
Colecþia Înv. MARIANA ªI PETRU ªTEÞIU

Ritualul nunþii în Budeºti

Ritualul nunþii constituie una dintre cele mai importante manifestãri
folclorice din viaþa poporului român, cu el se încheie cea de a doua
etapã din ciclul vieþii, tinereþea. Suita de obiceiuri legate de cãsãtorie
avea ca principal scop sã asigure trecerea celor doi tineri de la stadiul de
fatã ºi bãiat la categoria oamenilor maturi, bãrbat ºi femeie care au
închegat o nouã familie. În jurul acestui moment de împlinire din viaþa
omului, în comuna Budeºti s-a creat o suitã de manifestãri spirituale.
Tânãra familie era apãratã printr-o serie de acte rituale ºi ceremoniale,
menite sã o fereascã de forþe rãufãcãtoare ºi sã-i aducã fecunditate,
prosperitate ºi viaþã fericitã.

Alegerea sortitului
În comuna Budeºti, alegerea partenerului sau partenerei de viaþã
reprezintã un act de profundã meditaþie, moroºanul nu se lasã sedus de
frumuseþea trecãtoare a fetei.
Prilejul tinerilor din satul Sârbi ºi Budeºti de a se cunoaºte sunt cele
obiºnuite ºi în alte pãrþi: dansul (horele din zilele de sãrbãtoare)
umblatul la fete seara, ºezãtorile, claca.
Hora, jocul acum câþiva ani se organiza în „ºuri” (anexã gospodãreascã)
însã mai recent tinerii din sat ºi-au fãcut un „ºopron” sau „ºopru” unde
în tot cursul anului se organizeazã aceste hore. ªi în prezent se face în
ºopru, spre exemplu în a doua zi de Paºti.
La joc fiecare bãiat invitã fata pe care o îndrãgeºte, un alt criteriu e cel
al neamului de unde provine, precum ºi starea materialã. Dacã se
întâmplã ca fata sã refuze un bãiat ºi intrã cu alt bãiat în joc, atunci se
opreºte ceteraºul ºi o scoate afarã din joc.
Claca este o altã manifestare ocazionalã în care tinerii se pot cunoaºte
mai bine. Se practicã tot timpul anului, dar cu predilecþie în sezonul de
iarnã. La baza acestei manifestãri se aflã torsul. O nevastã care are mai
multã cânepã cheamã câteva fete din sat sã-i ajute sã toarcã. Uneia i se
dã sã toarcã fuior de pânzã, alteia câlþi de saci. Claca de tors s-a fãcut
pânã în 1985. în zilele noastre nu se mai practicã:

„Tu, Mãri,
Sã torci subþirel
De cãmeºã lui Ionel
Sã sie subþâre pânza
Ca sã-l putém însura”.
„Tu, Ilea,
Sã torci mai gros
Ca sã sie de folos.”1

I did kiss you passionately
And that is why my luck is
gone.

Oh, fair maiden from the
village
Your kisses are (just) so
sweet
Sweet and tender as your lips
Full of poison when you kiss
I kissed you, and ever since
Cannot sleep or eat or drink
And since then, I don’t know
why
My luck’s gone, and so am I. 

Laudã-mã gurã cã þ-oi da fripturã.
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Plata pentru munca prestatã de aceste fete este o petrecere organizatã de
gospodina care a fost ajutatã. Cum de la aceste petreceri nu pot lipsi
feciorii, aceºtia sunt solicitaþi sã presteze alte munci: transportul
bãlegarului pe câmp, adusul lemnelor de foc. Claca este organizatã
într-o sâmbãtã seara din perioada câºâlegilor. Pe înserate se adunã la
casa gospodarului fetele ºi feciorii care au fost la clacã. Acompaniaþi de
ceteraºi, horile tinerilor rãsunã pânã înspre ziuã. Gazda casei închinã
clãcaºilor horind:

„Aºa-o zâs tãþi oamenii
C-aista clacã n-a si
Ei o rãmas cu minciuna
Noi suntem cu voia bunã.”

Rãspunsul nu întârzie: 
„Eu la nuntã ºi la clacã
Nu vãd om sã mã-ntreacã
Dar la sapã ºi la fân
Eu mã duc mai câtilin.”2

În zori horile ºi jocurile înceteazã iar feciorii ºi fetele merg la casele lor.
În trecut ºezãtorile ocupau un loc de frunte. Fata care torcea putea sã-ºi
dea seama de cel sortit. Dupã cum se aºazã tortul pe fus, aºa li se
prevedea viitorul soþ: dacã tortul era aºezat mai îngrãmãdit, viitorul soþ
va fi scund, iar dacã tortul e aºezat mai deºirat, soþul fetei va fi înalt.
Torsul trebuie sã se termine pânã iese urzâcuþa3 (adicã pânã când vine
vremea de lucru ºi femeile trebuie sã lucreze pe afarã nu sã stea în casã).
Când e iarnã se pune un struþ de verdeaþã în râu, iar dacã-i struþul
îngheþat, atunci soþul va fi gazdã. Pentru ca fata sã-ºi ia bãiatul dorit ºi
invers bãiatul sã-ºi ia fata doritã, trebuie sã prinzi un liliac. Se aºeazã
într-un borcan ºi borcanul se pune într-un furnicar. La zece zile se
verificã borcanul, se ia scheletul care are formã de „greblã ºi furcã”
având forþe magice. Cu grebla mângâi bãiatul care-þi place, iar cu furca
îl împungi pe cel cu care nu vrei sã te cãsãtoreºti4.  Ritualul mãtrãgunii,
pe care de altfel, nu-l practicau numai fetele ce nu se puteau cãsãtori, ci
ºi cele ce se grãbeau sã se cãsãtoreascã, se desfãºoarã astfel: în zi de
varã se duceau în pãdure cãutau mãtrãguna, dupã ce o gãseau se
dezbrãcau complet, se învârteau în jurul ei ºi spuneau:

„Mãtrãgunã, mamã bunã,
Mãritã-mã-n ceie lunã
De nu-n ceie-n ceielaltã
Cã de mult îs fatã.
ªi de nimeni nu-s jucatã.”5

Fata se roteºte de nouã ori în jurul florii, apoi o sapã cu cuþitul, iar în

A. 113

Zis-o mândruþ oarecine
Cã eu sã mã las de tine
De-om grãi mult n-a si bine
Eu le-am spus iarã-napoi 
Decât sã ne lãsãm noi 
Mai bine morþi amândoi
Decât sã fim despãrþiþi
Mai bine amândoi muriþi
Sã nu trãim bãnuiþi
ªi-astupaþi într-un mormânt 
De-a nost dor sã sufle vânt

De la Bizãu Ioana 
25 ani.

My sweet lover, you have
heard
Someone tell you I wanted
to break up with you
If we spoke too much it’s not
so good
I told everybody over and
over again
That we’d sooner be both
dead
Than apart from one another.
We’d sooner be both dead
Instead of let them suspect
us of anything wrong
We’d better be buried down 
So as to make the wind miss
us bothFrom Ioana Bizãu, 25
years old.

My sweet love, someone has
told you

Leneºul la toate zice cã nu poate.
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locul ei pune „trei bani”. Floarea e purtatã în sân sã fie dragã la feciori
când joacã.
În trecut vârsta cãsãtoriei era în general de la 20 ani fetele, iar bãieþii de
la 22 – 24 ani, dupã armatã. Astãzi cele care nu continuã ºcoala se
cãsãtoresc chiar de la 14 ani ºi bãieþii de la 20 ani.
În general cãsãtoriile se fac cu parteneri din acelaºi sat, din sate vecine
sau de pe aceeaºi vale. Criteriile de alegere a viitorului soþ – soþie erau
mai multe, dar pe primul loc era ca ºi unul ºi altul sã fie de „neam”.
Aspectul fizic ºi conduita nu ocupa un loc de frunte în stabilirea
cãsãtoriei. Mulþi tineri se cãsãtoreau nu pentru cã între ei ar fi puternice
sentimente de dragoste, ci numai prin faptul cã cel puþin unul din ei era
de „neam mare”, dacã nu amândoi.
O poveste care circulã prin satul Sârbi spune cã în anul 1904 a fost silitã
de cãtre pãrinþi,  o pereche de tineri sã se cãsãtoreascã. Când au sosit în
faþa bisericii, protul i-a întrebat: „ De bunã voie ºi nesilit de nimeni o iei
în cãsãtorie? Mirele n-a dat nici un rãspuns, ci a luat-o la fugã. Feciorii
au fugit, l-au prins, s-a continuat ceremonia. Ei s-au înþeles ºi-au
„gãzdãluit” împreunã ºi-au avut copii.”6

O altã poveste culeasã din acelaºi sat relateazã cã o fatã din Sârbi a fost
silitã sã se cãsãtoreascã cu un bãiat din Hoteni ºchiop, dar care avea
multã avere. Fata nu s-a putut împotrivi cãsãtoriei. Când au sosit cu
mirele toþi feciorii din Hoteni l-au acoperit, jucând în jurul lui. Dupã
cununie, fata a ajuns în Hoteni, iar soacra a pus-o sã intre în costumul
de mireasã sã mulgã bivoliþele. Soacra a vrut sã vadã hãrnicia nurorii7.
În zilele noastre consimþãmântul îl dau pãrinþii, dar se þine seama de
voia fetei ºi a bãiatului. În cazul în care pãrinþii nu sunt de acord, tinerii
fug. Pleacã la rudenii sau prieteni ºi stau pânã ce vin pãrinþii ºi-i aduc
acasã. Cu ani în urmã era o „ruºine”8 sã fugi.
Cãsãtoriile între doi tineri de gradul trei, doi ºi primar este interzisã. Au
existat totuºi cazuri în care cei bogaþi se cãsãtoreau, dar copiii lor aveau
fie probleme mari de exemplu inima copilului era în partea dreaptã, ori
nu puteau avea copii.
Aceste cãsãtorii se fãceau ca sã nu-ºi piardã neamul ºi averea.

„Decât într-un neam rãu
Mai bine în neamul tãu.”9

Astãzi aceste cãsãtorii sunt mai rare, deoarece acum tinerii îºi aleg soþia,
soþul dupã sentimentele adânci de dragoste, þinând seama de aspectul
fizic, conduitã, sã aibã serviciu, nu se mai þine seama de neam.
„Nu-i de neam mare, da-i de omenie ºi-i harnic, a ave’ tãt ce-i
trebuie.”10

That my love for you had
died
I replied the old mouth back
That we’d sooner be both
dead
Than apart from one another.
That I’d sooner kill my lover
Than let them think I loved
another
We’d better be buried down
Until the wind forgot our
sound

A. 114

Bãdiþã de ne luam 
Cei mai fericiþi eram
De eram, bade, uniþi
Eram cei mai fericiþi
Dar poate nu era loc 
În lume de-atât noroc

My loving one, if we had got
married
We would have been so
lucky
If, oh, my love, we had been
together
We would have been most
lucky
Still, the world might have
been too small

La osu cu multã carne trag ciorile.
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Peþitul
Un prim moment în ºirul actelor ce preced cãsãtoria este peþitul.
Peþitul e un obicei vechi de pretutindeni, a rãmas unul dintre

momentele importante care preced nunta. Feciorul dupã ce se înþelege
cu fata merge la pãrinþii ei sã o cearã în cãsãtorie. Acest lucru nu e
suficient deoarece aceºtia îi cer sã vinã cu pãrinþii s-o peþeascã.
Formulele pentru peþit nu sunt fixe sau obligatorii:
„Hãi, mãtuºã, hãi, unchiaº, mi-o zinit vremea sã mã-nsor ºi-aº vre sã-mi
daþi fata dacã vreþi.”11 Dacã rãspunsul e pozitiv, feciorul merge acasã, le
spune pãrinþilor ºi în seara urmãtoare merg împreunã pe peþite. Ei iau cu
ei un litru de horincã. Din vorbã-n vorbã se ajunge la avere. Cei care
sunt lacomi pe avere întreabã ce animale au (boi, vaci) câte peminte îi
dã fetei. Tot acum se stabileºte cine merge de norã sau de ginere. Dacã
se înþeleg cu averea, atunci în duminica urmãtoare fata merge „pe
vãzute”12 cu pãrinþii la casa bãiatului. De multe ori se întâmplã sã nu se
înþeleagã cu averea bãiatului ºi atunci se stricã credinþa. 
Dacã bãiatul este din alt sat, atunci momentul acesta are o însemnãtate
deosebitã, pentru cã fata vede pentru prima datã casa, gospodãria
bãiatului. Mersul „pe vãzute” în alt sat se fãcea cu car cu cai înstruþaþi,
acuma se merge foarte rar aºa. Alãturi de fatã ºi pãrinþi mergeau rudele
cele mai apropiate. Ei cântau:

„Peste deal, peste vârfuri
Adunã vântu doruri, 
Dorurile tinerele
ª-a meu dor zine cu ele,
Dorurile neînvãþate
De la mândru cã-i departe.”13

Logodna sau credinþa
„Credinþa” sau logodna este o secvenþã a ceremonialului cãsãtoriei.
Credinþa nu se face în zilele de marþi, miercuri ºi vineri, se face sâmbãta
cu trei sãptãmâni înainte de nuntã.
Schimbul de inele în trecut se fãcea într-o farfurie de grâu. Astãzi
schimbul de inele se face, dar nu se mai foloseºte farfuria cu grâu. Dupã
o scurtã rugãciune tinerii îºi dau mâinile schimbând inelele. Apoi se duc
la preot ºi anunþã logodna. Preotul timp de trei sãptãmâni adicã trei
duminici anunþã dupã slujbã „herdetiºul.”
„Se vesteºte cãsãtoria întâia oarã a tinerilor: Birtoc Ileana, fiica lui
Vasile ºi Nãstafa ºi Borodi Ion, fiul lui Petru ºi Ileana. Cine ºtie ceva
piedici ca aceastã cãsãtorie sã nu se poatã încheia sã anunþe la oficiul
parohial.”14

„Credinþa” poate fi mare, sã fie chemaþi vecini, neamurile apropiate,
prieteni ºi se cheamã ºi ceteraºi. La credinþã se bea, se mãnâncã, se
joacã ºi se horeºte:

For all the luck we would
have had together.

Oh, my love, if we’d been
wed
Our luck wouldn’t be dead
If, my love, you’d been with
me
I know our joy would be
Oh, so perfect; but after all
The world would have been
too small
For so great a luck, like ours 
As eternal as the flowers.

Mama - mpunge ºi io trag, ce cãmeºã
mândrã-mi fac.
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„Când eram în vremea me
Ceterã nu-mi trebuie
Ceterã, guriþa me.”
„Cine-n dragoste nu crede
Nu mai calce iarbã verde
Nici verde, nici uscatã
Nu mai calce niciodatã.”15

Nunta are loc în „câºâlegi” aºa cum aratã în Viflaim:

„Dupã Crãciun ce urmeazã
Sân Vãsâi ºi Boboteazã
ªi-apoi câºâlegile
Se mãritã fetele”.

Nunta se desfãºoarã ºi dupã Sfintele Paºti, dupã postul Sfântului Petru ºi
Pavel ºi toamna dupã Sfânta Maria, pânã la postul Crãciunului, când
este abundenþã de produse agricole ºi bãuturi.

Pregãtirile nunþii
Dupã ce se stabileºte ziua de nuntã, mirele merge ºi angajeazã ceteraºii.
Cei mai vestiþi ceteraºi în satul Sârbi erau Ionu Babii (Pop Ioan) ºi
Raitos (Pop Vasile). Instrumentele erau: vioarã, zongorã ºi dobã. Astãzi
sunt angajaþi ceteraºi atât de la noi cât ºi din alte localitãþi. Pe lângã cele
trei instrumente folosesc acordeonul, taragotul ºi o staþie de amplificare.
Locul de desfãºurare a nunþilor în trecut era în casa mirilor, astãzi se
face în cãminul cultural sau în cort, iar foarte recent cei care au o înaltã
pregãtire fac la restaurant.
Chemarea la nuntã ocupã un rol important: obiceiul tradiþional era sã
umble un chemãtor. Acesta avea o bâtã lungã de 80 – 100 cm, în vârf
avea un struþ cu busuioc cu un ciup roºu legat. Acesta umbla din casã-n
casã ºi invita oamenii la nuntã16.
Dupã anul 1940, chemãtorul a fost înlocuit cu mirii, pãrinþii mirilor,
druºte, veri ºi vere. Cu o sãptãmânã, douã înainte se umblã sã se cheme
la nuntã. În unele locuri merg pãrinþii, în alte locuri merge mirele cu
stegarul, iar mireasa cu o druºcã. În aceastã perioadã se cheamã nãnaºii.
Aceºtia erau cei mai de seamã oameni din sat. Dupã informaþia datã de
Tãmaº Ion, 78 ani, în satul Sârbi erau trei perechi de nãnaºi: Borodi
Maria a lui Ignituþ, Pop ªtefan, Tãmaº Maria (Ciceoaie). Astãzi sunt mai
multe perechi de nãnaºi ºi sunt puºi dupã obligaþiile ºi ocupaþiile lor.
Socãciþa este chematã din timp; în sãptãmâna nunþii începe sã facã
mâncare. În trecut mâncarea se fãcea joi, deoarece se fãceau trei feluri
de mâncare: sarmale, cozonac ºi guiaº iar acum, se fac mai multe feluri,
ºi se începe luni: aperitiv, supã de pui, sarmale, fripturã garnisitã cu
cartofi, ciorbã de periºoare etc. Bãutura de bazã este horinca de prune.
În ultimii ani, pe lângã horincã se cumpãrã vin ºi bere.

A. 115

Mãi mândrule pentru tine
Nici cu mama n-o duc bine
Nu mã lasã la fântânã
Cã se teme de pricinã
La prilaz nu-mi dã rãgaz
Cã se teme de necaz
ªi sã teme c-oi pica
ªi-oi rãstuna gãleata
ªi n-oi lua seama bine
ªi m-oi face de ruºine.

Oh my darling, for you only
My mother is mad of me
She won’t let me go to the
fountain
She fears something might
go wrong
She just won’t let me to the
gate

Mãnânci un sac de sare cu un om ºi tot nu-l
cunoºti.

memoria ethnologica  nr. 20 * iulie - decembrie 2006 (An VI)1988



Nunþile se fac cu steag. Dupã ce mirii terminã de chemat la nuntã, joi
seara se adunã fete ºi feciori la casa mirelui ºi pregãtesc steagul. La casa
miresei se pregãteºte cununa. Aici vin druºtele ºi împletesc cununa.
Steagul este astfel pregãtit: la capãtul unei bâte de 80 – 100 cm se pune
un struþ de verdeaþã, apoi se cos multe baticuri viu colorate ºi batiste
cusute de fete cu flori, pe „spinarea” steagului se împleteºte o cununã de
bãrbãnoc de lungimea bâtei. Se pun panglici de diferite culori (roºii,
argintii, galbene). Baticurile sunt aduse de fete la rugãmintea celui 
care-i stegar, pentru ca  sã aibã un steag frumos. Ei cântã o melodie de
jale specificã cusutului steagului. Dupã ce-l terminã feciorii îl joacã. Ei
fac o roatã ºi joacã Bãrbãtescul, iar cel care primeºte steagul intrã în cerc
strigând:

„Mândru-i steagu ca ºi para
Nu ºtiu cum le-a si tigneala
Mândru-i stagu ca ºi focu
Nu ºtiu cum le-a si norocu
La cusutul steagului
Plânge mama mirelui”17.

Dupã ce a jucat steagul, alaiul pleacã la casa miresei sã vadã cununa.
Cununa e fãcutã din struþuri roºii cu oglinzi. Fetele dau ajutor femeii
care pregãteºte cununa. Astãzi cununa se face cu struþuri albe fãrã 

oglinzi, uneori se cumpãrã gata fãcutã. Mirii, stegarul, fetele ºi feciorii
participanþi la acest ceremonial se duc fiecare la casele lor în aºteptarea
evenimentului deosebit, care va urma: nunta.

Informatori

1. Berinde Maria (a lu’ Uºurelu), 55 ani, Sârbi,  nr. 245, casnicã
2. Tãmaº Vasile (a lu’ ªâºoi), 55 ani, Sârbi, nr. 17, miner
3. Negrea Nãstafã (a lu’ Negrea), 69 ani, Budeºti, nr. 145, casnicã
4. Borodi Ioana, 81 ani, Sârbi, nr. 306, casnicã

She fears something might
happen,
And she fears I might fall
down
Or that I might overturn the
pail
Thus making a fool of
myself

My fair lover, for you only
My own mum is mad with
me
She keeps hiding me away
In case I don’t find my way
She won’t let me to the gate
Lest something just might
wrong
She won’t let me cry my
song
Cause if the bucket turns
upside down
Everybody’ll laugh
downtown.

A. 116

Câte pãsãri cântã-n codru
Toate cântã în a lor modru
Numai câinele de cuc
Tãt îmi cântã sã mã duc
Sã mã duc sã-mi las satu
ªi pe badea sãracu
Sã mã duc sã-mi las þara 
ªi pe badea alteia.

There are as many sounds in
the woods
As there are birds;Negustorul fricos nu face câºtig.
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5. Fluþar Ioana (a lu’ Bârlea), 65 ani, Sârbi, nr. 185
6. Miel Nãstafã (a lu’ Ursuca), 75 ani, Sârbi, nr. 230
7. Borodi Ileana (a lu’ Borodeº), 81 ani, Sârbi, nr. 306
8. Bud Maria, 69 ani, Budeºti, nr. 36/A
9. Ilea Ileana (a lu’ Ilea), Sârbi, nr. 95
10. Berinde Ileana, 50 ani, Sârbi, nr. 69
11. Birtoc Petru, 81 ani, Sârbi, nr. 35
12. Birtoc Ileana, 79 ani, Sârbi, nr. 35 
13. Borodi Ion, 54 ani, Sârbi, nr. 165
14. Negrea Dorel, 43 ani, Sârbi, nr. 26 (Preotul satului)
15. Rednic Vasil, 35 ani, Sârbi, nr. 34
16. ªandor Vasile, 60 ani, Sârbi, nr.55
17. Faur Nuþu, 61 ani, Sârbi, nr.271

Glosar
agodit = aºteptat
avutã = bogatã
câºâlegi = perioadã în care se fac nunþi
credinþã = logodnã
a celui = a înºela
furnicar = loc cu multe furnici
gazdã = bogatã
a gãzdului = a lucra
gubã = hainã din lânã
gãtatã = aranjatã
homotesc = a încurca
horicã = þuicã
mândrã = frumoasã
mociros = loc umed
rãºânari = porecla oamenilor pogonici
ºohan = niciodatã
tomne = a aranja
tearã = rãzboi
urzicuþã = diminutiv de la urzicã
zgardã = ºireag de mãrgele

Colecþia DAN CRISTIAN BURZO

Colindatul în Mãhãceni – Alba

În ceea ce priveºte obiceiul colindatului, acesta se practica în trecut în
cete formate dupã criteriul vârstei. Jocurile cu mãºti la Anul Nou nu
erau cunoscute în sat ºi nici Pluguºorul.
Începând de la Sfântul Nicolae, copiii se adunau ca sã repete sau sã
înveþe colinde. Nu era voie sã se colinde decât în post pentru cã altfel se
zicea cã þi se fac bube în cap.
În seara Ajunului, mai devreme, începeau colindatul copiii cu straiþa. Ei
mergeau pe la case, intrau în curte ºi se opreau la fereastrã unde ziceau:
Bunã sara lui Ajun, colindãm ori ba? Dacã li se rãspundea: colindaþi,
colindaþi! ei începeau colinda. Dupã colindã ei rosteau o mulþãmitã ºi
erau rãsplãtiþi cu colaci, mere ºi nuci. Dacã erau arºi sau crãpaþi, colacii
erau înºiraþi de copii pe treptele gazdei ºi lãsaþi acolo. De la rudenii,

But only the dreadful cuckoo
Tells me to go far away
To go far away and leave my
home
And my poor love, too
He also tells me to leave my
land
And let my love leave me for
another girl.  

There are as many songs that
can
Be heard in the woods, as
there are
Birds; but the lonely cuckoo
Sings of going far away
I alone can hear his song;
As it tells me I’m all wrong
To love you and stand by
you

Norocu-i dupã cum ºi-l face omu.
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