i un ultim mesaj din
partea tinerelor fete. Închinãtura la mireasã era un moment pe cât de
frumos pe atât de emoþionant ºi vorbea despre noua condiþie a fetei cu-
nunate, despre lumea în care intrã.
În continuare se adresa mirelui pe care-l sfãtuia sã fie înþelegãtor, sã-ºi
iubeascã ºi sã-ºi ierte mireasa chiar dacã ar greºi “Cã-i minte mai
tinereascã/ ªi se poate sã greºeascã.”
Spre final se adresa nãnaºilor, întrebând dacã a închinat frumos ºi fãcea
apoi urãri mai ales nãnaºei:

“Sã trãieºti în haine verzi,
Sã cununi ºi sã botezi,
Sã mai cumperi multe prime,
Sã mai cununi multe fine,
Sã ai satul jumãtate
De fine ºi de nepoate!”

Cît timp rostea fata aceastã închinãturã la mireasã stãtea în picioare.
Acum nu se mai face închinãtura la mireasã, iar închinatul la nãnaºi a
adoptat formule mai simple, nepoetice: “Nãnaºã mare, sã ai noroc la
fini ºi sã-þi mãreascã Dumnezeu cinstea!”
Formula e preluatã de toþi nuntaºii. Înainte de a merge cu mireasa la
casa mirelui starostele era cel care lua rãmas bun la mireasã, prin care
mireasa mulþumea celor în mijlocul cãrora a trãit ºi cerea iertare pentru
ceea ce ar fi putut sã-i supere pe pãrinþi, fraþi, rudenii, ºi prieteni sau
vecini. Transformãrile ce au avut loc în viaþa colectivitãþii sunt 

O aşteptat ca mortu’ colacu’.
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Nunu’ mare-i om zgârcit,
Numa-o mnie-o pus în blid!
Da’ i-oi duce gãina,
Bani, de musai, a mai da!

Io m-am bãgat slujnicuþã
La nãnaºa ai nicuþã!
Nu m-am bãgat pe mult
preþ,
Numa’ astãz’ la ospãþ;
Nici pe multã sâmbrie,
Numa’ az’ la veselie!

Frunzã verde de sasfiu,
Faceþî-n’i loc cã io viu,
Faceþî-n’i cale pe-un an,
Cã tãþ‘ oaspeþii mi-s neam!

Nãnaºa ni-i varã dulce,
Nãnaºu’, frate de cruce!
Io aºa am auzât,
Din câte s-o povestit,

surprinse cu talent de cãtre staroste chiar în acest rãmas bun. 
Unei mirese care venea din alt sat, starostele îi spune vorbe care s-o
facã sã i se parã mai uºoarã despãrþirea:

Cã amu în sat la noi 
Îi mai bine ca la voi.
Mãlaiu l-am învãþat,
De se face c-un sãpat,
Da’ ºi la Sfântã Mãrie
Îl poþi pune-n pãlãrie. 

(De la Gavril Petruº, ªomcuta Mare, 1992)

În drum spre casa mirelui se cântau cântece care vorbeau despre fru-
museþea miresei, despre hãrnicia acesteia, despre cât de înzestratã este
precum ºi cântece care îndemnau la statornicie. Fiind acum mãritatã, ea
trebuie sã-ºi mute gândul de la feciori, la bãrbat “Cã cu el te-ai mãri-
tat”. Cântecele de nuntã aveau melodii diferite, mai duioase sau mai
sãltãreþe, în funcþie de momentul în care se cântau ºi de textul pe care-l
aveau acestea. Unele cântece se adresau soacrei mari, chemând-o sã-ºi
întâmpine nora dupã datinã, îndemnând-o sã fie înþelegãtoare cu ea ºi
s-o iubeascã. Ea întâmpina mirii în poartã cu un colac frumos îm-
podobit (acum cu un tort) ºi cu o oiagã înstruþatã.
La mire avea loc apoi masa mare cu tinerii, dansul iar la sfârºit, spre
searã, danþul miresei, moment ce marca desprinderea definitivã a 
mirilor din rândul tinerilor satului.
Fiecare din feciorii ºi fetele satului juca mireasa ºi plãtea dansul cu o
sumã destul de micã de bani, în funcþie ºi de gradul de rudenie. Ultimul
care juca mireasa era mirele. Când se încheia dansul miresei, tineretul
se retrãgea pentru cã la nuntã veneau însuraþii. Noaptea avea loc nunta
cu cei cãsãtoriþi ºi, în aºteptarea socrilor mici care veneau cu alai, se
dansa, apoi urma masa cu cei cãsãtoriþi. Acum se organizeazã o singurã
masã cu toþi nuntaºii, dar la mese se aºeazã pe vârste. Nu se mai
pãstreazã dansul miresei, iar ceremonialul desfãºurãrii nunþii este mult
mai simplificat. A rãmas ºi acum secvenþa rãspunsurilor care începe “...
de la nãnaºi/ c-acolo-s banii graºi”. Banii se adunau într-un talger, de
unde venea expresia legatã de banii de pe talger.
Dupã nãnaºi, cinstesc mirii neamurile apropiate, prietenii ºi apoi
ceilalþi nuntaºi. Mirii sunt atenþi ºi încearcã sã reþinã cam ce dar a dat
fiecare pentru ca în situaþii similare sã întoarcã fiecãruia împrumutul.
Starostele foloseºte expresia: “Cutare cinsteºte mirii cu ...”, iar în
aceastã formulare verbul a cinsti are ºi sensul de a da, a aduce dar ex-
primã ºi consideraþia pe care nuntaºii o au pentru tânãra familie precum
ºi dorinþa nuntaºilor de a acorda un sprijin material (mai mare sau mai
mic, la început de drum într-o viaþã nouã).
Pânã dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, atât fetele (nevestele) cât ºi
feciorii (bãrbaþii cãsãtoriþi) duceau la nuntã cinste o farfurie cu co-
zonac, pancove ºi o sticlã cu þuicã din care îi îmbiau ºi pe ceilalþi.
Acum nu se mai duce aºa ceva deoarece aceia care pregãtesc nunta se
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Cã nãnaºu-i secretar
ªî ni-a da bani din tieptar;
Cã nãnaºu-i colonel
ªî ni-a da bani de-un jiþãl
(viþel)!

Nãnaºule, nu mai sta,
Plãteºte-mi gãinuþa!
Scoate banii ºî plãteºte
Cã gãina sã rãceºte!
Gãina-i friptã cu mac
Nu te-a dure la stomac!
Nãnaºu’ sã tãt codeºte,
La platã nu sã grãbdeºte
Cã nãnaºa-l tãt coteºte!
Nãnaºa îi mânioasã,
Cã n-am fost la ea acasã
Sã-i ticlãzãsc poalele,
De-aia le-o luat întoarsã!

Nãnaºã, nu-i tãt ºopti,
Pe nãnaº nu-l tãt cotii;
Nãnaºã nu ºi zgârcitã,
Gãina trãbã plãtitã!

îngrijesc de felurite prãjituri cu care încarcã masa.
De asemenea, mai demult nu rareori se întâlneau la rãspunsuri “Colaci
de grâu frumos/ Ca pieliþa lui Cristos”, împodobiþi cu verdeaþã, pan-
glici colorate ºi chiar cu bancnote. Se mai dãdeau vase, materiale pen-
tru haine, dar în ultima vreme se dau bani - sume ce variazã în funcþie
de gradul de rudenie cu mirii. Cele mai mari daruri le fac naºii pentru a
pãstra vãlaºul (obiceiul vechi).
Cei mai renumiþi starosti ce luau parte la nunþi erau Gãvrilã Longin,
apoi Alexandru Onea din ªomcuta Mare iar mai nou deseori se ape-
leazã la Gavril Petruº din Vãlenii ªomcutei.
Mai nou, starostele obiºnuieºte sã facã la începutul mesei o scurtã
prezentare: 

Ca sã ºtie toþi nuntaºii
Cine-s mirii ºi nãnaºii,
Socrii mici ºi socrii mari,
Taraful cu lãutari,
ªi cine-i bucãtãreasa
Care pregãteºte masa.

De obicei mirele este “Un fecior cum  altu nu-i/ În Þara Chioarului”,
iar mireasa “E frumoasã ca o zânã/ ªi-i pe munca ei stãpânã.”
Dupã rãspunsuri venea socãciþa sau starostele cu gãina pe care o juca ºi
Horea gãinii. Deseori în acest cântec ca ºi în alte oraþii, cântece sau
strigãturi de nuntã, întâlnim exprimarea echivocã, vorba cu douã înþe-
lesuri ceea ce denotã inteligenþã ºi umor din partea creatorilor. 
Sensurile nu sunt neapãrat pornografice, ci au mai degrabã semnificaþii
de fecunditate.
Horea gãinii era de obicei, prilej de mare veselie pentru nuntaºi. Gãina
trebuia în final plãtitã de cãtre nãnaº ºi apoi era împãrþitã nuntaºilor.
Cei care au fost de ajutor, începând de la pregãtirea nunþii, dupã ce i-au
servit pe ceilalþi nuntaºi, îºi aranjau o masã mai retrasã ca sã nu încurce
danþu; dupã ce adunau o parte din mese pentru a face loc de dans, mân-
cau ºi ei mai pe apucate pentru cã a doua zi dupã spãlatul vaselor se
fãcea cu ei o masã. Dupã miezul nopþii urma dezgãtatul miresei când
nãnaºa îi lua balþul, iar mirele îi punea ºi îi lega zadia. Îºi schimba ºi
hainele de mireasã cu altele. Nu se mai pãstreazã nici acest moment. ªi
la ªomcuta Mare, ca în celelalte sate existã interdicþia ca mireasa sã
pãrãseascã casa mirelui luni ºi marþi dupã nuntã.
Marþi dimineaþa, unul dintre pãrinþii miresei o vizita la noua casã ca sã-
i cheme pã uspãþ pentru searã. Atunci mirii împreunã cu socrii mari,
naºii ºi rudeniile apropiate se duceau la socrii mici. Acest moment era
recunoscut ca mãrsul pruncilor. Se ospãtau ºi deseori se dansa pentru
cã erau invitaþi cetãraºi.
La scurt timp dupã nuntã avea loc uspãþul nãnaºilor pentru ustenealã.

I-o atârnat pielea-n pod.
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