
Sã plãteºti gãina bine,
Nu te face de ruºâne,
Sã dai pe ie platã mare,
Cã gãina-i grasã tare,
Cu slãninã-i pe stinare!
Cucuruz i-am dat sã mânce,
Îndopatã-i cu grâu dulce!

Nãnaºu sã tãt gândeºte,
Gãina o tipãieºte!

Nãnaºule, nu tãt sta,
Cumpãrã puicuþa me!
Cã-i cu pene d’e anghie,
Tãtã peana câte-o mnie!

Gãina îi ruminitã,
În unsoare-i bine friptã,
N-o poci da fãrã de-o sutã!

Frunzã verde de cicoare,
Plãteºte-o, nunule mare,
Cã de când tãt stau cu ie
Mã doare mâna, cã-i gre!

Colecþia DAN CRISTIAN BURZO

Nunta în Măhăceni, jud. Alba

Viaþa fiecãrui om este o succesiune de etape ce presupun trecerea de la
o stare socialã la alta. Folcloristica actualã considerã momentele cardi-
nale ale vieþii umane: naºterea, nunta ºi înmormântarea, ca fiind rituri
de trecere, termen care a fost consacrat de francezul Arnold Van 
Gennep, în celebra sa lucrare - Riturile de trecere, Paris, 1909.
Acestor rituri de trecere li se juxtapun numeroase alte rituri: de pro-
tecþie, de fecunditate, de purificare ºi altele, al cãror scop este de a-l
ajuta pe cel în cauzã sã se integreze ºi sã înþeleagã mai bine schimbãrile
petrecute în viaþa sa. Fiecare din cele trei momente capitale din viaþa
omului a dat naºtere unei poezii bogate, metaforice, cu multiple sem-
nificaþii, dar datoritã amplorii ºi diversitãþii manifestãrilor folclorice
legate de nuntã, aceasta ocupã un loc de seamã între ceremoniile de tre-
cere. Creaþiile artistice sunt de o mare diversitate ºi valoare, de la
strigãturi, urãri, cântece de bucurie, oraþii, pânã la cântecul nostalgic al
despãrþirii miresei de pãrinþi.
Vom încerca în cele ce urmeazã, sã redãm pe cât e cu putinþã ºi sã
refacem ceea ce constituia odinioarã o nuntã tradiþionalã în cadrul satu-
lui Mãhãceni din judeþul Alba. Acum 60-70 de ani cele mai potrivite
ocazii la care fetele ºi feciorii se întâlneau erau: clãcile, ºezãtorile, dar
mai ales jocul din sat.
Vestite erau toamna clãcile de depãnuºat porumbul. Gospodarul, pentru
a termina cât mai repede de cules, culegea cucuruzul cu pãnuºi cu tot.
Dupã 2, 3 zile, când termina de cules, dãdea de ºtire în sat, prin dobaº
(cel care striga prin sat, bãtând toba) cã în seara respectivã face clacã.
Atât aºteptau feciorii ºi fetele, un prilej ca acesta pentru a se întâlni.
Claca începea seara, cam pe la ora 8, când treburile din gospodãrie fus-
eserã terminate. Se aduna atâta tineret încât lucrul mergea ca pe roate,
în ciuda faptului cã mai mult se râdea decât se lucra. Feciorii erau de-
osebit de poznaºi fiindcã le vârau fetelor dupã cap, sub cãmaºã, t’icã
(mãtase de porumb). Sã nu mai vorbim ce veselie era, dacã feciorul
prindea vreun ºoricel ºi reuºea sã sperie fetele, punându-l fãrã ºtirea
lor, în pãrul sau pe mâinile acestora. Nelipsite erau ºi glumele ºi cânte-
cele. Când se termina porumbul de depãnuºat, în faþa ºurii rãmânea o
grãmadã mare de pãnuºi. Feciorii prindeau fetele ºi le trânteau în
pãnuºi acoperindu-le. Fetele ca sã nu se lase nici ele mai prejos, cãutau
cucuruz cu tãciune (un fel de praf negru care se fãcea pe cucuruzii mai
slab dezvoltaþi ºi fãrã boabe) ºi pe ascuns se apropiau de feciori,
mâzgãlindu-i pe faþã cu negrealã. Gazda oferea clãcaºilor plãcinte ºi
vin.
Joc în sat se fãcea de obicei duminica ºi de sãrbãtori. Jocul nu însemna
doar o modalitate de distracþie. Jocul reprezenta un moment solemn, cu
emoþii, pentru fetele ºi feciorii care, aflaþi la vârsta pubertãþii, erau

2173memoria ethnologica nr. 21- 22 - 23 * ianuarie - iunie 2007 ( An VII )

O auzit c-o clopotit da’ nu ştie la ce biserică.



Az’-noapte când am somnat,
Nie carte ni-o ticat
De la tinãra crãiasã,
Sã îi frig gãinã grasã!
Io cartea când am cetit,
Tãþ vecinii i-am trezât,
C-am pornit la vânãtoare
Cu puºcuþa susuoarã
ª-am puºcat o gãlicioarã,
Gãlicioarã de pe mare,
Care-o fost penoasã tare!
Asta-i raþã, nu-i gãinã!
Tãt o-ndop de-o sãptãmânã!
ªî i-am dat mâncare multã
N-oi da-o fãrã o sutã!
U, iu, iu, iu...

Nunule, drãguþule,
De trii zâle-s pingã foc,
Ni-am ars poalele-ntr-un
loc;
De trii zâle-s pingã oale,
Tãt ni-am ars on lat la
poale!
Nuna sã ni le cârteascã!

primiþi în joc. Bineînþeles cã ºi pânã atunci ei mergeau la joc, dar se
distrau doar ca ºi copii, pe margine, nefiind în centrul atenþiei ca ºi
fetele fecioare sau feciorii holtei. Întotdeauna se ºtia despre cutare fatã
sau fecior care urma sã fie primit în joc. Privirile celor vârstnici sau
chiar ale tinerilor pizmaºi se îndreptau spre noii veniþi în joc, pentru a
putea comenta dacã cutare ºtie sã joace bine sau nu, dacã fata ºtie sã se
învârteascã fãrã sã ameþeascã sau sã se împiedice, iar feciorul ºtie sã
facã bine ponturile (sãriturile). Întotdeauna erau apreciaþi acei tineri
care erau ºi muncitori ºi buni jucãuºi.
ªezãtorile se þineau totdeauna în posturi. Nefiind voie sã se joace în
post, ºezãtorile erau un foarte bun prilej de a dezbate, teoretic, toate
problemele din sat. O vorbã din bãtrâni spunea: la ºezãtoare, satul e tre-
cut prin ciur ºi sitã cu bune ºi cu rele. Pentu tinerii care se plãceau, clã-
cile ºi ºezãtorile erau un bun prilej de apropiere. Ochii ºi gura satului
observau ºi comentau în ºezãtori cine cu cine se place, dacã se
potrivesc sau nu.
Dacã la joc în sat, un fecior juca mai mult cu o fatã, acesta era semnul
cã-i place de ea. Dupã terminarea jocului, fetele plecau acasã iar fe-
ciorii se grupau în funcþie de relaþia de prietenie ºi mergeau în sat la
fete. La o fatã mergea un grup de feciori, de obicei, patru sau cinci per-
soane. Ei stãteau ce stãteau, vorbeau cu fata ºi cu pãrinþii acesteia,
glumeau, râdeau, comentau jocul din ziua respectivã, dar nu întârziau
niciodatã pânã la miezul nopþii. Dacã vreunul dintre feciori avea gân-
duri serioase cu privire la fatã, atunci acela mai rãmânea puþin dupã ce
ceilalþi plecau. Pãrinþii fetei observau acest lucru, ºi dupã plecarea lui,
îºi exprimau subtil pãrerea lor, pro sau contra: harnic fecior ºi frumos,
ºi din jiþã bunã, din oameni gazde sau cam tont îi fecioru’ ãsta, da’ ce
aºtepþi din neamul lor!
Feciorul va veni la fatã ori de câte ori va avea ocazia. Mai întâi du-
mineca ºi în sãrbãtori. Dacã totul mergea bine ºi fata îi dãdea de înþeles
cã-l place ºi ea ºi îl plac ºi pãrinþii ei, o vizita mai des aproape în
fiecare searã dupã terminarea lucrului în gospodãrie. Feciorul discuta
cu pãrinþii fetei despre treburile zilnice, despre vreme, despre preþul 
animalelor ºi al bucatelor, despre multe altele. Pãrinþii fetei, dacã îl
plãceau îi lãsau puþin ºi singuri pe tineri ca sã vorbeascã de-ale lor. 
Feciorul nu stãtea prea mult pentru cã oamenii erau obosiþi în zilele de
muncã. La plecare, fata îl conducea pânã la poartã iar feciorul apuca
sã-i fure un sãrut sub întunecimea streºinii, cu toate cã fata nu avea
voie sã stea prea mult afarã. De multe ori, când feciorul þinea prea mult
fata afarã, aceasta era ocãrâtã la întoarcerea în casã pentru câte ar fi
putut face cei doi afarã singuri.
Aceastã prietenie a feciorului cu fata nu avea voie sã dureze mai mult
de un sezon, pentru cã satul intra la bãnuieli repede. Cutare umblã la
cutare. Di ce nu o ia?
În trecut, de cele mai multe ori, cãsãtoria tinerilor nu se fãcea numai
din dragoste. Interesele materiale erau pe primul plan. Pãrinþii erau cei
care-i adunau pe tineri laolaltã. În general, tinerii se supuneau voinþei
celor mari, convinºi fiind cã le vor binele. Odatã ce feciorul era hotãrât
sã cearã fata, trebuia sã o peþeascã. Pãrinþii fetei erau anunþaþi de cãtre

O auzit cocoşu’ cântând da’ nu ştii 
la ce beserică.
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Nãnaºule, de nu crez’,
Haida-ncoace de le vez’!
Ni-am ars latu’ d’inainte,
Nãnaºule, ºii cu minte
La ce-þ‘ spui sã iei aminte!
Cã te-aºtept la cotituri,
Sã ne dãm întâlnituri,
La grãdinuþa din jie (vie),
Numa’ nuna sã nu ºtie!
Nãnaºu îi frumuºãl,
ªî ni-am pus uãtii pã el!
Nãnaºule, om frumos,
Tâpã-þ‘ din cap clopu’ jos!
ªî haida pe dupã ºurã,
Sã-þ dau, nunule, o gurã!
Haida nunule-n poiatã,
Cã þ‘-oi da guriþa tãtã!
D’etoare (datoare) n-oi
rãmânea,
Chiar nuna de-a blãstãma!

U, iu, iu, nãnaºã mare!
Ai grij’ nu mã blãstãma,
Cã-n mânã iar ni-i tica!
Ai grij’ ce ni-i chiui,
Cã-n mânã iar ni-i vini!

aceasta cã viitorul ginere va veni sã o peþeascã. 
Peþitul se desfãºura astfel: feciorul îºi chema o rudã sau un cunoscut de
încredere, cu vazã în sat, cu care mergea la casa fetei. Ajunºi aici,
dãdeau bineþe zicând:

Bunã sara, oamini buni! Bucuroºi de oaspeþi? la care li se rãspundea: 
Sara bunã; bucuroºi! bucuroºi! Haidaþ‘ în casã!

Dupã ce peþitorii spuneau care este motivul pentru care au venit, toþi
cei de faþã închinau în cinstea evenimentului.
Mersul pe vedere nu era obligatoriu în cazul în care cele douã familii
erau din acelaºi sat. Când familia fetei nu era din acelaºi sat cu a mire-
lui, acesta dupã peþit mergea pe vedere ca sã se convingã de cele spuse
de peþitori. Cu aceastã ocazie ei îºi dãdeau seama ce fel de familie are
feciorul, dupã rânduiala din gospodãrie.
Dupã mersul pe vedere avea loc cerutul ºi tomn’eala. Dacã totul de-
curge bine la peþit, dupã mersul pe vedere, feciorul se înþelege cu
pãrinþii sãi ºi stabilesc o zi în care vor merge împreunã cu naºii (de
botez) pentru a cere fata ºi pentru tomn’ealã. Tomn’eala constã în
cãderea de comun acord a celor douã pãrþi cu privire la data nunþii ºi cu
ce vor participa fiecare la ospãþ: cine va da porcul sau juninca pentru
sacrificat, cine va da fãina ºi bãutura. Tot acum, pãrinþii fetei vor aduce
la cunoºtinþã zestrea fetei. Existau cazuri în care fata era singurã la
pãrinþi iar în cazul acesta feciorul era cel care mergea de ginere ºi tre-
buia sã i se dea zestre.
Logodna se fãcea cam cu o lunã înainte de cãsãtorie, în prezenþa preo-
tului. Cei mai avuþi sau mai fãloºi dãdeau ºi o masã cu aceastã ocazie.
Vestitul la bisericã se fãcea în trei dumineci consecutive, înainte de du-
minica nunþii. Preotul vestea în bisericã, dupã slujbã, logodna celor doi
tineri. În timpul vestirilor, daca cineva cunoºtea vreo piedicã ce ar fi
putut opri cununia celor doi, o putea spune. În dumineca ultimei vestiri,
se fãcea chematul la nuntã prin intermediul t’emãtorilor. T’emãtorii
erau doi bãieþi de circa 15 ani, rude de-ale mirelui, care îmbrãcaþi în
costum naþional ºi având bâtele de t’emãtori în mâini, umblau prin sat
ºi chemau la nuntã. Cu bâtele frumos gãtate cu prime (panglici) trico-
lore intrau în case ºi ziceau urmãtoarele:

T’emãtorii:

-Bunã zua, cinstite gazde! Sãnãtoº sunteþi cu tãþîî?
Gazda:

- Zua bunã, mãi copii! Sãnãtoº‘, sãnãtoº‘!

T’emãtorii: [întinzând mâna cu glaja (sticla) de jinars (þuicã)]

-Az’ în ceas de bucurie,
Vã pofteºte Ionu lu’ Vasâlie,
Cu Lenuþa lu’ Pintilie,
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Are cap de lemn.



Nunu mare n-o mai stat, 
Gãina o cumpãrat!
Frunzã verde-a merilor,
Poftã bunã, nunilor!
U, iu, iu, iu...

Bine-m’ pare de ce-m’ pare,
Celuii pe nunu’ mare.
Pintr-o niuþã mai nouã,
I-am dat cloºca di pã ouã.

Sãracã, gãina me,
Rãu îni pare dupã ie,
C-am dat-o cu vo doi lei,
Nu ºtiu ce sã fac cu ei!
Ni-aº cumpãra ruminele,
Ni-o trecut vremea de ele.
Cu banii ce-am cãpãtat,
I-oi da la nun on jinars,
Cã nãnaºu-i om de falã,
Îl cunosc de la tomnealã!

Râde-oi bine de nãnaºã,
Celuitã-i de-astã datã!

Nunã mare, draga mea,
Io sã fiu ca dumeata,
Din gãinã n-aº mânca!
Ni-ai plãtit gãinã grasã,
Þ-am dat cloºca din coºarcã.
Cloºca n-o scos nici-on pui, 
Altu’ n-am mai vrut s-o þâi!

Dumineca viitoare la ospãþ.
La un pahar de beuturã
La mai multã voie bunã
Cu dumnealor d’impreunã.
O zî º-o noapte, cât puteþ‘
Bea, mânca ºi juca!

Gazda: (luând glaja ºi închinând)

-Mulþãmnim, mulþãmnim!
Într-un ceas bun sã ºie
ªi noroc sã le dea Dumnezo!

Gazda rãsplãtea t’emãtorii cu câteva ouã pe care aceºtia le adunau într-
o nãframã cu ciucuri (franjuri), legatã la colþuri. Aceste ouã se foloseau
pentru tãiþei ºi colaci (cozonaci). În ceea ce priveºte carnea de gãinã
pentru supã, vecinele ºi neamurile trimiteau câte o gãinã vie sâmbãta
înainte de nuntã.
În sãptãmâna nunþii se fãceau pregãtirile: socãciþele (bucãtãresele) în
numãr de douã, ajutate de femeile din sat, fãceau pãturile de tãiþei care
trebuiau uscate, apoi tãiate. Joia se alegea curetiul (varza) pentru
gãluºte ºi colacii (cozonacii). Sâmbãta se tãiau gãinile ºi se ciupileau.
Bãrbaþii tãiau porcul sau juncul (tãuraº).
Sâmbãtã seara începea veselia nunþii. Acasã la mire se fãcea steagul
propriu-zis, însã ºi adunarea de aici se numea la steag. La steag veneau
doar feciori holtei (necãsãtoriþi) care erau prieteni, vecini sau rude cu
mirele. Aceºtia împodobeau steagul în felul urmãtor: coseau una de
alta, cu feþele spre exterior, douã nãfrãmi frumoase, cu ciucuri (fran-
juri) care se prindeau pe partea superioarã a unei bâte de cãluºar, ce era
frumos sculptatã. Capul steagului era fãcut dintr-un pãtrat de lemn îm-
podobit cu bãnuþel (verdeaþã) ºi zurgãlãi, fixat în vârful bâtei. De acest
cadru de lemn se prindeau prime (panglici) de diferite culori pe care le
strângeau de la fetele fecioare din sat. Din aceleaºi prime se fãceau
fundiþe care se prindeau pe nãfrãmi. Dupã ce steagul era gata, feciorii
închinau în cinstea mirelui ºi-i spuneau diferite glume. 
În acest timp, cât la mire se fãcea steagul, la mireasã se fãcea cununa.
Cununa desemna atât coroniþa miresei cât ºi adunãtura de la casa ei.
La cununã se adunau fetele fecioare care erau rude, vecine sau prietene
cu mireasa. Ele fãceau cununa miresei în care puneau obligatoriu spice
din cununa de la secerat pentru ca mireasa sã aibã noroc ºi o cãsãtorie
frumoasã cu mulþi copii. În timp ce fãceau cununa, fetele cântau cân-
tecul cununii miresei pe o melodie duioasã, cântec ce cuprinde ºi pã-
rerea de rãu a miresei cã se desparte de familie ºi de casa în care a
crescut. Mirele împreunã cu cei adunaþi la el acasã formau alaiul ste-
garilor. Stegarii porneau spre casa miresei. În frunte mergea feciorul
ce ducea steagul. Acesta era unul dintre cei mai buni prieteni ai mirelui.
Ajunºi la casa miresei, unde se þinea cununa, jucau ºi se distrau pânã la
miezul nopþii. Duminica dimineaþa, mirii se gãtau (se îmbrãcau). Iarãºi
se aduna tineret, la fiecare dintre ei, pentru gãtat.

Are gura împuţită.
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Num-amu, nãnaºã-þ‘ spui,
Cã gãina ce-ai plãtit
O fost cloºcã fãrã pui!
Ouãle i-o fost clocite,
Penele tãte zburlite!
U, iu, iu, iu...

Colecþia
ADRIANA ALMÃªAN

Strigãturi la nuntã

A. 210

Frunzã verde mãrãciune,
Grijeºte staroste bine
Sã nu pic pe oarecine
Cã mi-o pune piedica
ªi-oi pica pe dumneata;
ªi mi-a pune picioru
ªi-oi pica pã nãnaºu.

Dupã ce mirele este gata îmbrãcat, împreunã cu stegarii pornesc dupã
nuni (nãnaºi). În trecut, exista doar o pereche de nãnaºi din partea
fiecãruia. Nãnaºii de botez erau, obligatoriu, ºi nãnaºi de cununie.
Înainte de a pleca dupã nuni, mirele îngenunchea în faþa pãrinþilor iar
prin intermediul vornicului (starostelui) îºi cerea iertare de la pãrinþi, de
la fraþi ºi surori, de la bunici ºi de la unchi ºi mãtuºi.
Nãnaºii sã alãturã alaiului mirelui ºi pornesc spre casa miresei. La
prima rãscruce de drum, se fãcea legatul drumului. De obicei, flãcãii
care nu fuseserã chemaþi la steag, legau drumul spre mireasã cu o funie
sau un lanþ ºi nu lãsau alaiul sã treacã pânã ce nunul mare nu le dãdea
bani sau bãuturã.
La casa miresei, aceasta avea format alaiul ei, din rude, vecini ºi pri-
eteni, în fruntea cãrora era vornicelul sau vornicul de casã cum se mai
numea starostele miresei.
Rolul vornicelului era doar de a rãspunde vornicului mare (al mirelui)
în momentul în care alaiul mirelui ajunge în faþa curþii miresei. Între cei
doi vornici se þine un dialog deosebit de interesant ºi de frumos. Vor-
nicul mare spunea pricina pentru care ei au venit ºi cereau sã le fie datã
mireasa. În oraþiile celor doi, mirii erau asemãnaþi cu niºte crai, ba mai
mult, mireasa era asemãnatã cu o floare rarã.
În timpul acestor strigãturi, nuntaºii închinã cu vin ºi þuicã urând 
mirilor cale albã ºi noroc.
Înainte de plecarea la cununie, mireasa îºi cere iertare prin intermediul
vornicelului (vornicul ei) de la pãrinþi, fraþi, surori, fete, feciori, nãnaºi,
de la casa ºi de la satul în care a copilãrit, în cazul în care se mãritã în
alt sat. La bisericã se ajungea pe când se termina slujba de dimineaþã.
Dupã cununie, alaiul se îndrepta spre casa mirelui unde avea loc os-
pãþul. Înainte de mâncare, vornicul rosteºte rugãciunea Tatãl nostru
prin care sloboade lumea la masã.
Strigãturile nu contenesc nici în timpul petrecerii. Soacra mare iarãºi
este în centrul atenþiei. 
Mireasa era jucatã (învârtitã de trei ori) de oricine o cinstea cu bani.
Dupã jocul miresei pe bani, nuntaºii o cinsteau ºi cu diferite obiecte de
uz casnic cum ar fi: oale, farfurii, þoluri de lânã (pãturi) ºi altele.
Nãnaºii erau primii care jucau mireasa. Dupã ce se cinsteau mirii, jocul
continua. Foarte hazlii erau strigãturile adresate nunului ºi nunei mari.
În trecut, nunii cinsteau pe miri cu un colac frumos. Momentul în care
aceºtia ofereau colacul era un moment solemn. 
În toiul petrecerii este adusã gãina de cãtre socãciþã. Nunul mare 
trebuie sã plãteascã un preþ bun socãciþei pentru gãinã ºi sã o 
rãsplãteascã cu un dans. Socãciþa intrã cu o tavã pe care e aºezatã o
gãinã bine rumenitã ºi împodobitã cu verdeaþã de bãnuþel ºi cu prime
(panglici) de diferite culori. 
Dupã ce ospãþul se termina, în momentul în care mireasa intra în casã
trebuia sã fie atentã sã calce peste prag cu puþin înaintea soþului pentru
ca sã o ducã bine ca norã în casã. Dacã cei din familie voiau ca primul
copil nãscut sã fie bãiat, îi puneau pe cap miresei un clop (pãlãrie).
Lunea dupã ce oamenii-ºi terminau treburile de dimineaþã, se trimiteau
din partea socrilor mari ºi a tinerilor cãsãtoriþi, t’elfarii (chelfarii) care
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Are gura slobodă.



A. 211

Pare-mi-se cã se-aude
Nãnaº mare oareunde,
La o masã-mpodobitã
C-ar mânca gãinã friptã.
Tot închinã ºi suspinã
ªi cu gândul la gãinã
ªi la mine ºi la ea,
Nu ºtiu care i-ar plãcea.

erau niºte bãrbaþi cãsãtoriþi, acasã la socrii mici ºi la nuni. Chelfarii se
constituiau într-un grup de 6 pânã la 8 persoane ºi aveau rolul de a
invita socrii cei mici ºi nunii la o masã la care participau doar cei
apropiaþi, ospãtându-se din bucatele rãmase de la ospãþul de dumineca.
Observãm, deci, cã în trecut nunta þinea trei zile ºi constituia un prilej
de bucurie pentru toatã comunitatea. Fiecare familie se strãduia sã
participe la cât mai multe nunþi pentru cã numai astfel puteau avea, la
rându-le, prezenþã mai mare la nuntã.
Poate aceste minunate obiceiuri s-au cam pierdut în ziua de azi. Cu
toate cã repertoriul strigãturilor nu mai este chiar atât de bine pus la
punct ca în trecut, totuºi ele nu lipsesc. Existã încã persoane în vârstã,
care sunt dispuse sã înveþe pe tineri ceea ce au învãþat ºi ei, la rândul
lor, de la alþii. Se mai gãsesc pe la þarã vornici (starosti) care folosesc ºi
acum oraþia popularã a cãrei frumuseþe este de neasemuit.
Modernitatea ºi-a pus amprenta peste tot, dar prin efortul unor oameni
cu suflet mare, obiceiurile vor continua sã existe, uimind generaþiile
prin frumuseþea ºi diversitatea lor.

Colecţia ADRIANA ALMĂŞAN

OBICEIURILE PRIMÃVERII ªI VERII

Satul românesc este o categorie istorico-etnograficã de cea mai mare
însemnãtate pentru înþelegerea problemelor fundamentale ale trecutului
nostru. Prin structura lui complexã, prin sistemul de organizare, de
gândire ºi de acþiune, el a fost temelia vieþii  satului timp de secole ºi
chiar de  milenii. În cadrul satului se practicã obiceiuri, unele ritualuri
ºi ceremonialuri, ºi fiecare membru al satului are un loc bine stabilit în
cadrul comunitãþii.
Pentru sãtenii din comuna Bãlan, primãvara începe o datã cu sosirea
mãrþiºorului, mai exact a lunii martie, când începe sã renascã, sã-ºi
îmbrace mantia verde ºi crudã pentru anul cel nou.
În ceea ce priveºte „mãrþiºorul”, considerat de noi simbol al primãverii,
tradiþia dãinuirii acestuia pare destul de veche, deºi menþionãrile
documentare se referã la începutul secolului al XIX-lea. Majoritatea
etnologilor sunt de pãrere cã e moºtenire latineascã. În vechiul calendar
roman, 1 martie coincidea cu începutul Anului Nou, iar luna respectivã
era dedicatã zeului Marte, care, înainte de-a fi o întruchipare a
rãzboiului, era o divinitate a vegetaþiei ºi protector al cãsãtoriilor.
Romanii mai celebrau la 1 martie sãrbãtoarea femeilor ºi ofereau daruri
soþiilor. La români e ziua Babei Dochia. În aceastã zi, femeile ºi fetele-
ºi puneau la gât o monedã gãuritã din metal strãlucitor, legatã de un

O avut pă dracu-n pungă.
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