
Dupã ce casa este înconjuratã de trei ori, se intrã în casã, afarã rãmâne
doar trâmbiþaºul care introduce prin fereastra deschisã trâmbiþa pentru ca
cei din casã sã toarne în aceasta pãlincã. 
Trâmbiþaºul intrã ºi el în odaie, scoate pãlinca din trâmbiþã afarã într-un
pahar special ºi împarte cu dibãcie în mod egal aceasta în demigenele
unde este pãstratã pãlinca pentru nuntaºi.
Se cinstesc cei prezenþi cu câte un pãhãrel, douã de pãlincuþã, urmând 
sã-ºi vadã fiecare de treburile lui. Rãmân doar unele dintre vecinele
pricepute sau alte femei care acordã sprijinul necesar socãciþei care are  o
misiune frumoasã, de cinste dar ºi cu o responsabilitate foarte mare:
prepararea gustãrilor, a sarmalelor a fripturilor (pecenena), a supelor, a
prãjiturilor (fanche) necesare pentru servirea la nuntã, precum ºi a
colãceilor mici care sunt împãrþiþi de miri în drum spre cununia religioasã. 

De la Maria Popovici  -  74 ani, Repedea 

Colecþia Prof. LOREDANA LUPªE

Nunta în Valea Chioarului

“Integratã unor contexte conceptuale, psihologice ºi axiologice, cãsãtoria
va apãrea ca o încercare pe care colectivitãþile etnice au fãcut-o pentru 
a-ºi regla mecanismele biologice ºi a le subordona ideii de continuitate”
(ªeuleanu, Ion, Poezia de nuntã în folclorul românesc, Rezumatul tezei de doctorat, 
Cluj-Napoca, 1977, p. 5). Ea este conceputã, în relaþia cu tiparele mentale ale
colectivitãþii, ca o etapã indispensabilã a existenþei, ca o experienþã umanã
fundamentalã ºi socialmente necesarã.
Sub raport istoric, cãsãtoria este legatã de apariþia familiei pereche ca
nucleu al oricãrei societãþi. Aceastã familie se realizeazã prin cãsãtoria a
douã persoane de sex opus ºi cuprinde pãrinþii ºi copiii necãsãtoriþi ai
acestora. Ea este determinatã de apariþia proprietãþii private când pãrinþii
(în special tatãl) voiau sã-ºi cunoascã copiii proprii pentru a le transmite
prin moºtenire bunurile acumulate. Date fiind aceste condiþii de ordin
economic, cãsãtoria s-a impus comunitãþilor etnice pentru a reglementa
mecanismele bio-sociale ºi a le subordona acestora pentru dezvoltarea
societãþii prin cãsãtorie, naºtere, creºterea ºi pregãtirea copiilor pentru
comunitate (vezi Suciu, Al., Nevoia actualã de ritual ºi ceremonial, Lux Libris, Braºov,

1998, p. 87). Cu un caracter universal, cãsãtoria este de fapt o convenþie
încheiatã între un bãrbat ºi o femeie printr-un act oficial, juridic ºi chiar
religios, o convenþie bazatã pe respectul ºi afecþiunea reciprocã. Ea se
realizeazã prin consimþãmântul bilateral al unui fecior ºi al unei fete de-a
se cãsãtori “ de bunã voie ºi nesiliþi de nimeni.”
Termenul “cãsãtorie” are mai multe accepþii: act juridic încheiat între
viitorii soþi, stare juridicã obþinutã prin statutul legal al soþilor precizat de
codul familial, ceremonializarea actului încheiat, adicã, pe scurt uniunea

(De la Maria Mariº, 59 ani)

Oh, mother, mother of mine
Poor is my little heart
And my days are all so sad
One is good, the others bad
As I must live through all
the ten days
The good one has no more
taste.

Oh, mother, mother of mine
My poor heart is sad like old
wine
As my days are all so bitter
One is good, the others bad
As ten days are all so sad
The good one is not so fine. 

Ce înveþi în tinereþe, aceie ºtii la bãtrâneþe.
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ce se stabileºte între douã persoane de sex opus prin consimþãmântul lor
liber ºi care este consfinþitã juridic, religios ºi ceremonial.
(vezi Suciu, Al., op. cit., p. 88)
Scopul acestui act este bine precizat de Simion Florea Marian:
a) “a avea o consoartã spre ajutorare ºi petrecere, spre alinarea durerilor
în caz de nefericire ºi suferinþã, mai pe scurt spre împãrþirea  binelui ºi a
rãului, a bucuriei ºi întristãrii în decursul întregii vieþi”.
b) “de-a avea urmaºi legitimi care sã pãstreze numele de familie ca
sângele ºi seminþia lor sã nu se stingã niciodatã, apoi ca sã aivã cine
moºteni averea pãrinteascã (…), sã aibã cine îngriji de dânºii ºi a-i sprijini
la bãtrâneþe, iar dupã moarte sã aibã cine-i jeli ºi înmormânta creºtineºte,
a-i pomeni ºi a le da de pomanã ºi a se ruga de iertarea pãcatelor sale”.
c) “ca sã nu li se facã aruncare cã numai degeaba s-au nãscut ºi trãit în
lumea aceasta, dupã cum prea deseori se întâmplã cã li se face celor ce
rãmân necãsãtoriþi”. (Marian, Simion, Florea, Nunta la români, 
Editura Grai ºi Suflet – Cultura Naþionalã, Bucureºti, 1995, p. 15)
Aºadar cãsãtoria are un scop pe orizontalã în relaþia celor doi parteneri ºi
unul pe verticalã în ideea de-a avea urmaºi legitimi.
(vezi Suciu, Al., op. cit., p. 89)
Dupã datinã, orice lucru îºi are vremea lui. Aºa ºi pentru cãsãtorie existã
o perioadã a vieþii, o vârstã potrivitã care este impusã de codurile
bisericeºti ºi ale familiei. În Valea Chioarului fetele erau “bune de
mãritat” cam de pe la 15-16 ani, adicã de când ºtiau lucrurile casei ºi ale
gospodãriei. Bãieþii se cãsãtoreau dupã 20 de ani, dupã ce veneau din
armatã. Dacã aceste limite de vârstã erau depãºite, se vorbea de fete
bãtrâne ºi de feciori bãtrâni care erau ironizaþi în special de Anul Nou
când li se fãcea moº ºi babã.
Încã “de cum se apucau fecioriþe”, fetele încercau sã-ºi afle ursitul prin
diferite practici prenupþiale executate cu prilejul unor sãrbãtori ca Indreiul
fetelor sau Anul Nou. Pentru a se putea cãsãtori, unele fete, care începeau
sã devinã “fete bãtrâne”, recurgeau la diferite practici magice de aducere
a peþitorilor. Cel mai des se þineau posturi, de obicei marþea, joia ºi
sâmbãta. Uneori, fetele cu adevãrat bãtrâne, “îºi fãceau pe orândã”.
Mergeau la o vrãjitoare sau la o ghicitoare care le dãdea indicaþiile
necesare în acest sens. Sunt cunoscute în sat cazuri în care o astfel de fatã
a þinut ajun ºi post ajutatã ºi de alte femei, neamuri ºi vecine. La
împlinirea numãrului de zile, o “nevastã tânãrã “ din sat a fost foarte
bolnavã. În ciuda consultaþiilor medicale, în scurt timp femeia a decedat,
iar soþul s-a dus la cea care “ºi-a fãcut pe orândã” ºi, dupã puþinã vreme,
s-au cãsãtorit. (informator Lupºe Iuliana, 78 ani, Valea Chioarului). Existã în satul
tradiþional dorinþa ca fata sã se mãrite dupã un om “de treabã” (cu calitãþi
fizice ºi morale) ºi care “sã fie dintre oameni” (sã aibã neamuri ºi prieteni
de seamã), dar mai ales sã fie din sat, endogamia localã fiind o adevãratã
lege nescrisã a comunitãþii. Feciorul trebuie sã ia întotdeauna  nevastã de
o seamã cu el, adicã de acelaºi neam ºi stare socialã, el trebuie sã-ºi aleagã
“pet’icu’ dupã sac”. În ceea ce priveºte impedimentele în realizarea
cãsãtoriei, satul respectã atât prevederile bisericeºti ºi civile, cât ºi
propriile-i tradiþii. Este opritã cãsãtoria între rudele de sânge pânã la
gradul al patrulea, între fraþii vitregi, între copiii naºilor ºi ai finilor “ca sã
nu aivã copii neputincioºi” (informator Lupºe Iuliana, 78 ani, Valea Chioarului). Drept

A.100

Peste vârfu Mãgurii
Creºte iarba dragostii
Du-te, mândro, ºi o ia
ªi uitã  dragostea mea
Du-te, mândro, ºi o ciuntã
ªi de-a mea dragoste uitã

Over the hillock’s mountain
The grass of love grows 
Honey go and fetch it 
And forget all about my love

Cine nu vre când poate, n-a mai pute când a
vre.
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urmare, satul fiind mic, cu timpul începe sã se renunþe la endogamia
localã ºi sã se practice cãsãtoriile între sate diferite, fata fiind cea care
pleca din casã. Nu era bine privitã nici cãsãtoria între cei de religie
diferitã sau între cei de naþionalitate diferitã. Astãzi însã se acceptã ºi
acestea. O tradiþie veche practicatã în vederea realizãrii cãsãtoriei era
furtul fetelor, care apare doar în situaþia în care pãrinþii fetei nu sunt de
acord cu acea cãsãtorie. De-a lungul timpului, atât autoritãþile
bisericeºti, cât ºi cele laice au luptat împotriva raptului sãvârºit în acest
sens. Urbariul alcãtuit în 1566 pentru domeniul Cetãþii Chioar aratã cã
stãpânul feudal percepea gloabã pentru obiceiul rãpirii fetelor (vezi Prodan,
David, Iobãgia în Transilvania în secolul al XVI-lea, vol. I, Editura Academiei, Bucureºti, 1968, p. 372

). Chiar ºi preoþii îi amendau uneori pe fãptaºi, iar în desfãºurarea
ceremonialului nupþial se omitea gestul de punere a balþului în faþa
altarului pe capul fetei furate 
(vezi Chiº ªter, I., Pop, Gh., Graiul, etnografia ºi folclorul zonei Chioar, Baia Mare, 1983, p. 269)

Consideratã un ceremonial de trecere, cãsãtoria “se cere a fi consacratã
ºi aceasta se face prin mijlocirea unor rituri de mare complexitate, dar ºi
festivizatã prin ceremonii ºi manifestãri spectaculare de excepþie”.
Nunta reprezintã “tocmai acest complex de practici, rituri etc. prin care
se ceremonializeazã cãsãtoria” (ªeuleanu, Ion Op. cit., p. 6) ºi în care tinerii trec
gradat, pas cu pas, de la starea de celibatari la cea de cãsãtoriþi, de la
starea de feciorie ºi fetie la cea de oameni lumiþi, de oameni care au
intrat în rândul lumii, al comunitãþii. Prin aceasta ei îºi schimbã statutul
social trecând de la relaþia de dependenþã faþã de familia pãrinteascã la
relaþia de autonomie ºi independenþã ºi la asumarea rãspunderii pentru o
nouã celulã socialã. În trecerea de la o stare la alta se parcurg o serie de
etape menite sã ajute tinerii sã depãºeascã acest moment ºi sã întemeieze
o nouã familie. Aceste etape pot fi grupate pe trei momente: înainte de
nuntã, nunta proriu-zisã ºi dupã nuntã. Înainte de nuntã, un rol important
îl au clãcile, ºezãtorile, danþurile, nunþile, târgurile sãptãmânale  care
oferã tinerilor prilejul de-a se cunoaºte. Apoi, un rol important îl avea ºi
obiceiul feciorilor de-a merge seara în sat la fete, mai ales în postul
Crãciunului ºi în câºlegi. Astfel aflau care este firea fiecãruia, cum se 

Go, oh my honey, and cut it
down
And forget everything about
my love

All over the highest hillock
Grows the grass of love and
luck
Oh, my love, go find it quick
And forget all’bout myself 
Oh, my love, just cut it neat
And my old self bury deep

A. 101

Avut-am bine în viaþã
Când eram la mama-n braþã
Cã de când am crescut mare
Numai dor ºi supãrare
Dar de când mare-am crescut
Numai amar am avut

I had all the best in the
world
Since I was in my mother’s
arms 
But since I grew up
I’ve felt only woe and
sadness 
And since began to grow up
All I’ve been feeling was
bitterness.

Oh, my luck, I had you all
Since mom carried me along

Cine te vede la fogodãu, nu gândeºte
c-ai intrat sã te închini.
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comportã ºi cum gândeºte. Criteriile de alegere a soþului/soþiei erau legate
de conduitã, de aspectul fizic, dar ºi de starea materialã. Un rol important
îl aveau pãrinþii care, în majoritatea cazurilor, aveau ultimul cuvânt. 
Peþitul este un obicei strãvechi al românilor de pretutindeni. Grupul
peþitorilor era alcãtuit în Valea Chioarului din fecior ºi pãrinþii acestuia,
care merg la casa fetei. Nu   s-au întâlnit formule specifice pentru peþit.
Doar feciorul sau tatãl acestuia spuneau foarte simplu motivul vizitei. 
Consimþãmântul pãrinþilor era deosebit de important. Dacã ei considerau
cã cei doi tineri nu s-ar potrivi din diferite motive, spuneau cã fata nu-i
încã de mãritat sau cã nu vor sã o mãrite încã ºi discuþia se termina aici.
Dacã ei erau de acord ºi fata le împãrtãºea pãrerea, începeau discuþiile
despre zestre la care feciorul ºi fata nu mai aveau cuvânt de spus. Pãrinþii
fetei, în special tatãl, precizau ce anume puteau sã dea ca zestre
(pãmânturi – 3-4 bucãþi, animale – 4-5 oi, 1-2 vaci, boi etc.) ºi cu ce îi
vor putea ajuta pe tineri (la construcþia unei case etc.). Nu se realiza nici
un înscris ca în alte pãrþi, ci totul mergea pe încredere reciprocã (informator

Iura Livia, 67 ani, Curtuiuºu Mare). Doar în cazuri speciale, ca de exemplu, atunci 
când pãmântul le revenea tinerilor cãsãtoriþi doar dupã moartea cuiva,
doar în astfel de cazuri se întocmea un act prin care familia fetei se obliga
sã-ºi þinã cuvântul dat. Învoiala fiind fãcutã, se trecea la ospãþ. Nu era
vorba de o petrecere, ci doar de servirea unuia sau douã pahare de þuicã
pe care o dãdeau pãrinþii fetei. Se mai punea pe masã ºi pâine ºi slãninã,
“ca sã fie ceva de îmbucat dupã horincã”. Tot acum se stabilea când se va
întoarce vizita. Pãrinþii feciorului îi chemau pe ospãþ pe cei ai fetei.
Mersul pe vedere / la înþãles are loc în prima sau a doua duminicã dupã
peþit sau chiar mai târziu. Fata împreunã cu pãrinþii ºi unele neamuri mai
apropiate, merg la casa feciorului. Secvenþa era destul de importantã
deoarece se putea întâmpla ca fata sã-ºi vadã acum pentru prima datã
viitoarea gospodãrie, dacã feciorul era din alt sat. Totuºi ea se desfãºura
foarte simplu. “Ved’eroilor” li se arãta gospodãria ºi eventual se reluau
discuþiile despre zestre, dupã care urma ospãþul. De aceastã datã se
pregãteau mâncãruri ca la sãrbãtori. 
În urma acestei vizite de observaþie, învoirea pãrinþilor fetei pentru
cãsãtorie putea fi menþinutã sau anulatã. Tot atunci se stabilea data nunþii
(“pun zua la uspãþ”). În acest sens se respectau anumite reguli impuse de
bisericã, dar ºi de tradiþie. Se ºtie cã biserica a interzis nunta în posturi.
Timpul nunþilor sunt câºlegile ºi toamna, dupã Sântãmãrie, pânã la postul
Crãciunului. Ziua pentru nunþi era duminica sau joia  (vezi Chiº ªter, I., Pop, Gh.,

Op. cit., p. 277) ºi nicidecum sâmbãta care era ziua morþilor. Azi nunta þine o
zi ºi o noapte, adicã sâmbãtã dupã-masã ºi noaptea dinspre sâmbãtã spre
duminicã. Explicaþia este simplã: aproape toþi nuntaºii trebuie sã se ducã
luni dimineaþa la serviciu. O datã cu data se stabilesc ºi naºii, ceteraºii,
socãciþa, “t’emãtorii”, starostele, “nun’ele”, “stropt’itoarele”.
Naºii sunt martorii care asistã la cununie, participã la toate secvenþele
ceremoniale ºi rituale ale nunþii ºi cãlãuzesc finii în întreaga lor viaþã
conjugalã. Tradiþia cere pãstrarea naºilor. În situaþia în care nu se mai
apeleazã la naºii de botez, se cheamã ca naºi o familie din neam sau
prietenã cu tinerii. Dacã în trecut era doar o singurã pereche de naºi, azi
se cheamã câte douã sau trei pentru fiecare dintre miri. Între familia
naºului ºi cea a mirilor se creeazã o legãturã de rudenie spiritualã uneori

Ever since I grew so old
All I felt has been my woe
And since I began to grow
All I’ve felt was bitter cold. 

A. 102

Hai, bade, sã ne iubim
C-amândoi ne potrivim
ªi la ochi, ºi la sprincene
Ca doi porumbei la pene.
Bade, dorul tãu ºi-al meu
Aduna-l-ar Dumnezeu
ªi l-ar face-un singur dor
Tu sã trãieºti, eu sã mor.
Tu sã trãieºti mult ºi bine
Pânã te-i urî de lume

Come, my love, let’s be
together
‘Cause we’re made for one

Blestemul de câine nu s-aude-n ceruri.
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mai puternicã decât cea de sânge. Existã ºi apelative specifice. Pentru
naºi mirii devin fini. Între naºi ºi familiile din care provin cei doi tineri
se încheagã o relaþie de cumetrie (cumãtru / cumãtrã) (vezi Scurtu, Vasile,
Termeni de înrudire în limba românã, Editura Academiei R.S.R., Bucureºti, 1966).
Ceteraºii sunt angajaþi de mire ºi de tatãl miresei. Formaþia tradiþionalã
era compusã cam din 3-4 instrumente: o vioarã, o contrã (braici), o
gordonã (contrabas) ºi foarte rar un acordeon. Ea însoþea mirele pânã la
bisericã ºi asigura muzica pentru dans în timpul petrecerii. Dintre
formaþiile care cântau la nunþile chiorene pot fi amintite: cea a lui Iacob,
a lui Iþâdor, a lui Victoru’ li Iþâdor (Victor Negrea – violonist cunoscut ºi
laureat al multor festivaluri de folclor). Azi se aduc formaþii cu soliºti
renumiþi. Existã în sat câþiva instrumentiºti, dar nu alcãtuiesc o formaþie
care sã se poatã prezenta la o nuntã. 
Socãciþa nu era vreo persoanã specializatã în acest sens. Pregãtirea
bucatelor revenea femeilor din neam ºi vecinelor.
Starostele este un bãrbat însurat, plãtit cu un colac ºi un litru de þuicã
pentru a striga darurile la “danþu’ mn’iresî”.
“T’emãtorii” erau cei care chemau la nuntã, pentru aceasta primind câte
un colac. În Valea Chioarului, ca ºi în celelalte sate chiorene, existau
douã feluri de chemãtori: chemãtorii feciori ºi chemãtorul bãtrân.
Nunele erau douã fete, prietene sau veriºoare ale mirelui. Ele aruncau
grâul la înconjurarea mesei.
Stropitoarele erau douã prietene sau veriºoare ale miresei. Rolul lor era
de-a stropi cu apã mirii ºi naºii atunci când se învârt pe lângã masã.
Dupã stabilirea datei nunþii cele douã familii ale tinerilor se înrudesc
prin alianþã. Legãtura de rudenie poartã denumirea de “încuscrire”.
Pãrinþii mirilor se adreseazã unii altora cu apelativul “cuscru / cuscrã”.
Mirele cu fraþii miresei, precum ºi mireasa cu fraþii mirelui devin
“ºogori” sau “tãtãiºe”, adicã sunt cumnaþi  (vezi Scurtu, Vasile, Op. cit.).

Strigãrile sunt anunþurile sau vestirile pe care le face preotul la bisericã
dupã sãvârºirea serviciului divin. În numãr de trei, acestea au rolul de-a
înºtiinþa poporul cu privire la cãsãtoria ce urmeazã sã aibã loc, ca în
cazul în care existã vreo piedicã, nunta sã poatã fi anulatã. Tot în acest
scop era ºi acea “punere pe tablã” la primãrie.
Pregãtirea pentru nuntã înseamnã preocuparea pentru îmbrãcãmintea
specificã nunþii, pentru mâncãrile care se pregãtesc ºi pentru locul în
care se desfãºoarã nunta. Atât mirele cât ºi mireasa se preocupã de
hainele pe care le vor îmbrãca în ziua nunþii. Ele nu se deosebesc prea
mult de portul obiºnuit în ceea ce priveºte componenþa. Deosebirea o
aduce esteticul ºi însemnele ceremoniale. Hainele de mire ºi de mireasã
au o ornamenticã realizatã cu mai multã grijã, astfel încât sã fie cea mai
frumoasã. Însemnele ceremoniale sunt balþul ºi coroniþa pentru mireasã,
struþul ºi clopul / cuºma pentru mire, struþul naºilor.
La adunarea bucatelor pentru nuntã contribuiau ºi neamurile. Ele
pregãteau ouã pentru “pãturile de toºmãgi”, fãrã ca acestea sã fie plãtite
de cei care le primeau. Erau date înapoi, treptat, dupã nuntã. Farfuriile ºi
tacâmurile erau aduse de prin sat. Spun bãtrânii cã “luau femeile blid’ele
d’i pân’ cuie” ºi lingurile de lemn pe care le aveau ºi le dãdeau la uspãþ.
Nu arareori se întâmpla ca nuntaºii sã mãnânce 2 cu aceeaºi lingurã.
Joia începea pregãtirea mâncãrilor cu fãcutul cozonacului ºi al pâinii

another
Our eyes and eyebrows
match
As do the feathers of two
doves
Oh, my love, both our
sorrows
Should be made one by God
So that I could die, and thus
You might live a life so long
That all you’ll want is to be
dead.

Come, my love, let’s be
together
‘Cause we’re made for one
another
Our eyes and eyebrows
match
As two doves that sing of
love
And of sorrow, as we do
Only God knows our woe
Oh, if only I could die
So that you can live a lot.
Up to old age may you live
So that you may hate your
lot.

A. 103

Mãi mândrior, mãi iubit
ªi de mine despãrþit
Mult trãim noi cu iubire
Fãrã leac de despãrþire
O zi de nu ne-am vãzut
Doamne, mult ni s-o pãrut
ªi acuma - cum ne rãbdãm
Luni ºi luni nu ne vedem

(De la Ioana Doicar, 46 ani)

Cine-mparte, parte-ºi face.
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pentru cã vinerea nu se coace în cuptor. Se fãcea cozonac cu nucã ºi cu
silvoiþã (dulceaþã de prune). Pâinea nu se fãcea mare, ca de obicei. Se
împleteau “þâpoi” care se puneau pe masã din loc în loc ºi din care
oamenii rupeau cu mâna. Vinerea se tãiau gãinile sau oaia cu care se gãtea
sâmbãta supa (léviºa) sau guiaºul ce se servea la nuntã. La acestea se
adãugau “pt’iroºt’ele” (sarmalele) cu pãsat care se pregãteau sâmbãta.
Duminica se coceau pancovele. Mai târziu au apãrut ºi cartofii cu carne
de gãinã sau de porc. Nu trebuie uitat nici faptul cã fiecare pereche de
nuntaºi ducea cu sine o farfurie cu pancove sau uscãturi acoperite cu o
ºtergurã ºi “o féle” (o jumãtate de litru) de þuicã (informator Lupºe Iuliana, 

78 ani, Valea Chioarului). Azi meniul este deosebit de bogat, pregãtindu-se în jur
de 4-5 feluri de mâncare la care se adaugã diferite bãuturi cumpãrate din
magazin. Locul desfãºurãrii nunþii era, de cele mai multe ori, ºura ºi
curtea, pentru perioada de varã, ºi casa pentru perioada de iarnã. Acestea
erau amenajate special de vinerea. Când se fãcea nunta în curte, se
pregãtea un cort cu scheletul din lemn ºi învelit cu o prelatã. Mesele erau
aranjate în faþã ºi lateral. La peretele dinspre spatele ºurii era pusã masa
mirilor ºi a naºilor. Celelate mese erau puse perpendicular pe aceasta. În
mijloc sau lateral, pe un postament mai înalt, erau aºezaþi ceteraºii ca sã
se audã mai bine deoarece nu exista staþie de amplificare. Întreaga locaþie
era “gãtatã” cu þoluri ºi ºtergare (vezi Chiº ªter, I., Pop, Gh., Op. cit., p. 275). Pe
peretele din spatele mirilor se punea un þol mai mare. În mijlocul lui era
amplasatã o icoanã cu Cina cea de tainã deasupra cãreia se punea o
ºtergurã. Pereþii laterali sunt ºi ei împodobiþi uneori cu þoluri ºi chiar cu
blide ºi ºterguri. Curtea era ºi ea împodobitã, lucru de care se ocupau
fetele, neamurile ºi chiar gazdele sâmbãta sau duminica dimineaþa.  La
poartã se puneau crengi de tei ºi gorun. Teiul este un arbore feminin ºi
matern spre deosebire de stejar care are semnificaþii masculine (vezi Evseev,

Ivan, Dicþionar de simboluri ºi arhetipuri culturale, Amarcord, Timiºoara, 1994,  p. 186). O
specie de stejar este ºi gorunul care se întâlneºte foarte des în pãdurile
Chioarului. Aceasta este explicaþia prezenþei lui în ceremonialul nupþial în
locul stejarului ale cãrui semnificaþii le preia. Stejarul este, pentru omul
tradiþional, un arbore axial care asigurã comunicarea între cele trei lumi:
lumea subpãmânteanã, lumea terestrã ºi lumea celestã. Aºadar este un
simbol al vieþii ºi al morþii, al sfârºitului care e întotdeauna un nou început
(vezi Evseev, Ivan, Op. cit., p. 175). În cadrul nunþii sfârºitul fecioriei însemnã
începutul vieþii de familie. Abia mai târziu a apãrut ºi în Chioar bradul,
simbolizând pomul vieþii ºi arborele cosmic. Crengile lui stau la intrarea
în curtea în care are loc nunta împodobind poarta alãturi de primele
colorate. Tot la poartã se punea ºi palþãul chemãtorilor  
(informator Lupºe Vasile, 53 ani, Valea Chioarului)

Treptat însã s-a renunþat la toate acestea, astfel cã azi apar doar 
panglici ºi baloane.
Chemarea la nuntã se fãcea prin intermediul chemãtorilor 
(informator Lupºe Vasile, 53 ani, Valea Chioarului). Joia dupã-amiazã, mireasa ºi mirele
adunau fiecare cam jumãtate feciorii din sat ºi-i repartizau la chemat,
spunându-le unde vor merge ºi pe cine vor chema. Doi chemãtori umblau
prin sat ºi câte doi în fiecare din satele în care mirii aveau rudenii.
Însemnul lor era palþãul (informator Lupºe Vasile, 53 ani, Valea Chioarului) fãcut de
mama sau drãguþa chemãtorului. Palþãul era fãcut dintr-o botã cam de 

You fair love, you love of
mine
Oh, you left me so alone
We can live and love and
thus
And be just the two of us
If I don’t see you one day
Oh, God, it seems you are so
far away
But now, when we are apart
Months go by one after
another
You fair love, you love of
mine
Oh, you left me so alone 
We can live and love and
thus
And be just the two of us
If I don’t see you one day
Seems you are so far away
But now, as we are apart
All the months will just go
by.

(From Ioana Doicar, 46 years
old)

A. 104

Peste deal, peste pãdure
Trece on cuc cu 
frunza-n gurã
Nu ºtiu:-i cuc, ori i i pui
Ori i-i  gura mândrului
Peste dealu retezat
Este-on popã din alt sat
Ce cununã oameni dragi

Pomul cu rãdãcina adâncã nu sã teme
de furtunã.
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80-120 cm pe care se legau “joljuri” (baticuri), prime (panglici din hârtie
creponatã), mãrgele ºi uneori ºi clopoþei. În capãtul botei se mai punea
ºi un struþ de busuioc ºi verdeaþã. Plantã prin excelenþã eroticã,
busuiocul are proprietãþi fecundatoare ºi apotropaice (vezi Evseev, Ivan, Op.

cit., p. 26). Verdeaþa, prin culoarea ei, reprezintã dragostea tânãrã, plinã de
nãdejde (vezi Evseev, Ivan, Op. cit., p. 199). Chemãtorii feciori chemau la nuntã
printr-o formulã specificã. În urma lor venea chemãtorul bãtrân care
preciza ºi dacã familia respectivã trebuie sã ajute cu ceva la activitãþile
de pregãtire a nunþii. Chemarea la nuntã se fãcea vinerea. Seara se
adunau toþi chemãtorii ºi spuneau fiecare cum ºi-a îndeplinit misiunea ºi
cine a acceptat sau nu sã participe la nuntã. În zilele noastre invitaþiile se
tipãresc ºi sunt înmânate de cãtre miri sau pãrinþii acestora cu o
sãptãmânã sau douã înaintea nunþii. Chemarea la nuntã are un dublu
înþeles: afirmativ ºi negativ. Înþelesul afirmativ are, la rândul sãu o dublã
deschidere: de acceptare a unirii celor doi tineri ºi implicit a celor douã
neamuri, ºi de confirmare a participãrii la ospãþul de nuntã. Înþelesul
negativ are ºi el o dublã semnificaþie: una este de respingere a invitaþiei,
de neacceptare a unirii celor doi protagoniºti ºi a celor douã neamuri, iar
cealaltã de neparticipare la ospãþ datoritã unor condiþii ce þin de situaþia
familiei sale (strâmtorare financiarã, boalã, doliu etc).
(vezi ªeuleanu, Ion, Op. cit., p. 78)
Nunta propriu-zisã începea duminicã dimineaþa ºi se termina luni
dimineaþa. Marþea se fãcea o masã la mire doar cu neamurile apropiate.
Dar cum oamenii s-au angajat în diferite locuri de muncã, a fost nevoie
ca nunta sã se facã începând de sâmbãta de la amiazã, iar masa de la
mire, duminica. Ca secvenþã, ea reprezintã momentul ruperii de feciorie
ºi intrarea în rândul oamenilor lumiþi. Dacã naºterea reprezintã zorii
vieþii, iar moartea amurgul ei, atunci nunta nu poate fi altceva decât
amiaza ei. “Drumul astrului pe bolta cereascã cu cele trei repere
principale: rãsãrit, zenit, apus, este asemãnãtor cu momentele
importante care marcheazã viaþa omului: naºtere, nuntã, înmormântare.
Zenitul este momentul cel mai înalt pe care îl atinge soarele nostru
generator de luminã, cãldurã ºi viaþã. Pentru om, ceasul de amiazã este
cel mai limpede deoarece este momentul deplinei maturitãþi, a hotãrârii
decisive pentru întemeierea familiei proprii, când actanþii principali
participã în cunoºtinþã de cauzã la trecerea în rândul oamenilor lumiþi.
Dar este ºi ceasul cel mai greu pentru cã este cel al ieºirii din sine, al
revãrsãrii în afarã, este întâiul pas comunitar al mirilor. Acest pas
semnificã participarea lor conºtientã la viaþa cetãþii, semnificã
deschiderea spre alþii, spre ceilalþi care îi primesc în rândurile lor. Mirele
ºi mireasa trec din starea fecioriei în cea de soþ ºi soþie, bãrbat ºi nevastã,
iar aceastã trecere însemnã deschidere spre ºi integrare în comunitate.
Astfel se ajunge la conºtiinþa împlinirii de sine care implicã necesitatea
revãrsãrii, a rodirii prin dragoste ºi dãruire în, cu ºi prin altul”. 
(Suciu, Al., Op. cit., p. 93). Ca ceremonial, nunta se caracterizeazã printr-un
pitoresc ºi o complexitate prin care le depãºeºte pe toate celelalte. Este
un adevãrat spectacol care are menirea de a imortaliza evenimentul unic
din viaþa mirilor. Fastul ºi ostentaþia sunt asigurate de prezenþa mare a
nuntaºilor, precum ºi de þinuta vestimentarã a acestora ºi se împletesc cu
un comic stimulat de staroste ºi de improvizaþiile de moment. Cu toatã

Hai mândruþ, merem ºi noi
Sã ne luãm amândoi

Over hills and over woods
A cuckoo is passing by
I don’t know how old it is;
Or maybe my lover’s lips
Fly over the smallest hill.
A priest from another village
Marries people that are in
love
Let us go, my love, to him
And get married right away.

Over hills and over woods
A cuckoo is passing by

I don’t know how old it is;
Or maybe my lover’s lips
Fly over the hill in peace.
A priest from a distant
village
As I’ve heard, marries the

Deºteptul învaþã din greºelile altora,
prostul nici dintr-ale lui.
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diversitatea manifestãrilor concrete, ceremonialul nunþii apare ca un
sistem unitar în care datinile, obiceiurile, momentele, secvenþele,
gesturile, însemnele, lirica, muzica, culoarea, costumele se subordoneazã
scenariului nupþial în întregul sãu. În funcþie de cum era vremea în ziua
nunþii, se încerca o prevestire a viitorului. Dacã ploua,  se zicea fie cã va
fi mireasa lãptoasã, fie cã va plânge mult. 
(informator Lupºe Iuliana, 78 ani,Valea Chioarului)

Pregãtirea zestrei era o secvenþã deosebit de importantã ºi de interesantã
care se realiza în dimineaþa nunþii. Îmbrãcãmintea, lenjeria, ºi alte
pânzeturi erau puse în lada de zestre sau în lãdoi. Acesta era aºezat în unul
din cele 2 care. Pe celãlalt erau aºezate 2-3 “þoluri cu lânã feºt’itã” ºi unul
“de vultoare” (mai gros), dricarul (dunã), 9 perne “învãscute cu pén’e ºi
fitauã”, 3-4 feþe de masã, “fironguri” (perdele) de cipcã ºi de ciur,
“lipid’eauã” cu cipcã, cu fitãu, cu ciucalãi ºi cu ciur. Câteva femei, rudenii
cu mireasa, aranjau toate aceste lucruri în carele trase de boi sau cai,
înstruþaþi ºi ei. Neamuri de-ale mirelui mergeau dupã haine. Mireasa cu 2
chemãtori ºi cu alte neamuri se duceau cu hainele duminicã dimineaþa, în
ziua nunþii. Dupã cum se ºtie, prin cãsãtorie se întemeia în satul
tradiþional o nouã unitate economicã, cu rosturi în perpetuarea biologicã
ºi socialã a neamului. Pentru îndeplinirea acestor rosturi trebuiau create
anumite condiþii de ordin economic ºi juridic (vezi Pop, Mihai, De la obiceiuri
strãvechi la ceremoniale ºi spectacole contemporane, în «Comunicãri ºtiinþifice pe teme de
folclor», Baia Mare, 1973, p. 137). De acest lucru se ocupau pãrinþii care aveau
obligaþia sã-i înzestreze cu îmbrãcãminte ºi textile necesare casei, cu
animale ºi pãmânt, dar ºi comunitatea care îi ajuta economiceºte prin
darurile în bani pe care le fãceau la nuntã.
Gãtitul miresei ºi gãtitul mirelui se realizeazã în paralel, fiecare fiind la
casa lui, ºi era cândva un moment ceremonial deosebit de important,
marcat poetic.
Mireasa avea pãrul împletit în “conci”, adicã aºa ca la neveste, ºi
împodobit cu “indréle” anume cumpãrate. Iarna purta zadie în cap.
Hainele erau cele obiºnuite portului tradiþional. Mireasa lua trei rânduri de
poale ºi un spãcel peste care îmbrãca “rot’ia ºi vizâbca” din material
cumpãrat, de o culoare deschisã, de obicei alb-gãlbui. Tendinþa spre alb se
datoreazã semnificaþiei culorii. Sumã a tuturor culorilor, albul se asociazã
luminii, puritãþii, de care trebuie sã dea dovadã mireasa  (vezi Evseev, Ivan,

op. cit., p. 14). În piept purta un struþ cumpãrat de naºã, iar în picioare papaci
cumpãraþi. Coroniþa ºi balþul i se puneau doar la bisericã. 
Mirele avea ºi el acelaºi port popular dintotdeauna. Ceea ce-l deosebea de
ceilalþi feciori era struþul pe care i l-a cumpãrat naºa.
Struþul fãcut din flori este un însemn al situãrii la mijloc, între cele douã
stãri: una de care cei doi tineri se despart ºi una în care vor intra.
Mersul dupã nãnaºi i-a implicat la început doar pe doi dintre chemãtorii
mirelui ºi câteva fete care mergeau cântând ºi chiuind. Aceºtia, cu sticla
de þuicã în mânã, se duceau la casa naºilor ºi veneau împreunã cu ei la
mire acasã. Mai apoi mergea dupã naºi ºi mirele cu neamuri, cu fete ºi
feciori. Dupã ce numãrul naºilor a crescut, mirele ºi mireasa mergeau
fiecare dupã naºii lui. În fiecare caz naºii îi ospãtau cu mâncãri specifice
timpului, de la pancove ºi cozonac ajungându-se la diferite feluri de
prãjituri ºi aperitive. Azi s-a renunþat complet la acest obicei, naºii

lovers

If they want to; oh, my love
Let us go and thus be blessed
Then our life will be the
best. 

A. 105

Cine desparte doi dragi
Ducã-i carnea corbii-n fagi
Pe mine m-o despãrþit
Cu cine bine-am trãit
De m-o despãrþit o fatã
Cununa sã nu ºi-o vadã
De ne-o despãrþit fecior
N-ar putea muri uºor

Doamne fereºte pân te nimereºte.
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mergând singuri la mire sau la mireasã.
Cerutul miresei ºi al mirelui era realizat de chemãtorii mirelui. Unul
rostea oraþia specificã la mire ºi, împreunã cu naºii ºi cei adunaþi la casa
mirelui, mergeau pe jos la bisericã. Alþii doi, cu horinca în mânã, se
duceau la casa miresei. Aici se rostea textul prin care se cerea mireasa în
cununie ºi iertãciunile. Mireasa cu alaiul ei se duc la bisericã pe jos sau,
iarna, cu sania trasã cai. Carul este un vehicul spiritual care face legãtura
între douã lumi, între douã stãri: cea de fatã care trebuie depãºitã ºi cea
de nevastã spre care se îndreaptã tânãra fatã (vezi Evseev, Ivan, op. cit., p. 29).
Pe drumul spre bisericã se spun strigãturi care anunþã evenimentul ce se
întâmplã. Astfel mirele ºi mireasa se întâlnesc în faþa bisericii unde “dau
mâna laolaltã” ºi apoi intrã în bisericã. Gestul de unire a mâinilor nu este
un simplu salut. Mâna este un simbol al comunicãrii ºi înþelepciunii.
Unirea mâinilor nu poate sã însemne altceva decât credinþã, fidelitate
(vezi Evseev, Ivan, op. cit., p. 104).

Cununia ca termen are înþelesul de cãsãtorie dupã ritualul religios.
Taina cãsãtoriei se numãrã printre cele ºapte taine ale bisericii creºtine
prin care, în urma binecuvântãrii preotului, se coboarã peste miri harul
dumnezeiesc necesar pentru întemeierea familiei creºtine (vezi Stoian, Ion,

M., Dicþionar religios, Garamond, Bucureºti, 1994, p. 74). Oficierea ei se face dupã
molitvelnic (carte  bisericeascã de slujbã pentru preot cuprinzând
rânduiala Sfintelor Taine ºi a altor slujbe pentru diferite momente).
Pe tot parcursul cununiei mirii poartã pe cap cununile puse de preot, iar
la final se rotesc în jurul tetrapodului în timp ce se cântã “Isaia
dãnþuieºte”. Cele douã gesturi par a fi preluate din precreºtinism având
în vedere semnificaþia pe care o au. Cununa sau coroana este cea care
uneºte lumile, dar în acelaºi timp ºi cea care îi apãrã pe tinerii aflaþi în
situaþia de limitã, pe un prag de trecere când forþele rãului ºi-ar putea
exercita puterile cu mai multã uºurinþã. Dansul executat în sensul de
mers al soarelui pe cer ºi imitând hora cereascã are ºi el acelaºi scop
apotropaic. Naºii sunt cei care însoþesc mirii în acest moment de trecere.
Ei poartã în mâini lumânãrile aprinse. Lumina ce fecundeazã întunericul
este dãtãtoare de viaþã. Mirii ºi naºii, dar ºi nunele sunt uniþi printr-o
panglicã de care se þin fiecare pentru a imita hora cereascã. La finalul
cununiei panglica este legatã în jurul taliei miresei în loc de brâu, deci
cu rol apotropaic. Preotul dã mirilor ºi naºilor pâine ºi miere. Aliment
ritual ºi spiritual, pâinea este consideratã un dar al cerului. Mierea este
un aliment sacru aflat în strânsã corelaþie cu laptele matern ºi
simbolizezã înþelepciunea. Prin unirea celor douã, tinerii primesc hrana
spiritualã care le poate da puterea de-a trece peste  pragul ce li s-a aºezat
în faþã. Preotul pune cu crucea balþul pe capul miresei, iar apoi naºa ºi
nunele îl aranjeazã. În cazul în care mireasa a fost fugitã / furatã, balþul
este pus doar de naºã. În timpul cununiei tineretul danseazã în faþa
bisericii, indicând acelaºi rol apotropaic ºi fecundator al dansului care
impulsioneazã Pãmântul-mamã prin baterea cu piciorul.
Uspãþul de la mireasã este mai puþin semnificativ (informator Lupºe Iuliana, 

78 ani, Valea Chioarului) ºi se fãcea doar când mireasa era din alt sat.
Uspãþul de la mire reprezintã cu adevãrat petrecerea de nuntã. Pe
mãsurã ce se apropie de casa mirelui sunt tot mai dese strigãturile
adresate soacrei care trebuie sã iasã la poartã ca sã-ºi întâmpine nora.

Whoever might break apart
Two lovers, has got no heart
May them die and may the
ravens eat them
Cause this happened to me,
too
Even though my life was
happy.
If a girl has stolen my love
May she not marry at all
If a boy has done it, then
May he quickly die in pain.

Whoever might break apart
Two lovers, has got no heart
May them die and crows
may eat them
This has happened to me, too
I once loved, but now I’m
blue
If a girl has stolen my love
May she not marry at all
If a boy has done it, then
May he quickly die in pain.

A. 106

Trandafir sara pe lunã
Du-i bãdiþii voie bunã.
Trandafir sara pe nori
Du-i bãdiþii sãrutãri
Trandafir sara pe stele
Du-i badelui buzele mele

Dupã muncã ºi rãsplatã.
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Aceasta iese în faþa miroilor cu o farfurie cu “coptãturi”. Însãºi denumirea
lor sugereazã opoziþia de copt-necopt pe care trebuie sã o depãºeascã cei
doi tineri. Socrul mare vine ºi el cu o sticlã cu þuicã, simbol al vieþii
veºnice . Chemãtorul mirelui ºi chemãtorul miresei poartã o discuþie în
termenii oraþiei (informator Lupºe Vasile 53 ani, Valea Chioarului). Aceastã discuþie se
prezintã în formã de ceartã. În final apare ºi împãcarea prin schimbul de
sticle care are loc între cei doi. Urmeazã apoi “învârtitul la mescioarã”. Pe
o masã, în curte, se aflã un colac, o farfurie cu grâu, o gãleatã cu apã ºi un
struþ de verdeaþã. Colacul este înstruþat cu verdeaþã, busuioc ºi va fi dat
chemãtorilor. Cei doi chemãtori iau mirii ºi naºii de mânã ºi se învârt cu
ei pe lângã masã de 3 ori, în sensul rotirii soarelui. În acest timp, nunele
aruncã cu grâu asupra lor, iar stropitoarele îi stropesc luând apã din
gãleatã cu struþul de verdeaþã. Totodatã ele rostesc ºi  o serie de strigãturi
specifice momentului. În final farfuria se aruncã peste casã zicându-se
“Sã aivã mn’irii noroc!”. Acum mirii ºi nuntaºii se pot aºeza la masã, dar
nu oricum. În primul rând intrau mirii dupã masã, apoi naºii ºi ceilalþi
nuntaºi. La o masã stãtea tineretul, iar la alta însuraþii.
Starostele rosteºte rugãciunea “Tatãl nostru”. Abia apoi se poate începe
servirea bucatelor. Paharnicii (bãrbaþi care sunt rudenii cu mirii), câte
unul la o masã, împart þuica. Cu un singur pahar se da, pe rând, la nuntaºi,
cam câte douã pahare la fiecare. Mai departe se serveau din þuica pe care

º i -
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adus-o de-acasã ºi închinau cu ceilalþi. Socãciþele erau femei tinere,
rudenii, care se ocupau de servirea bucatelor (guiaº sau léviºe, piroºte,
pancove, cozonac, uscãturi). Femeile care participau la nuntã aveau ºi ele
câte o farfurie cu “coptãturi” din care se serveau între ele. Pâinea pentru
nuntã nu era cea în formã obiºnuitã. Se fãceau þâpoi din care se rupea aºa
cum ºi tinerii se rup de starea de feciorie.
Ceteraºii îºi exercitau funcþia de-a crea muzica necesarã momentului.
Primul dans îl dansau cei doi miri. La al doilea dansa naºul cu mireasa ºi
naºa cu mirele. Abia apoi intrau ºi ceilalþi nuntaºi în joc.
Una dintre prietenele miresei îi închinã la mireasã. Versurile semnificã
aceeaºi despãrþire de starea de feciorie ca ºi cele prin care se cere mireasa
în cununie. Dupã servirea mâncãrilor se aduce gãina care are un
simbolism erotic ºi al fertilitãþii (vezi Evseev Ivan, op. cit., p.68). Aceasta fusese

ªi spune-i c-al meu noroc
L-au pus duºmanii pe foc
ªi-i spune cã al meu bine
A plecat ºi nu mai vine
A plecat în þãri strãine.

(De la Maria Bizãu, 26 ani.)

Rosy flower, tonight
I want you to tell my love to
sleep tight
Rosy flower, every evening
when it’s cloudy
I want you to kiss my love /
kiss my love all over
Rosy water, every time you
see the stars
I want you to offer my lips to
my love
And tell him that my own
luck
Was washed away by my
enemies
And tell him that all my well
being
Deserted me for good.
‘Cause it went far away .

Oh, my rose, may the
moonlight
Help you sing my love all
night
Oh, my rose, may all the
clouds

Îi bun sã-l trimiþi dupã moarte.
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datã din timp de cãtre naºã socãciþei care a pregãtit-o într-un mod
specific momentului. Gãina era friptã, înstruþatã ºi pusã pe un talger pe
ouã fierte. Ea purta în gurã un ban sau o þigarã. Starostele cânta gãina ºi
apoi o da naºei care o împãrþea la neamurile mai apropiate. Aducerea
gãinii anunþa începerea cinstitului.
Danþu’ miresei / rãspunsurile se referã la adunarea banilor. În acest scop
se începe de la masa naºilor. Darurile constau atât în bani cât ºi în
cadouri (haine, zadii, etc.). 
Cu o coºarcã pe mânã sau cu o farfurie, starostele umblã printre mese
întrebând:

“Cine-n lume s-ar afla 
Sã cinsteascã mireasa?”

(informator Lupºe Vasile, 53 ani, Valea Chioarului)

El este însoþit de miri, de socru mare ºi de socrul mic. Cei care cinstesc
mireasa pot sã danseze cu ea. În schimbul banilor ei primesc sticla cu
þuicã pentru a servi din ea. Urãrile nu lipsesc nici de data aceasta.
O datã ce banii au fost adunaþi, starostele cu mirii, socrii ºi naºii se duc
la numãratul banilor timp în care nuntaºii se mai petrec.
Dezgãtatul miresei are loc spre sfârºitul nunþii ºi presupune schimbarea
hainelor de mireasã cu cele de nevastã. Chemãtorii mirelui iau balþul ºi
coroniþa miresei ºi le dau naºei. Aceasta îi pune în loc un jolj sau o zadie
pe care i-a adus-o. Apoi mireasa îºi pune alte haine, dezbrãcând ºi un
rând de poale (informator Lupºe Iuliana, 78 ani, Valea Chioarului). Gestul semnificã din
nou despãrþirea de vechea stare de fatã ºi trecerea în cea de nevastã.
Naºa ºi chemãtorii sunt rãsplãtiþi cu câte un colac.
Petrecerea continuã pânã spre dimineaþã când nuntaºii pleacã acasã, iar
mirii la culcare.
Dupã nuntã, în marþea ce urmeazã, are loc uspãþu’ pruncilor, adicã o
masã datã la casa miresei pentru neamuri. S-ar putea spune cã aceasta
este secvenþa care ceremonializeazã cu adevãrat trecererea fetei la starea
de nevastã, acum realizându-se primul drum pe care îl face mireasa spre
pãrinþii ei, ca nevastã. Ca orice schimbare, ºi cãsãtoria a produs un
dezechilibru atât pe plan familial (desprinderea de familie), cât ºi pe plan
comunitar (desprinderea de ceata de fete / feciori). Pentru restabilirea
echilibrului se întemeiazã o nouã familie, se stabilesc noi relaþii de
înrudire ºi se fac vizite. Astfel se realizeazã integrarea atât în interiorul
cuplului, cât ºi pe plan comunitar. Existã uneori situaþia în care tinerii
cãsãtoriþi nu se înþeleg ºi ajung la despãrþire. Deoarece cununia este o
tainã sfântã pe care nimeni nu poate sã o dezlege în afarã de Dumnezeu,
cei care se despart nu sunt bine priviþi de comunitate. Se poate întâmpla
însã ºi ca unul dintre soþi sã moarã. Cel rãmas în viaþã se poate
recãsãtori, dar trecând peste etapele care includ despãrþirea de starea de
feciorie. Construitã dintr-un ansamblu de producþii folclorice diverse ce
þin de domeniul literar, muzical, coregrafic, de datini ºi obiceiuri, nunta
reprezintã cel mai grandios ritual ºi ceremonial din viaþa satului ºi
reuºeºte sã uneascã într-un singur tot spiritul ºi comportamentul etic,
artistic, religios ºi cultural al unei comunitãþi. 
( continuare în numãrul urmãtor )

Help you kiss my love so
tight
Oh, my rose, may all the
stars
Let me give him loving lips
And tell him that my own
lore
Was cut down by men of
war
Tell him that all I had best
Has left me for foreign
lands.   

A. 107

ªi cu-o floare ºi cu zece, primãvara
tot se trece.
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