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Obiceiuri nupþiale în Onceºti

Cãsãtoria, simbol al unirii sub semnul iubirii dintre bãrbat ºi femeie, în
sens mistic, înseamnã unirea dintre Hristos ºi Biserica Lui, dintre
Dumnezeu ºi Poporul Lui, dintre suflet ºi Dumnezeul sãu. Cãsãtoria,
instituþie legatã de transmiterea vieþii, apare aureolatã de un cult care
preamãreºte fecioria ºi o pretinde. Ea simbolizeazã originea divinã a
vieþii, pentru care însoþirea bãrbatului ºi femeii nu este decât un canal
de trecere. Ea se înscrie în sfera riturilor ce sacralizeazã viaþa.
Rolul cel mai important în viaþa economicã ºi socialã a familiei
gospodãreºti din Maramureº îi revine bãrbatului. Dar, în viaþa
amãnunþitã ºi caldã a familiei rolul central îi revine femeii, iar pentru
acest rol ea se pregãteºte din fragedã tinereþe. Fata mare, pe lângã
faptul cã trebuie sã fie harnicã ºi curatã, nu uitã obiceiurile din bãtrâni,
pe care le practica în speranþa unei cãsãtorii grabnice ºi reuºite. De
aceea, la unele sãrbãtori, casa devine o adevãratã scenã pe care se
desfãºoarã o serie de practici magice de aflare a ursitului, a orândei.
La Sf. Andrei fetele, în încercarea de a-ºi visa ursitul ajunau întreaga zi,
iar spre searã pregãteau o turtã din fãinã, sare ºi apã. Turta respectivã
era coaptã pe cuptor, iar fata dornicã de a-ºi visa orânda mânca
jumãtate, iar cealaltã jumãtate era aºezatã sub pernã, alãturi de un
piaptãn ºi un fir de busuioc. Fata avea obligaþia de a nu vorbi cu nimeni
dupã ce mânca turta. Noaptea visa cã un oarecare fecior vine sã-i aducã
apã. Se crede cã acela va fi viitorul ei soþ.
În noaptea de Boboteazã fetele fac un cocuþ din nouã linguri de fãinã pe
care îl frãmântã în saramurã. Furã apoi un resteu de la jugul unui vecin,
desfãcând cu acesta în douã pãrþi, de la apus la rãsãrit, focul de  pe
vatra cuptorului. Cocuþul se coace între cele douã focuri. Fata care vrea
sã-ºi viseze ursitul trebuie sã mãnânce acest cocuþ, fãrã a mai bea apã
pânã a doua zi. Tot în seara de Boboteazã fetele fac luminiþe din cearã
pe care le aºeazã în bliduþe tot din cearã, punându-le apoi sã pluteascã
într-un vas cu apã. Luminiþele  reprezintã fete ºi feciori din sat; aprinse,
aceste luminiþe plutind în vasul cu apã, se ciocnesc unele de altele.
Dacã se atinge luminiþa ce reprezintã fata respectivã, cu o alta ce
reprezintã un fecior oarecare, e semn cã se mãritã cu acel fecior. În
cazul în care luminiþa nu se adunã, e semn cã fata nu se va mãrita în
acel an. Fetele care vor sã-ºi cunoascã ursitul, începând din seara de
Crãciun pânã în ziua de Boboteazã iau din fiecare fel de mâncare câte
puþin ºi pun într-o ulcicã. În seara de Anul Nou înconjoarã dezbrãcate
casa de nouã ori; a noua oarã uitându-se pe fereastrã, îl vãd pe cel
adorat mâncând din ulcicã. Prilejul tinerilor de a se cunoaºte era  jocul,
claca ºi ºezãtorile. Multe idile generatoare de cãsnicii temeinice se
înfiripã în ºezãtoare. 
Actul antemergãtor cãsãtoriei este peþitul. Feciorul care vrea sã se
însoare trimite o rudã apropiatã prieten sau cunoscut, la pãrinþii fetei pe

Cucule cu pene sure
Mândru cânþi vara-n pãdure
Cucule cu trei glasuri
Hai ºi cântã în prilazuri
Cã sunt fete cu doruri
Neveste cucu 

Cã sunt fete cu dor mare
Neveste cu supãrare
Sunt fete de dor dorite
ªi neveste bãnuite

You old, black-feathered

Îi ruptã din stele.
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care o îndrãgeºte, ca s-o peþeascã. Dacã tinerii se iubeau data era aleasã
de cãtre aceºtia. Uneori se întâmpla însã ca feciorul sã vinã pe nepusã
masã la peþit pentru a-ºi încerca norocul ºi se putea întâmpla sã fie
refuzat cu multã diplomaþie. Feciorii mai curajoºi mergeau singuri la
peþit. Aceºtia intrau în casã, purtau o discuþie cu pãrinþii fetei ºi dupã ce
prindeau curaj scoteau o litãrã de horincã, o puneau pe masã ºi peþeau
fata. Dupã peþit urma mãrsul pã vedere, adicã fata însoþitã de pãrinþi îºi
vizita socrii. Se stabileau data logodnei, data nunþii ºi zestrea fetei. 
Logodna sau credinþa se fãcea sâmbãta la miezul nopþii. Viitorii miri
însoþiþi de pãrinþi mãrg înaintea popii. Schimbã verighetele între ei ºi îºi
dau mâna.  Urmeazã la casa logodnicei o petrecere cu ceteraºi, mâncare
ºi bãuturã care þine pânã dimineaþa. Se ia o farfurie cu grâu în care se
ascund verighetele iar mirele care le gãseºte primul, se crede cã va avea 

noroc. La logodnã participã pãrinþii, rudeniile ºi prietenii apropiaþi ai
mirilor. Aceºtia contribuie cu bãutura, pãrinþii fetei cu mâncarea, iar
logodnicul se îngrijeºte de ceteraºi.
Din ziua logodnei se striga în bisericã trei duminici la rând herdetiº.
Cine avea ceva împotriva cãsãtoriei, în acest timp putea sã anunþe
preotul pentru a se putea dezlega logodna.
Cele mai multe nunþi se fac în câºlegi, iarna. Demult, nunþile se fãceau
marþea, joia ºi duminica. Azi se fac în general sâmbãta. Fiecare sãtean
ajutã dupã puterile sale; duc fãinã, zahãr, orez, ouã, bãuturã, chiar dacã
nu participã la nuntã.
La nunþile de oameni înstãriþi participã tot satul. Sãtenii sunt invitaþi de
cãtre un chemãtor care merge din casã în casã.
O altã problemã era angajarea muzicanþilor din sat sau din satul vecin.
Taraful tradiþional se compunea din ceterã ºi zongorã. Azi se aduce
orchestrã ºi se cântã manele ºi numai dimineaþa se strâng mesele ºi îºi
fac loc muzica ºi dansul tradiþional.
În trecut, nunþile se fãceau separat la mire ºi la mireasã, azi se fac în
comun la cãminul cultural. 
Seara, în ajunul nunþii, la mire se face cusutul steagului iar la mireasã
cusutul cununii. Cu aceastã ocazie, prietenii mirelui ºi câteva rudenii

cuckoo
You sing proudly during all
summer 
Oh, you old, thrice-voicéd
cuckoo
Come and sing to all the
doors
‘Cause there are girls who
miss their love
And wives that are all alone
‘Cause there are girls who
suffer a lot
And wives that are all upset
The girls are desired as
much
As the wives are mistrusted.

You old, black-feathered
cuckoo
You sing proudly all the
time
Oh, you old, thrice-voicéd
cuckoo
Come and sing a song of
mine
‘Cause the girls, they miss
their love
And the wives are all alone 
‘Cause the girls, they suffer
much
As the wives that miss the

touch
Of their men; and all of them
Are sad and without their
men.

Fiecare cioarã îºi laudã puiul.

memoria ethnologica  nr. 20 * iulie - decembrie 2006 (An VI) 1975

Foto F. Sãteanu, Festivalul nunþilor, 2006



apropiate se adunã la casa lui unde fac o micã petrecere, în timp ce
stegarul îºi petrece steagul din pânzãturi ºi panglici colorate. 
Steagul terminat este sãltat în ritmul muzicii:

La cusutul steagului
Joacã ruja macului

Din mijlocul stratului.

Concomitent cu pregãtirea steagului la mireasã se face pregãtirea
cununii de cãtre druºte ºi alte prietene ale miresei.
În dimineaþa nunþii rudele apropiate, femei, gãteau mireasa. Era
pieptãnatã în chip deosebit, purta cele mai alese haine tradiþionale. La
gât purta zgardã scumpã din bãnuþi de aur, împrumutatã de la o bãtrânã
din sat. Pe cap avea cununã din flori ºi o pânzãrurã multicolorã,
confecþionatã la rãzboiul de þesut. Mirele purta costum tradiþional iar pe
cap avea clop cu struþ de rujmãlin.
Dacã mireasa era din alt sat  se duceau dupã ea cu carele cu cai frumos
împodobite. O aduceau chemãtorii însoþiþi de fete ºi feciori.
În ziua nunþii lumea se aduna la mire ºi la mireasã. Pãrinþii mirilor
aºteptau nuntaºii în prag ºi primeau darurile. Demult pocinocul consta
dint-o traistã plinã cu grâu. Cel care oferea darul striga: Pocinocu-i mic,
nãroc sã aivã mare! Astãzi se oferã bani, obiceiul de a duce traista cu
grâu s-a pierdut.
Dupã sosirea nãnaºilor la casa miresei, alaiul se pregãtea sã plece la
cununie. Mirele îºi trimitea chemãtorii dupã mireasã.
La prânzul miresei, respectiv prânzul mirelui, un loc important îl ocupã
cântecele de rãmas bun, adresate de cãtre nuntaºi mirilor, de miri
pãrinþilor, fraþilor, surorilor, vecinilor, cântece care prin sensibilitatea
sentimentelor ce le exprimã emoþioneazã profund:

Sã trãieºti, mamã ºi tatã,
Ne despãrþim deolaltã;

ªi voi fraþi ºi surorele, 
De voi mã despart cu jele.

Mireasa îi sãrutã pe cei dragi, iar lumea se îndreaptã în ritmul muzicii
spre cununie. În frunte merg flãcãii cuprinºi peste umeri, cu uiegile
înstruþate în mânã, jucând în chiote ºi strigãturi. Dupã feciori urmeazã
mirele însoþit de nãnaºi, ceteraºi, stegar, pãrinþi ºi restul nuntaºilor.
Stegarul are datoria de a scutura steagul pe tot parcursul drumului.
Când nu scuturã bine, este ironizat de restul feciorilor:

Scuturã stegar steagu’,
Nu-l þine ca ºi paru’.

Scuturã stegar frumos,
Nu-l þîne ca ºi un moº!

Mireasa este petrecutã de douã druºte care o cuprind la brâu cu o
pânzãturã, urmeazã nãnaºii, pãrinþii ºi restul nuntaºilor. Înaintea mirilor

A. 108

Mândruþ, creangã de mãlin
Cum am fa sã ne-ntâlnim
Batãr vinerea la trin
Dorul sã ni-l povestim
Sã ne povestim doru
Care l-am cuprins amu
Doru ºi cu dragostea
De care nu pot scãpa

Oh, my sweetest cherry tree
My love, how can I meet you
Maybe on Friday we will see
Each other, ‘cause I miss
you.
We will talk of all our pain
All our pain, we’ll talk of it 
All about my pain and love

Greu la deal cu boii mici.

memoria ethnologica  nr. 20 * iulie - decembrie 2006 (An VI)1976



o femeie aruncã sare, element cu efect purificator ºi apotropaic. Pânã la
desfãºurarea cununiei tinerii acompaniaþi de cãtre ceteraºi joacã în
drum. În faþa bisericii cele douã alaiuri se unesc, mirele sãrutã mireasa
ºi intrã cu toþii în bisericã pentru cununia religioasã. 
Dupã cununie alaiul se îndreaptã spre locul unde are loc nunta, separat
la fiecare mire, sau împreunã la cãminul cultural.
Mirii erau aºteptaþi în prag de douã femei ce þineau câte doi þâpoi în
mânã, cu numele mirilor înscris pe ei.
Când intrã în casã, o femeie cu voce bunã aruncã peste capetele lor
boabe de grâu strigând:

Eu þîp grâu, nu þîp ovãs,
Mirele-i de neam ales,
Eu þîp grâu, nu þîp sãcarã,
Mirele-i de ziþã mare!

Intrând în salã, mirii înconjoarã de trei ori mesele, realizând astfel cercul
magic purificator, pentru a feri de necazuri noua cãsnicie.
Toatã lumea se aºeazã la masã iar dupã rugãciunea Tatãl nostru se
începe servirea mesei. Se aducea horinca ºi se bea direct din sticlã.
Pahare primeau doar mirii ºi nãnaºii. Un om de încredere numit cãmãruº
pãhãrnicea, iar socãciþele rãspundeau de mâncãruri. Meniul era
urmãtorul: laºte-n zamã, piroºte, pancove ºi fancuri simple. þâpoii
înstruþaþi cu busuioc serveau drept pâine. Astãzi meniul îl întrece prin
varietatea sa pe cel de la oraº.
Urmeazã dansul. În Onceºti Jocul miresii nu se fãcea decât la mirii
foarte nevoiaºi. Mireasa era jucatã pentru a primi bani iar dansului i se
ataºa ºi un cântec:

Pogonici, pogonici,
Cine pune bani aici!

Când ospãþul este în toi, când limbile încep sã se dezlege, apare socãciþa
cu poalele prinse-n brâu, aducând pe o tavã tradiþionalã gãina de nuntã
pregãtitã pentru miri ºi nãnaºi. Gãina este înstruþatã cu verdeaþã, staniol
ºi þine o þigarã aprinsã în clonþ. Obiceiul gãinii este un ritual menit sã
asigure fertilitatea tinerei perechi, este vorba de o funcþie iniþiaticã ºi
propiþiatorie care  derivã dintr-un simbolism erotic ancestral, cu care
este impregnat întregul ceremonial nupþial. Între socãciþã ºi nuntaºi
urmeazã un adevãrat dialog cu replici satirice în versuri, numite
strigãturi la gãinã: 

Nãnaºa:

Gãina þî-î cât o cioarã
ªi îþi trebe bani de-o moarã;
Gãina þî-î cât o sarcã 

ªi îþi trebe bani de-o vacã.

That won’t let me live in
peace.

Oh, my sweetest cherry tree
My love, how can I meet
thee
Maybe on Friday we will see
Each other, ‘cause I miss
thee.
And my pain is, oh, so
strong
‘Cause you know that I’m in
love
Oh, my pain as much too
deep
‘Cause my love I cannot
meet.

A. 109

Mãi, mândruþ, bãtrânicios
Ce vii sara mânios
Eu mi-s pruncã tinerea
Nu te prea ºtiu deznierda
Tu eºti un fecior stãtut
Sã te fii-nsurat de mult
Sã ai fete ºi feciori
ªi tu sã ºezi pe cuptior.
Oh, my love, you’re
somewhat oldish
Why do you come angry in
the evening
I’m but an innocent maiden
I don’t quite know how to
caress you very well

Gura lumii n-o astupã nici
pãmântul.

memoria ethnologica  nr. 20 * iulie - decembrie 2006 (An VI) 1977



Stegarul ºi mirii pun bucãþi de carne de gãinã ºi þâpoi într-un cuþit ºi le
oferã oaspeþilor. Capul ºi gâtul gãinii li se le oferã ceteraºilor.
În zori de zi mireasa cu nuntaºii ei merg dupã naºii mirelui dacã nunta 
s-a fãcut separat, pentru a-i aduce sã-i cinsteascã la casa ei. Dimineaþa,
pentru nuntaºii care au mai rãmas, se întind din nou mesele. Un pas
important este Îmbãlþuitul miresii, obicei preluat de pe Valea Viºeului.
Miresei i se ia cununa ºi i se pune o pânzãturã albã pe cap iar mirelui 
i se ia cuºma sau clopul ºi i se aºeazã un clop vechi, gãurit. Din acest
moment mirii pot sã-ºi ia rãmas bun de la statutul de fatã ºi fecior. 
Petrecerea de nuntã continuã ºi a doua zi seara cu ospãþul. Mesele sunt
din nou întinse, ceteraºii cântã, lumea e plinã de voie bunã.
Ceremonialul nunþii onceºtene nu se terminã aici, ci are loc un alt ospãþ,
cu ocazia aducerii rudelor apropiate, a prietenilor intimi ºi a vecinilor
noilor cãsãtoriþi. Se serveºte bãuturã, mâncare, petrecerea continuã cu
ceterã, jocuri, ca la nuntã.

Colecþia Prof. RODICA SIBIAN                                        

Obiceiuri prenupþiale

În societatea tradiþionalã cãsãtoria reprezintã cel mai complex fenomen
folcloric, având interferenþã cu toate celelalte manifestãri folclorice.
Cãsãtoria este momentul crucial în organizarea conceptualã ºi practicã
a etapelor duratei telurice a omului, moment culminant al integrãrii în
destinul individual ideal.
Ea reprezintã o schimbare a statutului relaþiilor sociale ale
individului, trecerea de la un sistem de relaþii de familie ºi de grup la
alte relaþii familiale cu implicaþii în comportamentul protagoniºtilor.
Scopul ei este de naturã biologicã ºi anume perpetuarea. Moartea fãrã
urmaºi înseamnã o moarte definitivã, de aici spaima tradiþionalã a
familiei fãrã copii. În urãrile de Crãciun apare frecvent urarea:

„Câte pene pã cocoº,
Atâþa copt’ii frumoºi”

urare menitã sã asigure perpetuarea neamului.
O altã caracteristicã a acestui ceremonial este faptul cã implicã doi
termeni, ambii aparþinând lumii albe, indivizi care participã conºtient
la realizarea lui. Acest rit este preparat cu mult înainte de nunta
propriu-zisã; pregãtirile sunt de naturã magicã ºi urmãresc sã
realizeze o cãsãtorie favorabilã. Pentru aceasta, vom descrie câteva
practici magice performate la Finteuºu Mic în sãrbãtorile de iarnã ºi
la ºezãtori. În serile de iarnã fetele mergeau la clacã de tors. Acolo
fãceau „moºuþi” din fuior pe care îi numeau cu nume de fete ºi bãieþi

You’re an old bachelor
You should have married a
long time ago
Should have had sons and
daughters by now
But instead, all you do is sit
by the fire.

Oh, sweet love, you’re not so
young
Still, you come to me each
night
My oh my, but I’m so young
My caress may not be quite
What a bachelor like you
Wants to feel, but that’s all
right
Since you don’t have any
son
Or a wife to keep you warm.

Te dai mare-n apã micã.
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