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Hai, mãi, mândruþ pe la noi
Miercurea sara la joc
De-i veni, de nu-i veni
Vinu nu þi l-oi plãti
Cã eu nu-s de-aceea fatã
Sã-mi fii drãguþ pentru platã
C-am gura ca mierea
ªi n-o dau la nimenea
Cã-mi þin gura pentru mine
Ca sã-mi fie-n lume bine.

Come, my love, and join our
dance
On Wednesday, if you want
to.
But even if you come, know
this:
I won’t pay your wine for
sure
‘Cause I’m not that kind of
girl
If you’re nice, be nice for
free
Cause my lips are like honey
Though nobody can touch
them;
They’re all mine as all I want
Is to have no trouble at all.

Come, my love, and join our
dance
On Wednesday you’ll have
your chance;
If you come, remember this:
You will get no wine or kiss.
Cause I’m not that kind of
girl Calu moare de drum lung ºi prostu de

grija altuia.
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Nunta în Repedea (Krevei)

,,Nunta în comuna Repedea ,, - localitate aºezatã  în partea de nord a
Maramureºului istoric, cu o populaþie majoritarã de etnie ucraineanã
(98%), are trãsãturi comune cu toate nunþile din zona Vãii Ruscovei
(Poienile de sub Munte, Ruscova) precum ºi alte aºezãri cu locuitori
ucraineni precum Rona de Sus, Bistra,Valea Viºeului, Remeþi. Totuºi
prin anumite obiceiuri precum gãtitul miresei, costumul mirilor, modul
de organizare ºi desfãºurare a ritualului, nunta în comuna Repedea se
deosebeºte de celelalte nunþi  din zona amintitã.
Nunta, care respectã obiceiurile tradiþionale în Repedea, constituie  un
eveniment deosebit nu numai pentru pãrinþii mirelui ºi ai miresei sau ale
rudelor acestora, este un eveniment pentru întreaga comunitate.
Mirele ºi mireasa sunt în atenþia comunitãþii de când sunt ,,u slovi ,, 
(în cuvânt) ºi pânã la încheierea nunþii.
Majoritatea cãsãtoriilor din aceastã zonã sunt întemeiate pe baza
cunoaºterii reciproce, a dragostei ºi a unor sentimente de care sunt legaþi
tinerii.
În trecut, ca ºi în alte pãrþi din zona Maramureºului, se întâlneau cazuri

când unele cãsãtorii erau
,,aranjate,, de cãtre pãrinþii unor
tineri, cãsãtorii condiþionate de
avere sau de ,,neamuri mari ,,
sau ,,dintre oamenii cu neam ,, .
Uneori erau cazuri când
familiile mai înstãrite îºi uneau
prin cãsãtorie odraslele, chiar
dacã una dintre familii era mai
sãracã decât cealaltã. În acest
caz, pãrinþii pãrþii mai sãrace
(regula era aplicatã în special
pentru fetele, care deºi erau mai
sãrace erau înzestrate cu
frumuseþe, isteþime, erau
harnice), trebuia sã fãgãduiascã
celeilalte pãrþi, o bucãþicã de
teren, o vitã, câte ceva, simbolic,

în limita posibilitãþilor de care dispuneau.
Primul pas spre cãsãtorie este fãcut prin cunoaºterea, întâlnirea tinerilor
duminica sau în alte sãrbãtori în centrul comunei, în uliþã, în cãtunele
aparþinãtoare satului unde fetele se ocupau de îngijirea ºi creºterea
animalelor, vizita fetei la casa pãrinteascã urmând vizita ,, pe vãzute ,,
adicã tinerii nu se mai feresc ºi îºi efectueazã vizite reciproce pentru a
se cunoaºte mai bine.
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Într-o searã de sâmbãtã sau duminicã, tânãrul, singur sau însoþit de cineva,
un prieten, o rudã sau de altcineva apropiat  merge la familia fetei unde
discutã, petrec, se bea o pãlincã. Aceastã întâlnire are ca scop cunoaºterea
mai îndeaprope a pãrinþilor.
Dacã ambele pãrþi corespund cerinþelor ºi se ajunge la o înþelegere în
timpul acestor discuþii, de comun acord se stabileºte data când feciorul
însoþit de pãrinþi, rude ºi  prieteni sã vinã la peþit (svate), data la care
trebuie sã aibã loc ºi logodna tinerilor.

Peþitul

De regulã peþitul are loc sâmbãtã spre duminicã. Feciorul (paruboc) însoþit
de pãrinþi, rude mai apropiate ºi alte persoane cu experienþã care ºtiu sã
poarte discuþii potrivite acestui eveniment, sã glumeascã sau sã foloseascã
tot felul de asemãnãri, sunt primiþi de mireasã la casa pãrinteascã. Pãrinþii
feciorului ºi ceilalþi însoþitori intrã în casã, salutã gazdele, (slava Isusu
Hrestu), îºi fac prezentãrile cei care nu se cunosc dupã care urmeazã
discuþii în care sunt folosite unele vorbe de duh. Cea mai întâlnitã discuþie
este purtatã într-un limbaj specific tradiþiei ºi zonei ºi anume: ,,Noi venim
de departe. În drumul nostru am identificat urme de ,,cunetea,, (Jder).
Întrucât între noi avem ºi un vânãtor, am mers pe urmele acesteia,
ajungând pânã la casa dumneavoastrã, suntem siguri cã am gãsit ceea ce
cãutãm”. În multe cazuri în casã existau mai multe fete de mãritat,- flãcãul
este pus în dificultate - sau mai fãceau câte o glumã, spunând cã existã ºi
arãtau pe o femeie mai bãtrânã nemãritatã sau una dintre celelalte surori.
Mirele refuzã spunând cã nu este ceea ce cautã el, astfel dându-i-se
posibilitatea sã o caute pe cea pe care ,,au  urmãrit-o’’.
Dupã ce ,,cunetea” este gãsitã, feciorul ºi pãrinþii acestuia cer mâna fetei
de la pãrinþi, primesc un rãspuns afirmativ, se trece la ceremonia
logodnei.Tinerii îºi dau mâna, pãrinþii îi binecuvânteazã, din acel moment
cei doi tineri sunt numiþi MIRI. Dupã ce tinerii ,,au dat mâna’’ pãrinþii
fetei au pregãtit  mâncãruri ºi bãuturi tradiþionale ,, holubtii ”( sarmale) ºi
,,cazanca” (pãlincã), mirele a venit ºi el cu pãlincã, sunt invitaþi ,,
heghedusii ” (muzicanþii), vin alþi prieteni ºi cunoºtinþe apropiate de
ambele pãrþi ºi astfel se încinge  o petrecere cu muzicã tradiþionalã ºi
dansuri  care dureazã. În aceastã searã când se desfãºoarã acest
eveniment, pãrinþii mirilor stabilesc amãnuntele în legaturã cu data ºi
desfaºurarea nunþii, pe cine vor chema ,,cume’’ ( naºi ), ,,steagarii ’’,
,,drusche”; se traseazã responsabilitãþi pentru fiecare parte, angajarea
muzicanþilor ºi altele. Cu cel puþin cu o duminicã înaintea nunþii, la
bisericã preotul satului, dupã slujbã, prezintã ,,ohlasche”, adicã aduce la
cunoºtinþa publicã cãsãtoria în curs a tinerilor, numele ºi prenumele
acestora  precum ºi a pãrinþilor  acestora. În aceastã perioadã tinerii se
prezintã la medic ,,na crou,, pentru vizite medicale, la primãrie pentru
,,zapes’’ iar mai apoi ,, vinciuanea na svatii ’’- cununia  la starea civilã. Cu
câteva zile înaintea nunþii (nunþile de regulã sunt sâmbãta sau duminica),
mirele însoþit de stegar cu struþ sau floare în ,,clabuc“ (pãlãrie), iese în sat,
merge la bisericã, se plimbã ºi invitã oamenii la nuntã. Mireasa la rândul
ei, gãtitã frumos, cu cununa pusã, însoþitã de una sau douã druºte, umblã
din casã în casã invitând la nuntã. Existã mai multe forme de invitaþii

If you’re nice, be nice for
free
Cause my lips are like
honey
They’ll all mine and nobody
Can get them; remember
this,
And I’ll be so very pleased!
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Mult mã-ntreabã iedera
De ce nu-s verde ca ea
Iederea poate fi verde
Cã numa la umbrã ºede
Iederea n-are mânuri
Sã iasã de sub corciuri
Iederea n-are picioare
Sã iasã din umbrã la soare

Ce dai, aia primeºti.
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folosite, dupã adresarea salutului, cea mai des folositã este  urmãtoarea: 
,, … Dragi gospodari, cu deosebit respect, tata, mama ºi eu personal din
toatã inima, vã invitãm sã luaþi parte sâmbãtã amiaza la ,,mini”
(promisiune) ºi sâmbãtã seara la nuntã. Vã mulþumim din inimã … “

Zapic

Cu câteva zile înaintea nunþii, ,,cuharica’’ (socãciþa), ajutatã de alte femei
pricepute, încep sã gãteascã bucatele necesare pentru ospãþul nunþii.
În ziua de joi, înaintea zilei nunþii începe un ritual numit ,,ZAPIC’’.
Acest ritual este organizat ºi condus de cãtre socãciþã ºi staroste
respectându-se  urmãtoarele reguli:
- la casa unde va avea loc nunta se strâng neamurile mirelui ºi miresei, se
trece la coptul colacilor. Prima datã se coace colacul pentru Trâmbiþã.
Soseste  trâmbiþaºul ºi i se oferã un colac special gãurit la mijloc pentru a
putea fi introdus pe trâmbiþã.
Se formeazã o ,,trupã‘’ de 6-7  femei  dintre care una duce apa, una un
borcan cu miere, alta o farfurie cu mac ºi una cu jar, fiecare din acestea
având un rol aparte:
Apa - ,,sã se strângã lumea la nuntã precum se strâng apele’’. Mierea:
,,lumea sã tragã la nuntã precum albinele la miere,’’ Macul,, sã se toarne
banii la nuntã precum macul din cãpãþânã ,,iar jarul” sã opreascã rãul,
vrãjile sau alte lucruri neprevãzute.’’
Alaiul strâns în aceastã zi, cu  produsele enumerate mai sus, înconjoarã
casa de trei ori, enunþându-se diferite chemãri:

,,… hodit dobrei liude na svalibu,
Ez persoho sela, ez druhoho sela ez tretioho sela 

Iac pciole na med …..

… veniþi oameni buni la nuntã 
Din primul sat, din al doilea sat, din al treilea sat

Precum albinele la miere….

The Ivy keeps asking me
Why I’m not as green as she
is;
But for her it’s easy to be
green
As she lives only in the
shadow
The ivy doesn’t have hands
That are seen under the
clothes
And it doesn’t have any feet
That are burned by the sun

The Ivy keeps asking me
Why my eyes are not so
green
As its leaves; but she can be
All green, as she’s hiding 
from the sun;  cause her
hands
Are not like mine
Fine and fragile in the sun
And her feet are in the
ground
She just doesn’t have to run.  

A. 99

Mãicuþã, mãicuþa mea
Vai de inimioara mea
Vai ºi de zilele mele
Una-i bunã, zece-s rele
Petrecând pe cele zece
Din cea bunã n-am ce face.

Cine are carte are patru ochi.

memoria ethnologica  nr. 20 * iulie - decembrie 2006 (An VI)1962

Foto I. Popovici, Miri dinRepedea, 1990



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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