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bat.
Pentr-un pic de ţesătură
Vrut-o să îi dau gură,
Pentr-un lemn putregăios,
Vrut-o să mă pună jos
Şi eu dacă nu am vrut,
Nici lemne nu am adus.

Placă naşă şi o ia
Şi-o-mpărţăşte cu cine-i
vrea.

Colecţia
CORINA TOMA

Oraţii de nuntă din
Lăpuş

Chemarea la nuntă

43.

Pântru acesta este cuvântul
Mai cu nume de la
înălţatu’ împărat!
...........................................
Pă noi ne-o solit,
Pă dumneavoastră v-o
poftit,
La un scaun de hodină,
La on pahar de băutură,
Cu alţi meseni împreună.
Iară dumneavoastră să nu
gândiţi,
Că suntem ceva cealai,
Ceva prabalăi,
Suntem cu sămne
împărăteşti,

Colecţia VIORICA COSTENAR

Nunta în Lăpuş

Nunta este ceremonialul care consfiinţeşte unirea a doi
tineri într-o nouă familie şi înrudirea a două neamuri.

În trecut, existenţa în casă a unei fete de măritat era
semnalată printr-o oglindă pusă la fereastră, iar a feciorului
printr-un măr roşu.

În condiţii normale, părinţii feciorului cer consimţămân-
tul părinţilor fetei, apoi tinerii se credinţează.

Peţitul este realizat de către fecior şi câţiva membri ai
familiei sau uneori de către bătrâne, moment în care este stabilită
data nunţii.

În cadrul nunţii vechi, chemarea la nuntă se făcea de către
chemători. Aceştia erau aleşi dintre rudele şi prietenii mirelui sau
ai miresei, numărul lor fiind de patru sau de şase chemători.
Colindau pe la fiecare casă din sat, neuitând nici satele vecine,
unde mirii aveau prieteni şi neamuri.

Chemătorii se adunau de vineri la casa mirelui, având
fiecare o druşcă. Erau înveşmântaţi în costume tradiţionale,
clopuri cu zgărzi, brâie întretăiate în X. Ca semn distinctiv purtau
câte o batistă în partea stângă a pieptului şi câte un băţ numit
macău, lung de 1,50. Macăul avea diferite forme estetice. În
partea de sus, băţul avea un orificiu prin care se trecea o aţă cu doi
clocotici. Pe aţă erau aşezate panglici colorate din pânză şi câteva
fâşii de hârtie creponată. Fiecare chemător mai avea câte un colac
împodobit de către druşte, cu năfrămi şi brâie. Colacii erau
purtaţi numai în mâna stângă, iar în dreapta ţineau macăul,
chemarea avea următoarea rânduială: intrând în casă, chemătorii
dădeau bineţe, puneau colacul pe masă. Chemarea exprimă şi azi
dorinţa mirilor de a avea la nuntă alături de ei, întregul sat, deşi
astăzi, chemarea este făcută de mire şi mireasă sau de către
părinţii acestora. Invitaţia se reduce la fomula: Să faceţi bine, să
veniţi la nuntă!

Nunta începe sâmbătă seara, când are loc cusutul
steagului la mire şi cusutul cununii la mireasă. Cununa pe steag
o face o femeie, steagul îl împodobesc druştele şi stegarii.

Feciorii şi fetele se împart după preferinţe în două tabere:
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Pă cum şi dumneavoastră
ne vedeţi,
C-on struţ de busuioc,
Cum poartă şi înălţatu’
împărat în clop,
Cu năframă de mătasă,
Cum poartă şi nălţata-
mpărăteasă.
Iară dumneavoastră îţi
face.
Precum la-nălţatul-mpărat
îi place.
Faceţi bine şi viniţi,
Să nu umblăm şi mai toiţi.

Închinăciuni la mireasă

44.

Cinstită oaste, adunare,
M-aş ruga de un cuvânt de
ascultare,
De la mic, până la mare.
Dac-oi şti cinste mi-a fi
De nu, dumneavoastră
iertători veţi fi.
Trandafir de lângă masă,
Tânăra noastră mireasă
Dimineaţa s-o sculat,
Părul şi l-o pieptănat,
În grădin-o alergat,
Ruja albă şi-o luat.
Şi-o luat o rujă plină
Şi şi-o-ncins-o la inimă.
Ruja-o fo plină de rouă,
I s-o rupt inima-n două.
Mireasă, mirele tău,
În grădin-o alergat,
Dar el n-o luat ruja,
Te-o luat pă dumneata.
Te-o luat din rădăcină,
Te-o pus în a sa grădină.
Grădina lui nu-i săpată,

una merge la mire, alta la mireasă. La cusutul steagului şi a
cununii, feciorii şi fetele joacă. Petrecerea se încheie la 12
noaptea. Înaintea ultimului joc, toţi tinerii şi întreaga asistenţă,
atât la casa mirelui, cât şi la mireasă, sunt poftiţi la masă,
servindu-li-se prăjituri şi ţuică. Invitaţia o face starostele. Când
mirii sunt din acelaşi sat, nu intră nimeni la masă până nu vine
mirele la casa miresei, de la care primeşte un struţ plătit cu un
pahar de horincă. Apoi se prind împreună la joc. Abia după aceea
se intră la masă. Înainte ca asistenţa să se împrăştie, se repetă
invitaţia la nunta de a doua zi, iar duminică dimineaţa se vor
perfecta ultimele probleme ale nunţii: fetele pun cipci, poptiroş,
ţoluri, talgere, şterguri şi se face cununa de bărbânoc pe colac la
taroste şi la mirele mic. Mirele mic, este un copilaş, de patru, cinci
ani, care i se aşază miresei în braţe, în momentul în care aceasta
se pune la masă. Mirele mic va fi plătit cu bani de către mire, iar
mireasa îi va lega la gât o cipcă, un colac.

La mireasă acasă, înainte de a începe jocul sau în pauzele
dintre jocuri, se împletesc cununi de bărbânoc pentru miresele
mici. Planta aceasta o vedem ca pe un simbol al tinereţii şi fru-
museţii. Miresele mici sunt alese dintre fetiţele de 4, 5 ani, vecine
sau neamuri ale miresei.

Cununa miresei se face din flori de hârtie creponată,
printre care se aşază şi numeroase oglinzi mici. În trecut, cununa
miresei se făcea din bărbânoc.

Pe steagul de nuntă, confecţionat pe o botă ciobănească,

Nuntaşi din Lăpuş; foto: Pamfil Bilţiu
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Nu-i mai fi la mă-ta fată.
Grădina lui nu-i plivită,
Îi fi floare mohorâtă,
La feciori îi fi urâtă.
Vine-on vânt de sub un
dâmb,
Te rupe de la pământ.
Şi-oi lua paharu-n mână
Să-ţi închin cu voie bună.
Frunză verde de pe baltă,
Să trăieşti, dragă,
mireasă.
Frunza verde di pă rouă,
Să-ţi spun un cuvânt ori
două:
Ie-ţi mireasă zua bună,
De la-a ta măicuţă bună,
Mult în braţe te-o purtat,
De răle te-o apărat
Şi de apă şi de foc.

Închinătură la nănaşă

45.

Să trăieşti nănaşă mândră,
Că eşti tânără şi blândă,
Să trăieşti nănaşă mare,
Mândră-i casa dumitale.
În mijlocu’ satului,
Ca ş-a împăratului.
Pă la uşi, tătă-i cu ruji,
Pă la fereşti, cu flori
domneşti,
Tu, nănaşă, să trăieşti.
Să nu mori, ca să botezi,
Multă cinste să păstrezi.
Să mă cununi şi pe mine
De m-a lua oaricine.

se agaţă mai multe năfrămi şi brâie, iar în vârf se pune dantelă.
Peste năfrămi şi brâie, cusute cu multă migală de feciori şi fete,
se montează cununa steagului, din flori de hârtie creponată.

Duminică dimineaţa după ce toate sunt gata, starostele
anunţă:“Mergem după nănaşi, tătă lumea!”Se duc ambele
alaiuri de feciori şi fete, ceteraşii în frunte cu tarostele, mirele
şi mireasa, druştele, fiecare cu alaiul său.

Cele două cete de druşte şi feciori sunt aşezate în spatele
mirelui sau a miresei, şi sunt conduse de către staroste, astfel
încât, feciorii sunt în urma druştelor.

Ajungând la nănaşi, îşi strâng mâinile şi-şi dau bineţe,
sunt poftiţi în casă, aşezaţi la masă şi serviţi cu horincă şi prăjituri,
gest îndeplinit de către paharnici şi femei anume tocmite.
Tarostele rosteşte următoarele: Nănaşi, să luaţi bani, brâi, pahar
cu miere de aldină (de stup).

Nănaşii pleacă în fruntea alaiului, fiind urmaţi de mire
sau mireasă, taroste şi restul alaiului. Înainte de a porni cu
nănaşii, în curtea mirilor, se zice un joc şi se joacă.

Astăzi în Lăpuş, nunţile se organizează într-un mod foarte
diferit de la o familie la alta, după dorinţa mirilor, a socrilor şi a
naşilor. De la nunta cu elemente tradiţionale (joc al miresei,
strigătura la găină, strigături pe uliţa satului, ceremonial şi fast)
s-a ajuns la o nuntă modernă, în care aceste elemente străvechi nu
se mai păstrează.

Ceremonialul extrem de complex al nunţilor ţărăneşti a
fost înlocuit în bună parte, păstrând însă în desfăşurarea lui,
câteva momente caracteristice, statornicite de tradiţie, cum ar fi
despărţirea de părinţi şi de casa părintească, ori învelirea miresei,
ca simbol al trecerii ei în rândul nevestelor.

Dintre toate creaţiile muzicale ce fac parte din ritualul
nunţii, Cântecul miresei este de departe cel mai însemnat. Acest
cântec, închinat miresei, care mai este numit şi Al miresei, Cân-
tecul miresei, Horea miresei, se cântă fie în momentul solemn,
când mireasa îşi ia rămas bun de la părinţi, de la fraţi şi de la
surori, de la viaţa de fată, fie când i se schimbă pieptănătura de
mireasă, cu cea de femeie măritată.

Obiceiul legat de schimbarea pieptănăturii miresei este şi
el cunoscut sub diferite denumiri: La învelit, Învelitul miresei,
Dezgoveala, Deshobotitul miresei. Acestea le cântă lăutarii.

În nordul Transilvaniei, se obişnuieşte ca poeziile pentru
mireasă să fie cântate pe melodii de doină propriu-zisă, în vreme
ce în celelalte zone ale regiunii se cântă melodii anume, cu
caracter maiestuos, din două sau trei secţiuni melodice, cu sau
fără refren.
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Închinătură la nănaş

46.

Să trăieşti nănaşule,
Ţi să şade cununa,
Ca la brazi cu cetina.
Ţi să şade fieunde,
Ca la brazi în vârf de
munte.

Strigături la mireasă

47.

Nu si aşé supărată,
Pântru că eşti măritată.
Las’ să sie supărate
Care îs cu cozi pă spate,
C-o rămas nemăritate.

48.

Tu, mireasă, după tine,
Nu mai văd plângând pe
nime.
Da’ după mirele tău,
La multe le pare rău.
Frunză verde di pă coastă,
Frumoasă-i mireasa
noastră.
Frunză verde di pă rât,
Nici mirele nu-i urât.

Alaiul nuntaşilor se va deplasa în permanenţă însoţit de
muzică, lăutarii intonând un marş pe care se chiuie şi se strigă.
Multe din aceste strigături sunt ocazionale, mai ales glumeţe şi
sunt adresate miresei, mirelui, nunilor, nuntaşilor şi în special
soacrei mari.

Dintre dansurile ce se desfăşoară pe durata nunţii, cel mai
important şi mai răspândit este Jocul miresei. Obiceiul cere ca
mireasa să fie jucată de către nănaşi şi să fie cinstită de către
aceştia cu o sumă de bani. Este posibil ca altădată melodia să fi
fost un joc ritual de nuntă, cântat şi dansat numai în asemenea
ocazii, contemporaneitatea mai păstrând un joc de perechi din
repertoriul de dansuri al locului, ritualizat ad-hoc.

Un moment deosebit al nunţii este prezentarea găinii
rituale, pe care o aduce o socăciţă bună de gură, pe o tipsie, cu
flori de hârtie împrejur, cu trandafir în creastă, cu un ban sau cu
o ţigară în cioc şi cu picioarele înfipte într-un blid cu prăjituri.
Aceasta se apropie cu paşi mărunţi de nănaşi şi o descântă cu
strigături glumeţe, pe melodia unei Haţegane, ori pe altă
melodie vioaie de joc.

În cazuri mai rare, poeziile găinii nu se strigă, ci se cântă
pe o melodie din partea locului, ca la Dobric (Bistriţa - Năsăud).
O bună parte dintre cântecele rituale de nuntă, îndeosebi cele din
partea de apus şi de miazăzi a Transilvaniei au refrene: Mireasă,
mireasă, Floriei ca dalbă, Dalbişoară fa, Goghişoară fa,
Goghio dragă, Goghio, Drăguceana noastră, Lado, Lado,
Lado, surioară, Hoinam şi dai-narm, Mireasă, Hoi, hoi,
lerunda, Ier fetiţă, Ier mireasă, iar după schimbarea
pieptănăturii: Hoi, hoi, lerunda, Ier mireasă, la deschiderea
porţilor se cântă: Hoi, hoi, lerunda, Ier portare.

Revenind la momentul în care i se schimbă pieptănătura
miresei, trebuie menţionat faptul că pe durata acestuia, se
desfăşoară un joc cu numele de: Jucărea conciului nou,
producţia coregrafică este executată de către asistenţă.

Cererea în căsătorie este rostită de către vornicei
(chemători la nuntă), adesea fiind folosit motivul alegoric al
vânătorii.

Nunta propriu-zisă este anunţată tot de către vornicei,
din timp, din casă în casă. Aceştia poartă strai de sărbătoare,
având ca semn distinctiv un baston, special împodobit cu o
ploscă. Invitaţia este rostită în numele mirelui şi al miresei,
formula de adresare fiind versificată, sau fără versuri.

Tarostele invită nănaşii şi alaiul de nuntă la masă, unde
se ţine un discurs, cu rolul de a puncta marea despărţire dintre
miri şi părinţii acestora, luându-şi rămas bun, cerându-şi iertare de
la aceştia din urmă. Solemnitatea momentului este marcată întâi
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La aruncarea grâului

49.

Nu daţi cu grâu pe noi,
Că v-a trebui la voi.
Nu daţi cu grâu pe-afară,
Că v-a trebui la vară.
Io ţâp grâu, nu ţâp ovăs,
Mirele-i de neam ales.
Io ţâp grâu, nu ţâp săcară,
Mirii să aibă ticneală.
Io ţâp grâu din tăljeruţ,
Mireasa ni-i ca şi-on struţ.

La aruncarea cu băutură

50.

Nu ne udaţi pe costiţă,
Că suntem de mare viţă.
Nu ne udaţi pe suman,
Că suntem din mare neam.

51.

Tu, mireasă, miresucă,
Mireasă, mirele tău,
Roşu-i ca cireşele,
Acru a fi ca cepele.
Roşu-i ca şi cireaşa,
Acru-a fi ca şi ceapa.
Ai, hop şi iară, hop,
Tu, mireasă, frumuşă,
Mâini, alaltă, nu-i fi aşă.
Că-i fi neagră şi pălită
Şi de babe vorovită.
Că şi io am fo’ ca tine
Şi m-o pus năcazu’ bine.

prin felul în care este aşezată asistenţa: nănaşul în dreapta
mirelui, nănaşa în stânga, părinţii şi fraţii stau faţă-n faţă, astfel
încât nănaşii şi miriteii să stea cu faţa către răsărit. Tarostele
roagă bărbaţii să-şi descopere capul, şi încep iertăciunile.

Când starostele zice: să aibă noroc, un fecior sparge o
farfurie de porţelan, care este anume pregătită pe peretele de
deasupra uşii.

Urmează jocul miresei (al mirelui), cu rudeniile mai
apropiate: mamă, tată, fraţi, surori, mătuşi, verişori, verişoare,
după care tatăl miresei iese în prag şi se opreşte, îi închină
miresei cu horincă, mireasa ia paharul în mână închinând
nuntaşilor, după care, aruncă paharul peste cap.

La cununie merg pe urmele tatălui. Aici mirele merge
înainte, aşteptându-şi mireasa la biserică. Alaiul mirelui aşteaptă
mireasa în faţa bisericii. La poarta bisericii, doi chemători ai
mirelui duc mireasa în biserică. Colacul miresei stă aşezat pe
masă în biserică şi tot aici este pus şi steagul, până la terminarea
cununiei.

La intrarea în biserică, mireasa pune mâna pe uşa
bisericii, atâtea degete, câţi copii vrea să aibă. Tot acum, mirii
încearcă să se calce pe picioare, care va fi călcat, „va fi sub
papucul celuilalt.”

În timpul cununiei, tinerii rămaşi afară, joacă (dansează).
După cununia religioasă, o serie de strigături consfiinţesc noul
rol social al miresei, care trece în casa mirelui, în neamul socrilor.
Alaiul nunţii însoţit de muzică şi strigături, se îndreaptă spre
locul unde se va desfăşura petrecerea.

Mireasa este întâmpinată de mama mirelui, îi închină cu
horincă şi o sărută, iar socăciţa aruncă cu grâu, dintr-o farfurie,
peste capul miresei, ca să aibă noroc.

După aşezarea la masă, are loc jocul miresei pe bani. O
joacă participanţii la nuntă (fapt mai rar întâlnit în prezent). În
altă parte, socăciţele îşi împodobesc găina şi pe melodia
specifică, în timp ce oamenii se află la mese, adresează strigături.
Secvenţa găinii nu se performează astăzi, decât foarte rar.

Momentul se petrecea în cadrul mesei mari. Naşul
trebuia să-i plătească socăciţei găina şi apoi să o împartă cu mirii
şi nănaşii.

După miezul nopţii, mirele îi aduce miresei o năframă
cumpărată de el şi împreună cu nănaşii îi scot cununa de pe cap
şi îi pun năframa. După acest gest, nunta mai poate continua
încă o zi.

După terminarea nunţii, mireasa rămâne cu mirele la casa
mirelui, fiind vinită de noră. Se întâmplă ca uneori mirele să
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Tu, mireasă, fătu’ meu,
Ascultă ce îţi spun eu:
De ţ-a fi soacră-ta ră,
Du-te la pârău cu ié.
Şi pă scaun o tomneşte
Şi cu maiu-o tropoteşte.
Nu ţ-a fi nici on păcat,
Că ti-i despărţi de-on drac.

La nănaşi

52.

Uiu, iu, nănaşule,
Suceşte-ţi mustăţile
Şi sărută finile.
Le suceşte, cât de bine,
Mă sărută cât de bine,
Că de când m-am măritat,
Nime nu m-o sărutat,
Numa-on domn cu barbă
albă
Şi de-atunci îs tăt beteagă,
Sărută-mă dumneata,
Dară m-oi puté-ntrăma.

La socăciţă

53.

Socăciţa cé, frumoasă,
Şi-o făcut jeburi la poale,
Şi-o mâncat carnea din
oale.
S-o dus în fundu’ grădinii
Şi-o mâncat-o cu vecinii
Şi s-o dus şi pântre clăi
Şi-o mâncat-o cu prascăi.

rămână de ginere, şi asta fie pentru că mireasa este singură la
părinţi, fie că la mire locuiesc deja prea multe persoane într-o
casă.

Pe durata nunţii, în momentul rostirii iertăciunii de către
staroste (care în numele miresei cere iertare, dacă aceasta a
supărat pe cineva, cu ceva), se cântă şi un cântec. Colăcăriile sau
conăcăriile, sunt producţii literare prin intermediul cărora se face
cererea miresei, folosindu-se motivul alegoric al vânătorii.

În Bihor apare un moment deosebit: Nevesteasca sau
Cântecul lacaţer, interpretat în clipa când mirele se pregăteşte
să plece cu mireasa. Înainte de a ieşi, mirele şi nuntaşii găsesc
poarta zăvorâtă, moment care prilejuieşte un dialog între grăitorii
mirilor, întrebările având forma unei ghicitori, menite să
dovedească iscusinţa tânărului.

Aspectele muzicale ale repertoriului de nuntă diferă de la
o regiune la alta. În Transilvania, sunt întâlnite structuri ca:
tetracord, pentacord, hexacord major, cu atingerea frecventă a
cvartei inferioare.

Forma cântecelor este strofică, adesea însoţită de refren.
Melodiile sunt silabice şi uşor melismatice, contururile melodice
fiind redate şi prin intermediul instrumentelor, într-o manieră
care să amintească de cantabilitatea şi expresivitatea vocală.

Mişcarea acestor creaţii muzicale este moderată sau rară,
menită să dea un caracter solemn. Cântecul este interpretat de
către asistenţă, fapt ce a permis perpetuarea lui nealterată de-a
lungul timpului.

Scările de heptacordice – diatonice sau cromatice, forma
este uneori liberă, iar interpretarea lăutarilor este una de natură
emfatică, din care acompaniamentul este nelipsit.

Este cunoscut faptul, că acolo unde muzica destinată
obiceiului nunţii a fost interpretată de către lăutari, au apărut
mai multe elemente novatoare, cu scopul de a îmbogăţi
repertoriul.

Interpretarea acestei muzici de către profesionişti sau
neprofesionişti are foarte mare importanţă, căci în acest fel, apar
repercusiuni asupra stilului şi a structurii melodice. Toate
cântecele rituale vocale din Transilvania fiind interpretate de către
membrii comunităţii, în grup, şi-au păstrat caracterul arhaic şi
solemn, care le înrudeşte oarecum cu cântecele de seceriş sau cu
colindele.

Acolo unde interpret este lăutarul, înclinat spre nou,
elementele novatoare au pătruns cu mai multă uşurinţă,
cântecul ritual de nuntă fiind în acest caz înrudit cu genurile care
alcătuiesc cu predilecţie, repertoriul lăutăresc (doina, balada,
cântecul), aparţinând unui strat mai vechi.
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Răspunsul socăciţei

54.

Cinstite, nănaş mare,
Ce dai finii dumitale?
Hop, hop şi iară hop,
De nu vacă, cu viţel,
Batăr o oaie c-on miel
Şi-o capruţă cu doi iezi,
În tăt anu’ să botezi.

Strâgătură la găină

55.

Uiu, iu, găina mé,
La tăţ le place de ié.
Că-i frumoasă şi-mpănată,
În Maramureş gătată.
De când lucru la găină,
Astăz am o săptămână,
De când lucru pângă oale,
Mi s-a ars on lat din poale.
Nănaşule, de nu crezi,
Ridică şorţu şi vezi.
Nănaşule, sii cuminte,
Că nu-i latu’ di-nainte.
Latu’ di pă şoldu’ drept,
Spune, unde să te-aştept.
Latu’ di pă şoldu’ stâng,
Spune-mi, unde să-ţi fac
rând.

Păstrarea şi perpetuarea unei tradiţii a presupus
întotdeauna un aport comunitar, dar şi individual, acesta din
urmă venind în sprijinul colectivităţii din care face parte.
Trăsătura distinctivă a acestui obicei în Transilvania este că
această manifestare a fost şi a rămas o expresie a întregii
comunităţi, singura în măsură să continue tradiţiile strămoşeşti.

Nunta de astăzi din Lăpuş întruneşte elemente diferite din
nunta organizată în Transilvania, într-o mare varietate, motiv
pentru care am amintit câteva din momentele mai des întâlnite
ale acestui obicei.
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