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PRECUVENTARE.

In sesiunea generală din anulu 1885 Academia română 
escrise, între altele, şi următoriulu concursu:

(.(.Premiulu Statuku Seliade-Hădulescu, de 5.000 lei, se va 
decerne în sesiunea generală din anulu 1888 celei mai bune 
disertaţiuni scrise în limba română asupra următorului su
biecţii :

a Nunta la liomănî. Studia istorico-etnografica comparativa.
«Usurile nupţiale, trebuescu studiate în varietăţile loru după 

tote provinciile Române, comparându-se cu nunta la vechii 
Romani şi la poporele neo-latine pe de o parte, cu nunta 
la vecinii Româniloru (Slavi, Unguri, Greci, Albanesi), pe de 
alta, de unde să reesă apoi de la sine o conclusiune isto- 
rico-etnografică.

«Manuscrisulu va trebui să coprindă materie pentru 200— 
300 pagine de tipariu în-8° garmond.»

Cetindu acestu concursu mi-am propusu să concurezu şi 
eu, mai alesu- că aveamu deja mai multe notiţe asupra nun
ţii românesci adunate de mai nainte.

Nu multu după acesta însă cetindu Cuvinte din betrânî, 
t. II, de d-lu B. P. Hasdeu şi dându la p. 558 peste cuvin
tele «în opera mea despre căsătoria la Bomânî, la care lu- 
creza de mal mulU ani,...» am cugetată că de bună semă



I\'
va concura şi d-lCi Hasdeu. Prin urmare me lăsaî cu totulu 
de propusulu meu de mai nainte, sciindu prea bine că nu 
este lucru uşorii a mS lua la luptă literară cu d-lu Hasdeu.

Doi ani după acesta, şi anume în sesiunea generală din 
anulu 1887 a Academiei, la care luai şi eii parte, aflai dela 
unii colegi şi mai după aceea chiar de la d-lfi Hasdeu în
suşi, că d-sa, fiindu ocupatu cu alte lucrări, şi mai aleşii cu 
Etymolof/icum magtmm Romaniae, nu-i remâne timpii să se mai 
ocupe şi cu nunţile, prin urmare nici vorbă ca să concu
reze.

Acuma îmi păru rău de ceea ce lăcusemii. Ce folosu însă 
că era prea târdiii, de 6re-ce numai optii luni mai,rămăsese 
până la espirarea concursului.

Cu tote acestea, Îndemnaţii şi încurajaţii fiindii de mai 
mulţi amici, me pusei pe lucru şi compuindii până la finea 
anului 1887 partea II şi III precum şi vr'o câte-va capitule 
din partea I a studiului de faţă, le şi supusei la terminulii 
hotărîtii aprecierii Academiei cu următoriulu motto: Nam 
cum sit hoc naturac commimc animantkm, ut habeant liUdi- 
iiem procrcwmli, prima sodetas in ipso conjur/io, proxima in libe- 
rd, cldnch una tlomus, communia omnia. Ici autem est prind-- 
pium urbis et qunsl seminarium rdpnhlicae. Cicero, ele off. I, 
17, 64.y>

Nu multă după trimiterea manuscrisului adresai Acade
miei şi următorea lămurire :

«Sflrşii de compusă şi de prescrisă «Nunta la Bomân/», 
când îmi trăsei pe semă că ar fi bine să despărţesoă dati- 
nele dela nunta proprie de celea ce premergă acesteia şi să 
compună doue tomuri de sine stătătore, adică 1.1 încredin
ţarea, t. II Nunta.

«Şi cum mi-am trasă pe semă, aşa am şi făcută. Tom. 
II, adică «Nunta,iD fam trimisă Academiei la timpulă ho- 
tărîtă; t. I însă, fiindă că nu apucasemă încă a-lă compune



întregii, ci numai unele capitule dintr’însulu, adică acelea, 
cari se ţinu strictu de nunţi, nu l’am trimişii.

«Mai pe urmă, pctrecendu încă o dată cu de-a-merun- 
tulu tote notiţele adunate şi vedendu că t. I n’ar putea să 
lie tocmai aşa. de voluminosu ca t. II şi că multe dintre 
capitulele din t. I nu se ţinu tocmai strictu de nunţi, îmi 
păru reii de ceea ce am făcutu, dar ce tolosu, că acuma 
era prea târcliu.

«Aducendii acestă împrejurare la cunoscinţa Onor. Comi- 
siuni însărcinate cu criticarea manuscriseloru «Nunţile la 
Nomâm», o rogu să bine-voescă a lua în considerare manu- 
scrisulu trimisă de mine şi, dacă îlu va afla demnă de a (i 
premiată, eă me obligă saă a întregi t. I. după cum l-am 
împărţită, saă a încorpora capitulele cele mai esenţiale din- 
tr'însulă, cari sunt gata, la manuscrisulă deja trimisă, adică 
după cum va afla Onor. Comisiune de bine.

«Onor. Comisiune lesne se va pute convinge, din indi
cele t. I, ce urmcză mai la vale, cai'i capitule se ţină strictă 
de nunţi, şi cari s’ar pute lăsa cu totulă afară.

«Una însă trebue să o spună din capulă locului, că cele 
mai însemnate si mai caracteristice datine de la nunti s’aă tri-

t I

misă, eră dintre cele remase sunt numai shlrosUa, peţirea, pe 
vedere, amlarea şi încredinţarea, şi acestea încă sunt gata.»

Comisiunea, însărcinată cu esaminarea manuscriseloru in
trate la concursă, cercetândă şi manuscrisulă meă, nu mi-lă 
putu recomanda spre premiare din causa capituleloră, ce nu 
apucasemă încă a le trimite, dar recunoscendu-i meritulă 
literară, propuse Academiei ca să-mi dee ună ajutoriă 6re-şi 
care spre a-lă putea tipări.

Academia, în urma acestei propuneri, luă, în şedinţa din 
12 Aprilie 1888, decisiunea de a-mi acorda o încvrajare de 
2.000 fr. şi tot o dată de-a tipări manuscrisulă pe spesele 
sale, dacă voiă supune delegaţiunii şi complementele promi.şe
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Bcurtu timpu după luarea acestei decisiunî supuindu şi 
capitalele, cari lipsîau, opulu începu pe’ncetulii, a se tipări 
şi etă că acuma, mulţămită încurăjării din partea savantului 
corpu, se presintă Onor. publicu cetitoriu, însă nu în doue 
tomuri, cum preoctasemu la începutu, nici în trei, octavu 
micu, cum proectasemu mai pe urmă, ci numai într’unu 
singurii tomu octavu mare împărţiţii în trei părţi.

In fine detoriii sunt de-a esprima aice sincera mea mul
ţămită şi acelorii P. T. domni, carii, urmândii apelului meii, 
a,ii avutu deosebita amabilitate de a-mi trimite mai multe da- 
tine, oraţii, poesii şi credinţe, ce nu-mi erau încă cunoscute, 
şi prin acesta a-mi înlesni complectarea opului de faţă.

Succ'vn, in cliua de Dvmimca-mare, IS'JO.

S. FL. MARIANU.



PARTEA ANTAIA

înainte de nuntă.



I. SGOPULtJ CĂSĂTORIEI.

Scopulu căsătoriei la Români, după cum resultă din unele 
versuri ale oraţiiloru ce se voru reproduce în decursulu 
acestui studiu, apoi din unele balade şi doine poporane, 
precum şi din unele poveşti, e

ântâiii ; de-a ave o consdrte spre ajutorare şi petrecere, 
spre mângăere şi alinarea dureriloru în casu de nefericire 
şi suferinţă, mal pe scurţii spre împărtăşirea binelui şi a 
reulul, a bucuriei şi întristării în decursulu întregel vieţi;

alii doilea: de-a ave urmaşi legitimi (1), carii să păstreze 
numele de familie, ca sângele şi seminţia lorâ să nu se 
stingă nici odată, apoi ca să albă cine moşteni averea pă- 
rintescă, ca acesta se nu trecă în mâni străine, nial de
parte să aibă cine a se îngriji de dînşii, şi a-I sprijini

(1) V. Akcsandri; Poesil populare ale RomânilorO, BucurescI 1666, p. 47 :

— Fată de birău !
Fă pe dorulă meQ.
— Ba, bădiţă, ba.
Nu te-olu asculta,
Că mS-I înşfila 
Şi nu mS-1 lua.
— Gluru pe mândrulă sore,
Ce sfârşita nu are,
Că eu vreţi să-mi iii 
Mamă la copii !...

S. FI. Mariani : Nunta la Români. 1
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]a bătrâneţe, eră după mdrte să aibă cine a-i jeli şi în- 
mormenta creştinesce, a-i pomeni şi a le da de pomană, 
şi a se ruga pentru iertarea pecateloru sale. (1) In fine 

alu treilea: ca să nu li se facă aruncare că numai de 
giaba s’au născută şi trăită în lumea acesta, după cum prea 
adese-ori se ntemplă că li se face celoră ce rămână necă
sătoriţi.

(1) I. Popa Reteganola : Poveşti ardelenescl culese din gura poporului, par
tea IV. BraşovO 1888, p. .84 : «A fosta untt împSraia şi-o împgrătâsâ, care, cu 
tote că eraa trecu [I cu anii, nu aveaO nici una copila, de care să re bucure 
care să facă să le trâcă de năcazuri, să mal uite de suferinţele vieţii acesteia 
n’aveaa nici und copila, pe care din dragoste părintescă să-la desmierde, îm- 
podobindu-ia ca pe-und copila de împgrata, şi sărutându-ld ca pe-und singura 
copila Ia casa părintâscă.

«Tote acestea ard fi fosta şl-ard fi trecuta, dar’ durerea cea mal mare era, că 
nu nxea cine să moştenescă scaunulu împerătescv, avuţiile cele multe căci avea îm- 
păratula multă blagă, multe scumpeturi, din care să fi mâncata cu lingura şi 
fota nu s’ard fi gătatd în veci.

«Dar’ ce plătlau tâte, dacă nu avea cine să le folosescă ?
-Şl astă durere câtd de cu greO, totuşi mal trece.a ; de una însă erau mal în- 

ffânduraţl ca de tâte, şi aceea era că li se stinge sângele, seminţia lorii.
«Oh 1 Domne ! şi mare lucru era ăsta. Când îşi aducead bieţii aminte de a- 

câsta, plângeaO ca nişte copil mici. Cum să nu albă năcazd şi suferinţe, cum să 
mi-lu ajungă jelea pe orî-cine, când scie că n'are cine să-lu cânte, cine să-lu plângă 
cu adeverată durere la mârtea Iul, şi cine să-lu pominescă cu sfinţenie după aceea.

«Nu însă numai el erad supăraţi, totd poporuld din împărăţia lord era pă
trunsa de durere, văijănda că se stînge seminţia împăratului,.,»

P. Ispirescu : Legende sad basmele Românilord adunate din gura poporului, 
BucurescI 1882, p. 95: «A fosta odată o babă şi-unO unchlaşd. El până la vreme 
de bătrâneţe nu avură nici und copila. Ce nu făcură. Ce nu dreseră? Şi ca să 
albă şi el măcard o miarţă de copila, nici câta. Ba merseră pe la descântăto- 
rese, ba pe la meşteri vrăjitori, ba pe la cetitori de stele, şi ca să remâle baba 
grea, nici gândd n'avea.

«Ajunşi la vreme de bătrâneţe începură a se îngrijora.
«Ce ne faceind noi, babo, — disc într’o di unchlaşuld, — de vomă ajunge nis- 

caî-va dile de neputinţă ort de nevoie. Tu scil că am fâcutd totO ce ml-a statd 
prin putinţă, şi ca să ne dea Dumneded şi nouă unu copilaşu, care să fie tola- 
gulu betrâneţeloră nâstre, nu s’a îndurată.

«De! unchlaşd, cine e de vină? Tu scil că am umblata şi crucişă şi curme- 
dişa pe la meşterese, pe la vraci, am făcută totă ce m’ad învăţată unii şi alţii. 
Şl ca să avemă şi noî o mângăere pentru părdalnicele de betrăneţe, că grele mal' 
sunt! a fostă peste pote»...
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Totu cam acesta a fostu şi este scopulu căsătoriei la 
Oreciî cel vechi, (1) la Bomanl (2) precum şi la alte naţiuni 
utât din vechime câtu şi din timpulu de faţă.

(1) D. Friedrich Liibker : Reallexikon des klassischen Alterthums fur Gym- 
nasien. Zweite Auflage, Leipzig 1860, p. 283.

(2) Instit. 1, 9, 1: Connubiuin est viri et mulieris coniunctio individuam vitae 
«onsuetudinem contineas.

Căsătoria este o legătură intre bărbaţi şi muere, cuprindendu in sine comu- 
oicatiunea nedespăr(ibilă pe viaţă,

Digest. 2.3, 2, 1: Connubium est omnis divini et humani iuris comunicatio.
Căsătoria este impărtăşirea intregulul drepţi dumnedeescQ si ominesci.

—Ennlu la Kest. v. quaeso : DTIxînne^Jxorem liberuin quaerendorum gratia.
MS lea de muere pentru ca să-şl câştige copil.
Varro la Macrob. :' Uxorem liberorum quaerendorum causa ducere, religio- 

sum est.
A se insura spre a câştiga copil, e uni lucru sânţi.
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II. ETATEA.

Epoca, în care îndătineză Românii clin Dacia traiană a 
se căsători, este pentru partea femeescă în genere dela 
15—20 ani,jeră pentru cea bărbătescă dela 18—30 anî. (1) 
Dela 20 respective dela 30 anî încependu înainte, fetele de- 
vinu fete hetrâne er’ feciorii burlaci, sau feciori tomnatici.

La Românii din Macedonia nu e hotărîtu la ce verstă 
trebue părinţii să-şî logodescă fliî loru ,• s’a ve(Jutu însă 
multe familii logpdindu-şî copiii incă din faşă. y

Dela versta de 12 ani fetele se potu mărita, er’ flăcăii 
dela 18 ani.

In Pindu este obiceîulu ca fetele să nu se mărite până 
ce nu împlinescu 20 de ani. (2)

S’a întemplatu însă adese-orî şi la Românii din Dacia 
traiană că unele fete s’au măritatu chiar şi cu 13 ani. Do
vadă despre acesta avemu şi următorîulu cântecu din ţinu- 
tulu Dornei în Bucovina :

Fruiajă verde leranii uscalu,
Tinerelu m’amu îti.t«uratu.
Tinerică mi-amu luatu,

(.1) Vf (^I; «Columna luT TraianA», an. IX. Noua serie. t.III. BucurescI 1882. p. .381. 
(2) T. T. Buiaila: Datinele la nunti ale poporului românQ din Macedonia, 

publ. in «Revista pentru istorie, archeologie şi filologie, an. I. Voi. II. Fasc. II 
BucurescI lb8;^, p. 417.
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Numai de trei-spre-ce ani,
Şi iubea numaî ciobani.
Tinerea s’o măritată,
De Iubiţii nu s’o lăsaţii.
Lasă că mi s’a lăsa 
Scândura cându î-a suna,
Popa cu cădelniţă ! (1)

Cu tote acestea însă datina generală este ca copilele să 
nu se mărite nici când înainte de a fi devenită/eie warî, 
şi băeţii să nu se însore înainte de a fi devenită fecton. 
Eră fată mare saă simplu fată se nurnesce o copilă atunci, 
când, fiind deplină desvoltată îşî schimbă portulă (2) şi maica 
sa, saă, în lipsa acesteia, o soră mal mare saă şi altă ne
vastă, înrudită cu dînsa o scote la jocu saă la Bere. (3) 
Ună băiată se nurnesce fecioru, feăoru holteiu saă simplu 
Jiolteiu şi flăcău, când a teşită la jocu saă a dată în Bere.

(1) Din Căndrenl, com. de Petru UrsulQ.
(2) A tatii in Bucovina, câtu şi in cele-l’alte ţSrl locuite de Român! este datină 

ca copilele şi copilandrele să âmble altmintrelea îmbrăcate şi mal alesă îmbro
bodite de cum âmblă fetele mart. Aşa in unele sate din Bucovina copilele âm. 
blă vara mal multă cu capulă golă, 6r’ 6rna îmbrobodite cu nisce tulpănr.şe- 
In alte sate însă, bună-oră în Mahala, [inutulă Cernăuţulul, portă mâne-^tergure 
(ştergare). Acestă portă îlă întrebuinţdză ele până la 15—16 ani, adică până ce 
îesil la jocu. Dacă este o soră mal mare înaintea cele! Ieşite la jocă, care încă 
e fată, apoi cea mal mică încă mal pârtă ştergarulă prin câ(I-va ani totă ca in 
copilărie, numindu-se codeancS, pentru că portă părută în codă simplă şi şterga- 
rlulă simplu legată. Măritându-se cea de’naintea el, saă fiindă numai unica la 
părinţi, apoi după IG—17 ani îşi schimbă portulă capului, purtândă pgrulă ca
pului împletită în găţd şi ştergarlulă legată peste gâţă alt-felă, nu ca codencele, 
ba la hramuri şi sărbători mari ămblândă numai in gâţe pe vărfulă capului, cari 
{gâţe) le înfrumuseţăză cu păuni şi cu felurite flori de târgă.

Ve4l despre portulă dia urmă: «Moravuri şi datine pop.» culese de G. To- 
moiagă între Românii -dintre Prută şi Nistru, şi publ. in «Aurora română» an. II. 
Cernăuţ. p. 42.

(til Despre cuv. «Bere» saă «Bereamt», în Transilvania «Ospeţulă fectoriloru» 
să se vadă mal pe largă in capitolulă <Cunoscin(a>.
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Din acesta (Ji îricependu fetele.-simt bune de mări tatu 
şi feciorii de însuraţii. (1)

Mai bună de măritaţii însă e o fată atunci, când, după. 
spusa poporului, scie cum se cade t6te lucrurile câte se 
ceru dela o fată de ţeranu, şi mai aleşii când a prinşii 
destulă minte în cavii, eţ1’ feciorii, şunt buni de însurată 
când se pricepu cum se cuvine la rendulii gospodăriei.

Că Românii, şi mai aleşii cei din Dacia traiană, punu 
forte mare preţu pe aceea ca fiicele lorii să scie bine a. 
lucra şi că nu prea îndătineză înainte'de acesta a le mă
rita, ca nu cum-va mai pe urmă să tragă ruşine după 
dînsele, se pote vede şi din următorea doină :

— Frunză verde mniedunifă 
Mărită-me, măîculifă!

(1) Sub verb. a mărita şi a se mărita se înţelege atâta câtfl a căsători şi cr 
se căsători, dar, mal muUQ cu privire la femei. Despre unti feciorii se dice numai 
atunci că se mărită, când nu duce pre miresă la dînsulQ a-casă, ci elfi se sta- 
bilesce cu locuinţa în casa miresei.

La Românii din munţii apuseni al Transilvaniei, dacă ună fecIorQ a luată în. 
căsătorie pre o fată cu moşie şi s’a stabilită cu locuinţa în casa el este datină 
nu numai de a se elice, ca’n Bucovina, că s’a măritată, în locă că s’a însurată, 
ci a adopta totă-o-dată şi numele de familie ală socrului s6ă, după vatra stră
bună, ca să nu jdră numele moşierului. Ună asemenea bărbală căsătorită, dacă. 
e din altă sată, totă-d’a-una este considerată de venetică, şi numai după o lungă^ 
purtare'bună pote să albă cuvântă în afacerile satului. (VedI despre aedsta^ 
«Românii din Munţii apuseni (Moţii)» de Teofilă Frâncu şi George Candrea.. 
Scriere etnografică cu 10 ilustraţiuni în fotografie. Bucurescl 1888. p. 115).

Prin măritare fetele în genere plerdă numele de familie ală părinţiloru şi a- 
doptă pre celă ală bărbatului. De aici vine apoi că verbulă a mărita se între-' 
buinţeză adese-ori nu numai în înţelesă de a căsători, ci si în înţelesă de a pierde.) 
iV. a măritată lucrulă cutare = N. a pierdută lucrulă cutare.

Derivatele de la verb. a mărita suntă; măritare sf.; mă^-itată şi măritată adj.; 
măritată sm.; măritişu pl. măritişuri.

Sub verb. a însura şi a se însura se înţelege asemenea a căsători şi a se ci|- 
sători dar’ numai cu privire la bărbaţi. Cu privire la femei se întrebuinţâză; ver
bulă acesta forte rară şi anume numai atunci când mirâsalea pre mire la sine.

Derivatele dela verb. însura suntă; însurare, sf.; însurată adj.; însurată sm. ; 
însurătâre sf. ; însurătură sf. ; tnsurătoră sm. ; însurăţelă sm. ; însurăţie sf.; în- 
surăţiune sf.



— Cumu foculu te-oiu mărita 
Dacă tu nu sciî lucra !
— M’a învefa soeră-mea !
— Dacă nu-î sci tare bine 
Totu mie-mî va fi ruşine! (1)

Er’ cum-că nu înclătineză, a lua fete prea tinere, pe 
lângă experienţa de tote filele, ne pote servi spre dovadă 
încă şi cânteculQ următorii:

1 Frunrjă verde erbă negră,
Am avută o mândră dragă 
Şt-am lasat’o să mal crescă,
Mintă'n capii să dohăndescă.
Ea .s'o pusă s’o măritată 
Şi de scire nu mî-o dată 
Că şi eă o-aşî fi luată,
Măcară ti’ani fostă de'nsuraiil 
Nicî ca ea de măritată.
Ba de s’ară fi măritată 
Dela noî a treîa sată 
Nu mî-ară fi aşa bănată.
Da-Î numai a treîa casă 
Cândă o vedă la jocă schimbată 
Inima mi-î judecată. (2)

Apoi şi o variantă a acestui cântecii, care se începe 
astii-felu :

Frumjă verde fruncjuliiă.
Am avută o mândrulifă 
Şl-am lăsat'o să mal crescă 
Minte'n capă să dohândescă 
Mândruţa s’a măritată...
Vaî de mine ce peeaţă !

(1) Din colecţia mea inedită.
(2) V. Âiesiu : Cântece populare, publ. în «Convorbiri literare» an. XXII. Bucu- 

rescl 1888. p. 700.
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Şi hu mî-ăru fi cu bănatu,
Mândra de-ar avea bărbatu 
Din vr’unu satu maî depărtatu,
Dar’ mândra s’o măritaţii 
Dela noî a treîa casă 
Şi mi-î inimufa arsă... (1)

Mai de multu, după cumti mi s’a spusâ, fetele se mă
ritaţi dela 20 er’ feciorii se însuraţi dela 30 de ani înainte 
şi nime nu-i considera la versta acesta de prea bătrâni, 
din contră cum mai buni de însurată şi fetele de măritată.

Feciorii se însuraă şi se mai însoră încă şi acuma sub 
20 de ani numai în caşuri extraordinare, adică când suntă't 
orfani ţi le trebue soţie spre ajutoră ca să nu se perdăj 
averea moştenită dela părinţi, şi, dacă mai sunt şi alţu 
copii mai mici de câtă dînşii ca să aibă cine le căuta de grijă.

Ce se atinge de deosebirea ce trebue să existe între eta
tea mirelui şi a miresei, se căută mai nainte ca mirele să 
fie numai cu vr’o câţî-va ani mai bătrână de câtă miresa, 
adică cu vr’o 1—5 ani. In timpul de faţă pote să fie şi 
cu 10 ani maî bătrână. (2) /

S’a întemplată însă şi se maî întemplă încă şi acuma 
ca mirele să fie maî mică de ani de câtă miresa. Rară 
cândă însă există între astă-felă de părechi o deplină ar
monie şi fericire.

Despre acesta ne puternă aşişderea încredinţa dintr’o 
mulţime de doine poporane.

Etă una din Horodniculă-de-josă, sată în districtulă 
Rădăuţului:

Tinereltt mă însurat 
Şi bătrână îmi luat,

(1) Dr. lonâ Urban larnik şi Andreiâ Bftrsnnil: Doine şi strigături din Ardeia. 
BucurescI 1885. p. 9a.

(ă) Ye4l şi «Columna lui Traiand*, an. IX. p,406.
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Nu mi'î cîudă că-î betrână 
Cumu mi-î cîudă că î nebună.
Eu o mănu după surcele 
Ea-mî aduce viorele,
Eu o mânu după viţel 
Ea-mî aduce clopoţeî.
0! tu bătută de stele,
Asară ţî-am datu inele,
Astă-(Jî nu te vedu cu ele.
A-sară ţî-am datu cerceî,
Astă-(Jî nu te vedu eu eî.
Dacă mî-aî li tu drăguţă 
N’aî’mbla pe brumă desculţă 
Şi pe rouă încălţată 
Tocma ca .şî o blăstemată !...
Vaî de mine ce pecatu,
Ce nevastă mî-amu luatu.
Demineţa nu o dată 
Mănâncă şi nespălată,
Sara se culcă ne’nchinată.
Ea-î pecatulu meu,
Da nu e pecatulu meu 
C’aşa mî-a dat’o D-(Jeu! (1)

In genere luatu, poporulu românii caută totu-d'auna ca 
să nu se căsătorescă de-aceîa, cari nu se prea lovescu 
sau potrivescu unulu cu altulu în privinţa etăţii, şi acesta 
din causă ca nu cum-va mal pe urmă să se nască neplă
ceri şi desbinări între cel căsătoriţi, sciindu prea bine că:

Cine nu-ţî este de potrivă 
Iţî va fi totu împotrivă. (2)

(1) Din colecţia mea inedită
(2) Antonu Pann : Culegere de proverburi sad Povestea vorbii. Partea II. Bucu- 

rescl 1853. p. 151.



III. FECIORII BETEÂNI.

Sunt o mulţime de feciori, cari nu se’nsdră între anii 
18—30, cându, după datină din străbuni şi după cumu 
am aretatu în capitolulu premergetorti, e timpulu celu 
mai potriviţii pentru însurare, sunt erăşi forte mulţi şi 
de aceia carii nu se’nsoră de felii.

Acelii soiii de feciori, cari, după credinţa poporului, re- 
mâml ne-însuraţi din causă că sunt sau prea urîţi şi 
proşti, sau prea pretenţioşi, sau pentru că li-î ursita mică, 
sau pentru că le-aii murită ursita, sau din altă causă oreşi- 
care, se numescii în genere în Bucovina; Imrlaci sing. hur- 
iacu, feciori sau flăcăi tomnatici, feciori sau flăcăi letrâni, fe
ciori hătiifî de hrumă şi omeni resuflaţi.

Acei feciori, a cărorii ursită e mică, adică a căroru ursită 
s’a născuta cu rnultu mai târqliu de câtu dînşii, trebue să 
aştepte până ce le cresce ursita mare să fie bună de mă
ritata, şi de aceea, fiindu necesităţi a aştepta atâta timpu, 
îmbetrânesca. Cânda însă ursita a crescutu mare, de şi 
sunt betrâni, totuşi se însoră. '

Acei feciori însă, cari nu se însoră nici o dată, fiindu- 
că li-aa murită sau n’au avutu de fela ursită, cari Jiolteescu 
tbtă viaţa loru şi moru la urma urmelorâ ne-însuraţi, sunt, 
după credinţa unora, şi mcai alesă dacă s’au purtată bine? 
fdrte buni la Dumneijeu, pentru că ei, câtă au trăită, n’aă



11 —
sciutti ce-i bine şi ce-i refl pe lume ; după credinţa maî 
multora îns<\ astu felii de feciori sunt păcătoşi, nefericiţi, 
morţi cu sufletulu şi cu trupulu şi la a doua înviere n’aQ 
să aibă soţie.

Românului în genere, şi maî alesu ce se atinge de fe
ciori, nu-1 place nici de cum ca aceştia să burlăcescă tdtă 
viata loru, ci voinţa şi dorinţa luî este ca să se însore, 
să fie gospodari în lociilu părinţiloru, să stăpânescă averea 
remasă de la aceştia şi să-i pomencscă din nemu în nemu, 
ca să nu se (Jică mai pe urmă, după cum e datina de 
a se crede şi a vorbi, că numai de geba au trăită în lu
mea asta, dacă nu le-au remasu şi loru urmaşi, cari să le 
perpetueze numele de familie, să-l pomenescă şi să le dea de 
pomană. (1)

Drepţii aceea orî şi când i se dă Românului prileju, elu 
totu-d’a-una se apucă de capulil unoru feciori ca a- 
ceştîa, îî sfătuesce şi-î îndemnă să se însore, să fie şi 
ei în reiidu cu omenii, ca să potă muri maî liniştiţii că nu 
i s’a stînsu semMa. Er’ dacă sfaturile cele bune si în-

D • J

ţelepte nu ajută nimicii, atuncî nu-î cruţă, ci-î apucă nu 
o dată şi la treî parale prin o mulţime de istoriore şi cân
tece satirice.

Insă nu numaî Românului căsătoriţii, nu numai celui 
în stare nu-i place astii-felii de feciori, ci şi tineretului. 
De aceea feciorii cei bătrâni forte adese-orî sunt luaţi peste 
picîoru de cătră cei tineri. Şi ocasiunea cea maî bună şi 
maî potrivită pentru acesta suntii nunţile.

Aşa audî nu o dată câte pre unu fecioru tenăru, care 
vede pre unu burlacii că se amestecă în jocu şi-î ia alesa 
inimeî sale de’naintea nasului ca să joce cu dînsa strigându:

Fruncjă verde tilipinu,
Am remasu flăcău bctrănu

(1) Vedl şi «Columna lut Traianu» an. IX. p. 384.
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. Şi aşî vrea ca să me’nsoru, 
Dar’ fetele nu mă voru 
Pentru că sunt cam căruntă 
Şi de (Jile nu-su de multă, 
Numai de cincî-cjecî de aî 
Şi nu potă mânca malaiă, 
Că-î malaîulă camă uscată. 
Da eă totă î.să de’nsurată. 
Gura mea-î fără de dinfî 
Eu bătrână făr’de părintî, 
Şî-aru li bine să mă ’nsoră 
S’am şi eă ce-v’ajutoră! (1)

Satl

Frunză verde ruşmărină,
Răă îţ,î stă june bătrână.
Maîorană crescută în erbă 
Răă îfî stă june cu barbă. (2)

Şi-apoî, dacă numai feciorii cei tineri î-arQ lua astu-felîQ 
peste picîoru, p6te că totu aru mal merge, cum aru mal 
merge. Dar’ mal superăcîosQ pentru dînşil e, că nu odată, 
şi fetele îl apucă la trei parale, şi cântecele alcătuite şi 
cântate de acestea pe sama lorii adese-orî sunt cu multu 
maî împungetdre şi pişcătore de câtu chiuiturile satirice 
ale fecîoriloru tineri.

Etă unul ti:
Frunfjă verde stejerelă,
Când eram eă tinerelă 
Luamă sătulă de-a lungulă.
De-a lungulă şi de-a latulă.
Care mândră mă vedea 
Cu mânufa că-mî făcea,
Porţile că-mî deschidea.

(1) Din Căndrenl corn. de P. UrsulQ.
{2) TomulQ liricQ din «Noua bibliotecă română,> cursuia 1882—83 Brasova

1882, p. 30.
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Focu’n vatră-lu desyălîa,
Făclii pe masă punea,
In casă că me poftîa 
Şi din gură că-mî rjicea :
«Vină, bade, pe-acolea;
«Că tu eşLî de sama mea.>
Şi cu vinu că me cinstia.
Nume mie că-ml punea:
«Spate late de voînicu,
«Buze moi de copilu mlcu.»
Frumjă verde lemnu dubită,
După ce am înbetrânitu,
Luamu sătulă de-a lungulă,
De-a lungulă şi de a latulu.
Care mândră me vedea 
Ca pe câni me hicăîa 
Şi din gură că-mî cjicea :
«Ce cafî, bade, pe-acolea,
«Că nu eştî de sama mea?!
Porţile că-mî închidea.
Făcliile le stingea,
Focu’n vatră-lu îrivălîa.
Nume mie că-mî punea:
^ Spate late,ncârjobate,
•^iJuse moi dăbălăzate.» (1)

Pretutindeni şi oii de cine e prea bine cunoscută că 
nurorile în genere nu trăescu bine cu socrele lorii. Deci mulţi 
feciori nu se’nsbră de grabă sau remânii pentru totu-d’a-una 
ne’nsuraţî din simpla causă ca să nu facă maiceloru sale 
prin însurare necazu şi supărare. Şi acesta se vede fdrte 
resveditu dintr’o mulţime de hore sau chiuituri poporane 
pre cari le chiue eî ca unu felii de desvinovâţire şi răs
punsă la învinovăţirile ce li se facă de cătră ceî căsătoriţi 
precum şi de cătră feciorii cel holtei.

Etă una din mulţimea aceloră chiuituri:

(I) Din colecţia mea inedită. . A ,
n nil <■'/ / 4 V- 1
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Florile de pe isvoru 
Tâte-mî strigă să me’nsoru,
C’aru fi prea mare pecâtu 
Să remanu ne-însuratu ;
Numaî florea cea din îazu 
Imî (Jice să me înăî lasu 
Se nu-mî legu de capu năcazu. (1)

Sau astu-felu;
Pus’am gândulu să me ’nsoru 
S’aducu maîciî ajutoră ;
Dar’ gândii ca să me lasă,
Să n’adncu maîciî năcazu ! (2)

Sau, în fine, şi aşa ;
Pus’am gândulu să me’nsoru 
S’aducu maîciî ajutoră,
Să o bată de cuptoru 
Şi de vatră câte-o-dată 
Cându va fi cam supărată. (3)

Şi bărbaţii precum şi feciorii ceî tineri, vetjendu dela 
unu timpii că numaî de gîaba îşî bătu capulu cu astu-felu 
de omenî că nicî într’unti chipu nu-î potu face ca să se 
înscre, ţinendu-se de vorba veche, care şună: tpână la 
20 de anî se însoră cine-va singurii; de la 20—25 îlu în- 
soră alţii; dela 25—30 îlu însoră o babă, er’ dela 30 de 
anî înainte numaî dracu-î vine de hacu,» (4) le dau bună 
pace să facă ce le place.

(1) î. P. Laza: Chiote pop. din SelagîQ, publ. în «Tribuna» an. III. Sibilu. 
1886. No. 10.

(2) IdemCi de eadem publ. în «Tribuna» an III No. 140.
(3) Idem de eadem, publ. în «Gazeta Transilvaniei» an. L. Braşovu 18S7. No. 6
(4) loanil Creangă: StanCL Păţituld, poveste, publ. în «Convorbiri literare,» 

an. XI. Iaşi 1878. p. 22.
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IV. FETELE BETEÂNE.

Sunt şi o mulţime de fete, cari încă nu se mărită când 
li-e timpulu, adică între anii 15—20, ci cu multu maî 
târcjiu, er’ altele de felu.

Acestu soîu de fete se numescă de cătră Românii din 
Bucovina: fde betrâne, fete stătute, fete ’n 'piiru, cosită albă.

Căuşele pentru ce astu-felu de fete nu se potu mărita 
sunt multe şi diferite. Unele nu se mărită pentru că, după 
cuma crede poporulu, le-a murită ursitulu sau nu le-a so
sita încă partea, altele pentru că-su prea leneşe, cele mai 
multe însă pentru că sunt urâte sau pentru că nu şî-au 
păzită cinstea.

Ce-Î drepta fetele s’aru mărita bucurose. Nici una n’aru 
rămâne nemăritală. Dar’ce folosu că feciorii nu voru să 
le îee. Ba ! nu e destula numai cu atâta ! Feciorii adese
ori le ieu şi pre ele peste piciora, ca şi pre feciorii cei 
bătrâni, de şi cele mai multe dintre dînsele nu sunt întru 
nimica vinovate c’aa rămasa nemăritate. Căci ce pota fi 
ele vinovate, bună-oră, dacă de la natură sunt urâte sad 
dacă referinţele materiale ale părinţilora sunt aşa de nefa
vorabile că nu pota să le înzestreze.

Ei, dar’ feciorii nu vora să scie nimica despre tote acestea. 
Ei, şi mai alesd când sunt forte bine dispuşi, pre t6te,;

Instit’-'i-
co-
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fără deosebire, le îeu peste picioru, chiuindu-le felurite chiui
turi satirice şi anume:

Celoru leneşe :
Dragă-mî eşti şi te-aşî lua,
Dar’ mî-a spusu vecină-ta,
Că te culci sara cu sore,
Şi te scoli la prândulu mare,
Şi ’ncă-ţî pare cu bănatu,
Că de nopte te-aî sculată. (1)

Sau aşa;
Frunză verde trei bujori, 
După Pasc! în sărbători, 
Ml-a (jlisu tata să me ’nsoru 
Să nu remânu totu fecloru. 
Dară mama nu me lasă 
Să-l aducă leneşa’n casă 
Şi urâta după masă. (2).

Celoriî guşate şi buzate ;
M’am cătală într’o ghiUtă (3) 
M’am găsită fată buzată,

Şi buzată,
Şi guşată,

C’am rămasă nemăritată. (4)

GelorQ urâte si sbârcite:
Frunză verde şi una, 
Mărita-m’aşl mărita. 
Mărita-m’aşl, mamă, da 
De m’ară lua cine-va.

(1) S. FI. MarianQ: Poesil poporale române, t. II. Doine şi hore. Cernăuţi 
1875, p. 226.

(2) Din colecţia mea inedită..
(3) GhiUtă = găletă = ciutură.
(4) Din Calafiudesc,) satfl în districtulu Şiretului, în Bucovina, dict. de Sofia. 

Frâncu.
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Mărita-m'aşî, mamă, eu. 
Mărita-m’aşî, mamă, (Jeu, 
Mărita-m’aşî, da nu vreu,
Că fecTorii nu me îeu,
Că-s urâtă şî sbârcită.
Nu potu mânca nici plăcintă, 
Că mi-î gura folfăeală, (1)
Nu potu mânca nici scofală. (2)

In genere tuturoru celoru urâte :
A.'stă fată-mi place mie,
Că'T cu Io cu şi cu moşie 
Locu-î bunii, moşia.mî place. 
Dar' cu hîda ce voiu face? 
Locu-î bunu, şi muncitorii.
Dar’ urâtu-î stătătoru !
Centru pămîntu de ogoru 
Aducă cîuma’ntre cuptoru; 
Fămîntulu nu l’amu arată 
Cîuma-mî cere de mâncată. 
Pentru doî ciocoi de boî, 
Adusei cîuma la noî ;
Cându am fostă la cununie, 
Dumnecjeu era’n câmpie 
Cu piperă şi cu lămâe 
De mine n’a vrută să scie. 
Săracele sutele 
Cum mărită mutele!
Săracele (Jecile 
Cum mărită secile!
Lăcomii şi eă la o sută 
Şi-mî luai şi eu o mută:

(1) Despre omenii cel bStrânl, cărora le-aQ picaţii Iote măselele şi din canea 
acesta nu potQ nici mânca nici vorbi bine, se dice că folfăescti. De la verb. a 
folfăl s’aă formata apoi în decurgerea timpului şi alte cuvinte, precum: fol- 
făitu-ă adj.; folfăilă sf.; folfăitură sf,; folfăilă sm. fqflea.

(2) Din CăndrenI, com. de P. Uisulu. — scofală a unu fela de bucate.
8. FI. Mari unu; Nunta la Români. 2
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Lăcomii şi eu la o vacă 
Şi-mî luai şi eu. o saca! (l)

Celoru înaintate în verstă, dar cu tote acestea totuşi 
aru voi să se mărite ca să scape o-dată de fetia blăstemată:

Văl de. rn’aşî vede scăpată 
De fetia blăstemată,
Că-î ruşine să moru fată,
Bătrână, nemăritată. (2)

Sau aşa:
Maică, nu maî vine nime,
£r’ te-î amări cu mine.
Dă-le, maică, băutură,
Să nu mă cate la gură;
Dă-le, maică, de mâncare 
Să nu mă cerce de mare.
Nici n’amu dinţ.î, nicî n’arnu măsele 
C’ati cădutu ca vaî de ele; (3)

Geloru ce le-aQ trecutu acuma de multu timpulu mări
tatului :

Mă dusei a peţi’n Boi 
La fata cu şese boi,
Boi-mi plăcu, boii suntu buni,
Dar’fata-i de mulţi Crăciuni. (4)

Sau aşa:
Fata, care e bătrână, 
Şade’n casă, ţesă lână.

(1) B. C. Fontanele : Doine şi Hore din Câmpia Ardeiului, publ. în <Şede- 
târeof an. VI. Buda-Pesla 1880 p. 51.

(2) luliu Moldovanu: Cântece şi chiuituri pop publ. în «Gazeta Transilva
niei, an. LI. Braşovu 1888 No. 128.

(3) Idem de eadem.
(4) Idem de eadem.
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Că el vremea î-a trecuiu.
De a maî.sci de îubitu. (1)

Sau astfelu;
Mătrăgună rătezată.
Mărită-me, Domne-odată,
Că de cându îsu fată mare,
Patrucjecî de anî îmî pare.
Me dusei tntr’o grădină 
Me uitai într’o fântână 
Me vecjluî fată hetrână.
Dar’după ce m’amu uîtatu 
Mî-amu pu.su hobotulu în capu 
Ca se mergă vestea’n satu 
Că şi eu m’amu măritată. (2)

Astfelu chiue feciorii feteloru betrâne !
Dar ei nu se mulţâmescu numai cu fetele. El adeseori 

leu şi pre mamele acestora preste picloru, chiuindu-le nu 
odată şi loru :

La răchită rămurată 
Sede-o mamă supărată,
Că fata-I nemăritată.
Nu da, mamă, vină fetei.
Ci dă vina cui n’o cere.
Că fata s’ar mărita,
Dac’ar fi cine-o lua ! (3)

Sau aşa :
La răchita rămurată 
Şede-o mamă supărată 
Că-î fala nemăritată.

(1) A. I. HodoşQ: Poesil pop. din Comitatuld Turda-Arieşu,publ. în <iFamilia> 
an XXIV. Oradia mare 1888 p. 199.

(2) . Din Dorna, colecţia mea inedită.
(.9) I. P. Lazaru; Strigături pop. din SelagiQ, publ. în «Gazeta Transilvaniei,> 

an. L. No. 14.
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Mărita-o-ar, nu se’ndură,
Că mal are-unu dinte’n gură 
LegaLu într’o pâncjătură. (1)

Şi ore ce spunu bietele fete la tote acestea ?... Ce făcu 
ele ca sâ nu fie neconteniţii luate’n batjocură şi amărîte ?

Eată ce
La vatra cu doî tăciuni 
Făcu fetele rugăciuni 
Sâmbăta, Duminica,
Doră se potu mărita. (2)

(1) Din Bucovina, colecţia mea inedită.
(2) Din CalalindescI, dict. de S. Frâncu.



V. URSI REA

o semă dintre fetele cele bărâne, veglendu că de multu 
le-a trecută acuma timpulu măritişului şi cu tote acestea 
totuşi nu se maî potu mărita, pentru că nici unu fecîoru 
nu se arată ca să le peţescă, cugetă că vr’unu duşmană 
saă vr’o duşmancă 6re-şî-care le-a făcutu anume ca să nu 
fie iubite şi peţite. Dreptă aceea caută ele acuma tote chi
purile şi mijlocele cum ară putea face să placă fecîori- 
loră. Şi dacă prin mijioce bine ve(Jute nu-şî potă ajunge 
scopulă, atunci îşî îeă refugiulă la farmece şi vrăji.
/ Farmecele în genere aă scopă bună, căci printr’însele, 

/după credinţa poporului, fata, ce le folosesce, se curăţesce 
numai Ae. ura şi făcătura de care se crede a fi cuprinsă şi 
se face plăcută şi iubită de feciori. Vrajile din contră aă 
totă-d’a-una scopă reă, căci fata care vrăjesce, după cre
dinţa generală a poporului, nu numaî constrânge pre fe
ciori de a se amoreza într’însa, ci ea, luându-şi adese-orî 
refugiulă şi la spiritele cele necurate ca acelea să-î vie în
tru ajutoră şi să-î aducă ursitulu cu nepusa în masă ori 
de unde s’ar afla acela, îlă necesiteză nu numaî ca s’o 
îubescă, ci tot-o-dată s’o îea şi de soţie de-ar fi nu nu
maî bătrână, ci chiar ca şi năptea de urâtă.

Decî fiind-că o atare fată, care cu orî şi ce preţă voesce 
să se mărite, începe maî ântâiă cu farmecele, şi numaî
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după ce vede că acestea nu î-au ajutatu nimica, îşî îea 
refugiulu la vrăji, şi eu voiţi reproduce în şirele următore 
mai ântâiti unQ farmecă, ca cetitorii acestui studiu să aibă 
o idee măcaru câtu de mică despre chipulti curnu îndăti- 
neză o semă de fete a-şî face «pe dragoste», şi apoi o vrajă 
din care se va vede cumu îşî făcu ele «pe ursită» sau cumu 
îşî itrsescu, cumu îşi aducu ursitulu.

Fata, care îşî face pe dragoste se duce în reversatulu 
zorilorti la o apă cugetdre; ajunsă la starea locului îşî 
plecă corpulu şi ţînendQ manele cu degetele încleştate în 
apa cea curgetdre rostesce de trei ori după olaltă versu
rile următorului farmecQ :

Bună diminela apa luî lordanu 
Cu stropii luî Avramă 
Bună diminăfa apa luî Ichimu 
Cu stropii de vină !
EăMar^î dimineta m’am sculată, 
Fe obrază nu m’am spălată.
La icone nu m’am închinată, 
Fe cale pe cărare m’am luată, 
Fe cărare necălcată.
Pe rouă nescuturată,
Fe dragoste neluată,
Şi m’am trezită de o-dată 
De piciore’mpîedicată.
De mânurî legată.
Cu ură’n fa[ă aruncată,
De urechi surdă.
De gură mută.
De ochî chîoră,
Plângeudă,
Oftândă,
Şi dăulindă.
Nime nu m’o vedută,
Nime nu m’o auijită.
Numaî Maica Precista,

Numai ea că m’o veijută, 
Numaî ea m’o aurită 
Din împerăpea ceriului,
Din porta raiului.
Şi ea cum rn’o vedută,
Cum m’o audită 
La mine-o venită 
Cu rumă şi cu vină 
Şi m’o întrebată.
Şi mi-o cuvîntată :
— Ce plângi N. ce oftezi.
Ce te dăulescî ?
— Maică Precurată !
Eă cum n’oiă plânge 
Cu lacrimi de sânge.
Cum nu m'oiă dăuli,
Că eă Mar|i deminefă m’am scu-

[lată,
Fe obrază nu m’am spălată.
La icone nu m’am închinată. 
Pe cale, pe cărare m’am luată. 
Pe cărare necălcată.
Pe rbuă ne.scuturată.
Pe dragoste neluată,'
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Şi m'am frezilu de-o: dată 
De picîore’mpîedicată,
De mânurî legală,
Cu ură’n faţ’aruncată,
De urechi surdă,
De gură mută,
De ochi chîoră,
Totu plângendu,
Oftâiidu 
Şi dăulindu.
— Taci N. nu plânge 
Cu lacrimT de sânge,
Nu le dăuli,
Că eu picîorele fi le-oiu despîe- 

[dica,
Mânurile li le olu deslega.
Cu urechile îl aucji,
Cu gura-î pute grăi.
Cu ochi-î pute vede.
Tacî nu plânge 
Cu lacrimî de sânge.
Nu te dăuli.
Că eu de ură te-oiu mântui. 
Cu rumu şi cu vinu te-oiu 

[stropi.
Sorele ’n capu ţ,i 1-oiu resări. 
Cu luna te-oiu încălfa.
Cu stelele te-oiu înfrumuseţa, 
Rujuţele sofeluî 
In umerele obrazului 
Pune-ţi-le-oiu,
Luceferi în umeri aşeqla:ţ,i-oiu, 
Stele
Mănunţele
In spete pune-ţi-oiu,
Frumosu găti-te-oiu,
Frumoşii înpodobi-te-oiu,
Cu dragoste învâli-te oiu,
Cu rumu şi cu vinu stropi-te-oiuy

Trâmbiţă de-argintu în gură pu- 
[ne-ţi-oiu,

Clonţu de cucu în mâna dreptă 
[pune-ţi-oiu,

Suliţă de-argintu
In mâna stângă pune-ţi-oiu,
Pe calulu sfintei Duminici
Incălica-te-oiu
La biserică poriii-te-oiu,
Pe uliţă când îi ajunge
Hăeţii
Şi omenii
PrâiKju’n masă l’oru lăsa 
Peste garduri s’oru arunca 
Şi la tine s’oru uita 
Şi cu toţii s’oru mira :
Ce împerătesă,
Ce vodesă,
Ce crăiasă,
Ce preotesă,
Ce dăscăliţă,
Ce vorniciţă ?
Da nu-su vorniciţă,
Nu-su dăscăliţă,
Nu-su preotesă 
Nu-su crăiasă,
Nu-su vodesă,
Nu-su împerătesă.
Da su N. cea alesă.
Mândră şi frumosă!
In biserică când Oiu întră 
Sfinţii s’oru bucura.
Popa cu cartea’n mân’a sta 
Şi la mine s’a uita.
Toţi omenii, câţi s’oru afla 
In biserică, la mine s’oru uita. 
Şi s’oru mira :

,Ce împerătesă.
Ce vodăsă.
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Ce crăîasă,
Ce preotesă,
Ce dăscăliţă,
Ce vornieiţă ?
Da nu-su vornieiţă,
Nu-su dăscăliţă,
Nu-su preotesă,
Nu-su crăîasă,
Nu-su vodesă,
Nu-su împerătesă,
Da-su N. cea alesă. 
Mândră şi frumosă.
Din biserică eându oiu eşi 
Din trâmbiţă oiu trâmbiţa^

Din clonţul celu de cucu oiu cânta. 
Din suliţ’oiu suliţa.
Cum aşteptă fie-care 
Cu dragă să audă cucu.
Şi cum îî drăgălaşă cucu.
Aşa să fiă dragă şi eă.
La flecăî şi la t6tă lumea.
Şi precum îî trâmbiţa 
Drăgălaşă si vestită.
Şi s’aude de departe,
Şî-o ascultă omeniî.
Aşa cu dragă să me asculte 
Şi pre mine toţi flecăiî 
Şi s’audă vorba mea...

După rostirea acestoru versuri iea apă în pumni 
când’o peste capu rostesce versurile următbre asemenea 
de trei ori :

Câţi stropi sară peste mine 
Aţâţa omeni
Să me grăescă de bine ! (1)

Etă acuma şi o vrajă
Eă, focule, te’nvălescă.
Dară tu te desvălesce.
Şi te fă laură,
Balaură
Cu solzii de aură.
Cu 99 de limbî.
Cu 99 de ochî.
Cu 99 de mânî.
Cu 99 de picîăre.
Cu 99 de capete.
Şi te du peste holară, 
Tocma peste-a noua ţară

Şi-mi adă ursitulă meă 
Celă lăsată de Dumneqleă. 
De le-î găsi la masă bendă 
Sverle-i paharu din mână. 
De le-T găsi mâncândă 
Sverle-î lingura din mână. 
De le-î găsi pe pată 
Dă lă sub pată.
De le î găsi pe laîţă 
Dă-lă sub laîţă.
De le-î găsi pe cuptîoriă 
Dă-lă sub cuptîoriă.

(1) FarmeculQ acesta, culâsQ dela o Româncă din Mitoculu Dragomirnel, salQ 
în Bucovina nu departe de Suc6va, mi l’a comunicată J-lu Dr. St. Saghinu.
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Şi-lu pornesce şi mi-lu adă : 
Peste ape fără podu 
Peste pădure lupesce,
Peste câmpuri epuresce,
Prin pădure fără sine,
Prin satu fără de ruşine, 
Şi-lu ad’anume la mine.
Ca fecîoru îl adă...
Cu mânele mi-lu împinge.
Şi cu limbele mi-lu linge;

Cu ochi-lu ochesce.
Cu c6da-lu plesnesce.
Spre mine-lu pornesce.
La mine-lu sosesce.
Cu dînsulu în astă sară 
Aeve să me visăzu 
Pe dînsulu pe mâne sară 
Cu ochi-aeve să-lu veqlQ,
Cu dînsulu să me ’ntâlnescu, 
Cu dînsulu eu să vorbescu!

Fata, care voesce a-şî aduce ursitulu în chipulu cumu 
s’a aretatu, în timpulu acela câtu ţine rostirea versuriloru 
vrăjeî, învâlesce foculft cu unu resteu furatu în sara Sf. An- 
dreiu sau a Sf. Vasile dela o casă, unde dmeniî nu sunt 
de-a doua 6ră cununaţi. Er’ după ce a sfârşitu de rostită 
cuvintele de maî susu îesă alară şi asverle resteulu peste casă.

Se ’ntemplă insă ad> se-orî că nu numai fetele cele stă
tute ÎŞI îeu refugiulQ la farmece şi vrăjî, ci multe şi dintre 
cele-lalte, cărora nu lî-a trecută încă timpulă măritişului. 
Cele din urmă însă nu o facă acesta nici o dată din causă 
că nime n’ară voî să le lee, ci mal multă de temă că fe
ciorii, pe carii şi-aă pusă ele ochii, pre carii îi iubescă 
cu pasiune, şi carii, la rendulă loră, încă nu s’aă arătată 
indilerinţi faţă de dînsele, maî pe urmă le voră urî şi voră 
da mâna cu altele. Deci ca să fie sigure că feciorii aleşi 
de dînsele nici cândă nu le voră părăsi, îî farmecă.

Dovadă despre acestă apucătură a feteloră amorizate, 
cum se (Jice, până pteste urechi, aveină, între multe altele, 
şi următorea doină din Hârlăă în Moldova :

Fmndză verdi pomâ negrâ,
Sorili-î la tdcâ,
M’atn tâlnilu cu piiîca’n portâ.
— Na-ţ puicuf’on leu bătutu
Şi’nl disfâ ci nî-aî făcută.
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— Nu ^î-am făoutu să-^î disfacîi, 
Cî-am făculu, câ.-nî eştî dragii.
— Na’f puicuţ.’on irmilicu 
Sî-nî disfă ci nî-aî făcută.
— Macaru sî-nî daî uiî di lei,
Nu fî-am făcută ca să chTeî,
Ţi am făcută ca să me îeî.
Haî dragă maî la vali,
Să găsîmă o vrăjitori 
Si î-oîă da .şi eă părali 
Şî tî-ii farrnaca mai tari. (I)

Apoi acesta :
— Dcofă-mî, mândră, ce-aî făcută, 
Că eă sunt băî.it pierdută !
Şi-mî deslegă, ce-aî legată.
Că eă sunt băîatu stricată!
— Bădiţă; bădişorulă meă.
Nu ţî-am făcută să-ţî desfacă.
Da ţî-am făcută, că-mî e.ştî dragă. 
Beră din capă eă ţî am luată.
Pe apă l-am aruncată;
Cumă mergea apa de lină.
Fără min’să n’aî hodină ;
Cumă mergea apa de tare.
Fără mine să n’aî stare. 2)

In fine şi acesta :
Drumă la delă şi drumă la valcj 
Imî facă veculă totă pe cale,
N’am în lume serbătore 
Nicî n’ain partea mea la sore. 
Bat’o crucea ursiiorc,

(1) MirbailCi Cauianu : Poesil populare, Doine, culese şi publicate întocmai cum 
se 4'ct>. Iaşi, 1888. p. (59.

(2) Alesiu V.: Poesil populare, publ. în «Convorbiri literare,» an. XXII, Bucu- 
erscl 1889. p. 919.
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Care m’a ursită pe mine 
Să n’am nici o di cu bine! 
Ostenitu mereu de ducă, 
Nâptea’n codri me apucă, 
Copaciloru sunlu nălucă! 
Ochi-mî nu se rnaî usucă! 
Unde tnergu, în orî ce parte 
Dragostele-mî sunt deşarte. 
Aolică, llcă flore!
De n'al fi fărmecătore 
Nu mai abate din cale 
Să calcă pe urmele talc ! 1)

1) V. Alecsandri: Poesil populare ale Româniloru, Bucurescl 1866, p. 277.
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VI. ÎNSUŞIRILE MIRESEI.

o fată mare, care voesce să se mărite pană a nu de
veni fată bătrână, trebue să possadă următdrele însuşiri 
principale, şi anume: să fie onestă, stătornică, sîrguinciosă, 
strângetdre, grijulie, isteţă, înleleptă, frumdsă şi maî pre 
susu decâtu tote acestea sănetosă. (1)

Şi cum că întru adeveru acestea sunt însuşirile cele mal 
de frunte şi mai căutate de poporulu românii ne putemu 
încredinţa nu numai din experienţa de tote (jilele, ci şi 
dintr’o mulţime de proverbe şi cântece poporane, cari sunt 
răspândite în tote părţile locuite de Români.

Aşa în privinţa onestităţii sau a purtării celei bune unQ 
proverbQ ne spune că «cinstea e mai scumpă de câtu tote». (2) 

în privinţa sîrguinţei unQ proverbu forte vechiu şi destulil 
de răspândită (Jice :

Sirguinja 
Ţese pâncja,
Eră leuea 
Pierde vremea.

(1) Ve4l şi «Columna Iul Traianfl», an. IX. p. 
(i) A. Pann: Povestea vorbii, t. II. p. 134.
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Altu proverbu totâ atâtâ de respânditfi spune :
Cine mişcă 
Totu maî pişcă,
Cine şade 
Coda-î cade.

Prin urmare fetele oneste şi sîrguincîose şi maî alesu 
acelea ce se pricepu cum se cade în ale gospodăriei sunt 
totQ-deauna preferate. Din contră cele leneşe şi mai alesu 
acelea ce nu-şî prea bătu capulu cu torsulu, ţesutulft, cu- 
sutulu şi cu prepararea bucateloru, lucruri pre cari o fată 
de ţeranu trebue humai de câtu să le scie, nu numai că 
sunt trecute cu vederea, ci adese-orî luate chiar şi’n rîsu.

Aşa o doină poporană din Transilvania şi anume din 
SolnocCi Doboca ne spune următorele despre o fată, care nu 
şcie ţese şi torce :

— Iubita mea Dorofată 
De te aşî vede măritată 
Nu te-aşî da pe lumea totă.
— Maîcă, de-o sută de ori 
M’am totu pusă p’ângă feciori 
Şi le am şoptită la ureche,
Că sunt teneră, nu veche;
Dar’ răsboiulu, (l)mânee-lă foculă,
Âla im-a stricată noroculu,
Cându la furcă mg puneamu,
Totă cliua că dormmmu. (2)

. Altă doină, totu din Transilvania, şi totu despre fetele cele 
leneşe, cari nu şî-au prea bătută capulu cu cusutulu, ţe- 
sutulu şi fiertulu, (Jice ;

Trecui valea şî-ună pârăă,
Me ’ntâlniî cu socru-meă;

(1) Răsboiu=stative.
(2) Laura Veturia MureşanQ: Doine diii ArdelQ (SolnocQ-Doboca) publ. în «Fa

milia». An. XXI. Oradia-mare 1885 p. 440 No. 37.
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Socru (Jice cătră mine :
— le-mî fata şi-mî fi ginere !
— «De mî-aî da chiar şese boî;
Fata ta nu e de noî ;
Maica vrea o cusutore,
Fata-ţî donne’n şeijletore.
La răsboîu nu se pricepe 
De mâncare nu sci fierbe, (1)

Er’ despre o fată, care nu scie nici fierbe nici coce, o 
doină din Satmaru ne spune următorele :

Mărita-rn'aşî, mărita,
Pane nu sciu frământa;
Mărita-rn’aşî şi eu bîată,
Că de multă îsu şi eu fată;
Şi perulu prin clopu 2) să-î iasă,
Numai să me vedu miresă.
Să me pue după masă. 3)

O variantă a acestei doine sună ast-felu :
Mărita-rn’aşî, mărita.
Pită nu sciu frământa,
Nicî de pită n’aru fi baîu.
Dar’ nu sciu face mălaîu.
Nicî de mălaîu n’aru fi hibă,
Nu sciu face mărnăligă. 4)

In fine şi unu proverbu din Bucovina ne spune despre o 
fată leneşă, care samenă că nu va fi bună gospodină, 
următorele : Acesta fată pare că nu-şî va uita cuţitulu in hăr- 
hânta cu hrânclă.»

(1) Victoria FarcaşQ : Poesil pop. din Cacucia, publ. în «Gazeta Transilvaniei,> 
an. XLlX. Braşov. 1886. No. 228.

2) ClopQ=p61ărie.
8) Florian Danciu : Poesiî pop. de prin SatmarQ, publ. în «Familia,» an. XXIII. 

Oradia-mare 1887 No. 2. p. 19.
4) Val. Branisce : Chiote pop. din Valea BuiI, publ. în «Tribuna,» an. I Sibilu 

188), No. 146.
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Nu-Î plăcu Românului fetele leneşe, dar nici pre cele 

mârşave încă nu le pote suferi. Etă ce ne spune elu în pri
vinţa celoru din urmă :

Eu la VOI n’am fostu de-a sară,
Pare c’a trecută o vară; 
fpi la VOI ii’am fostu de îerî,
Pare c’au trecută trei veri.
Am fostă a sară la voî,
Casa-î plină de gunoîă,
Şi pe laîţâ-i zăhăită,
Me miramă la ce-am venită,
In casă nu î măturată,
Me miramă ce-am maî cătată. . .1)

In privinţa frumuseţe] unu proverbu din Bucovina tţice':
Pe câtă oTă întinge’n untă 
Şi m’oTă uTta în pămentă,
Maî bine-oîă întinge’n sare 
Şi me voiă uîta la sore.

Sau, după cum spunu Românii din Muntenia :
De cât să mănâncă mămăligă cu untă 
Şi să me uită în pămentă,
Maî bine pâne cu sare
Şi să me uîtă la ea ca la sore. 2)

Pentru că
Totă de-a-una fetişora 
Mărită pe fetişora. 3)

adică : decât vom lua o sluţenie avută şi nu voiu 
pute căuta la dînsa, maî bine voiu lua una maî sărăcuţă, 
dar frumosă cu care să potu trăi în pace şi fericire, căci:

1) Din colecţia mea inedită.
2) A. Pann; Povestea vorbii, t. II. p. 129.
3) Idem de cădem p. 129.
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De câtu c’o nevastă hîdă 
Maî bine cu boi’n smidă,
De câtu c’o nevastă prostă 
Maî bine cu boî pe câstă. 1)

Cu tote acestea însă dacă se cere ca o miresă să fie 
frumosă, trebue în acelaşi timpii să fie şi isteţă şi înţe- 
leptă, căci:

Şi apoî:

Frumuspta vestecjlesce,
£r’ înfelepcîunea cresce. (2)

Nevasta cu minte bune 
E bărbatului cunună. (3)

Aşişderea să caută ca miresa să nu fie prea frumosă, 
pentru-că dacă e prea frumosă, erăşi nu e bine, căci 
(Jice-o doină:

Însura-m’aşî insura,
Fat’urâtă n’aşî lua,
Nicî prea frumosă nu-mî place,
Că prea mu4î prieteni îşî face (4)

Prin urmare, după părerea poporului, e cu multu maî 
bine :

Să-^î îeî nevastă de casă \
Nicî urîtă, nicî frumosă. (5) )

căci e
Maî bine unu dramu de nurefe 
De câtu unu caru de frumusefe. (6^

(1) Gr. Sima a lui Iodu : Cântece pop. din ArdealQ, publ. in «Familia», an, XXI. 
Oradia-mare. 1885. No. H9. p. 464.

(2) Simion Rotariu; picStore din Selagid, publ. în <Şe4St6rea> an. IV. Buda
pesta, 1878. p. 5.

(3) A. Pann : Povestea vorbii, t. II. p. 110.
(4) TomulQ lirico, p. 27.
(5) A. Pann ; Povestea vorbii, t. II, p. 151.
(6) Idem de eadem. t. II. p. 129.
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Şi apoi:
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Ce-î frumoşii la toţi le place, 
Dar’ nu scie’n elii ce zace. (1)

Ce folosii de chipii frumoşii 
^Dacă nu e lipicîosii. (2)

Din causa arătată apoi nu unu fecîorQ îşî caută miresă 
de o frumuseţă mijlocie, fiindu deplinQ încredinţatu că cu o 
atare va duce-o cu multu mai bine, decât cu una prea fru- 
mdsă. Afară de acesta :

De s’arii lua numai dragi.
N’arii mai fi în codri fagi,
Dar’ se ieii şi cei iirîLi,
Dacă-sii fagii grămădi fi. (3)

Sau, după cum spunu Bucovinenii :
De s’arii lua numai dragi,
N’aru mai fi frunrjă pe fagi,

* Da se ieii şi cei urî fi
De-aceea-su fagi’nfrun(Ji|:i. (4)

Pe lângă însuşirile înşirate mai sus, mai caută fie-care 
feciorO, şi mai alesu părinţii sei ca miresa să fie dintr’unu 
nemu hunu, viţă hună, clin omeni ele omenie, cinstiţi şi cu 
vacjă ’n satu, (5) ţinendu-se în privinţa acesta forte strictu 
de proverbulu străvechiu :

Viţa de vie 
Toţii învie 
£r’ cea de rogozii 
Cade giosu.

(1) Idem de eadem. t. II. p. 110.
(2) Idem de eadem t. II. p. 129.
(.S) N. Petru; Poesil pop. publ. în «Familia>, an. VIII. Pesta 1872. No. 13. p. 11. 
(4) Din colecţia mea inedită.
(o) VedI şi «Columna Iul Traian,» an. IX. p. 384.

S. FI. Marianii: Nunta la Rominl. 3
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Starea, în care se află cea maî mare parte a poporului 

românu în timpulu de faţă l’a constrinsu a se gândi maî 
mullu la avere, punendu 6re-şî cum în umbră cele-lalte 
însuşiri ale mifesei. dacă voesce ca feciorulu, ce are a se 
căsători, să potă maî uşoru şi maî bine trăi. însă nu totu 
aşa era şi maî de multQ, pe când fie-care Românu avea 
o stăricică maî bună, pe când putea să înzestreze de-o po
trivă pre toţi fiiî sei fără a face vre-unuia strîmbătate. 
Atunci averea nu se căuta aşa de tare ca în (Jiua de astă-(ţî. 
atunci fie-care (Jicea : <nu căuta să fie bogată, ci caută să 
fie de trebă şi sîrguincMsă, căci cu una sîrguinciosă poţt face 
ori şi când casă ■ i avere, pe când cu una leneşă, şi ceea ce 
ai, pierdî.» Şi-apoî, «nu averea face pe omu, ci omulu face 
averea^, pentru că «hani au şi ţiganii, er' omenie n'au». i

Cu tote acestea poporulu nostru chiar şi în timpulu de 
faţă, când e vorba despre viitorulti seu, preferă maî de 
grabă a-şî lua de nevastă o fată mai sermană şi mai pu
ţină pretenţiosă, decât una avută şi cu o mulţime de 
fumuri în capă. Şi acesta o putemă cunosce forte lesne 
din mulţimea doineloru şi horeloră, cari le au(Jimă mai 
la fie-care adunare şi petrecere.

Etă ce ne spune ună fecioră din Transilvania şi anume 
din ţinutulă Bârgăului în privinţa acesta :

Insura-m’aşl însura,
Nu sciu ce fata-şî lua;
Aşî lua de omu bogată,
Reu me temu de vr’unu pecatu 
Ea mî-aru cere lumea totă,
Făr’a se gândi la plată.
Şi mî-aru cere pîeî de smeu 
Să’ncalţe picîorulu seu,

Că de capră 
Lesne crapă 
Şi de oTe 
Se despoîe
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Şi fie ţapu 
Sare ’n capu.

Oîu lua o şermăncuţă,
Care portă opincute.
Şi cămeşă cu altiţe,
Şi-î încinsă cu catrinfă. (l)

Altu fecîoru, totu din Transilvania, (Jice
Însura-m’aşî însura,
Nu sciu socra ce’mî va da : 
Goşarca cu fusele.
Cotruţulu cu mâfele? 
însura-m’aşT însura,
Nu sciu ce fata-şî lua;
A.şî lua de omu bogalu...
Totu mî-e temă de-unu pecatu, 
Că-mî va cere lumea’ntregă,
Şi chîar cîobote de capră 

Că de oîe 
Se despoîe 
Şi de ţapu 
I saru în capii!

Aşî lua de la Bârgău 
Me temu c’a fi lucru reu,
Că fetele din Bârgău 
Totu rogă pe Dumneejleu 
Se nu le dea bărbatu reO,
Aşî lua din alte sate 
Chîeltuelă-î şi departe.
Voîfl lua maî sermănuţă,
1-oîu cumpăra opincuţe,
Ea şî-acelea să le cruţe,
C’a âmbla maî multu desculţă. (2)

(1) I. Dologa: Doine şi hore din Ard61fl din ţiuutuld Bârgăulul, publ. în «Fa- 
inilia,» an. XX. Oradia-mare 1884. No. 48 p. 575.

(2) Cântece pop. publ. în «Amicul poporului,» foae pop. An. I. Pesta. 1867. 
No. 82, p. 264.
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Românulu adeveratu nu sufere nici când ca femeea să, 

fie stăpână peste dînsulQ, ea să-I cânte şi elu să jdce după 
cum va voi ea. Prin urmare elu îşî caută tot-d’auna mi- 
resă, care nu e cu multu mai avută decât dînsulu.

De-aşî trăi câlu pietra’n vie,
Nu îeu fată cu moşie 
Să-mî poruncescă ea mie,
Cî-oîu lua una săracă.
Ce voîu dice eu să facă 
Numai câtu mie să-mî placă..(1)

Sau aşa:
De-aşî trăi câtu frunda’n vie 
Nu îeu fată cu moşie,
Să-iiiî poruncescă ea mie,
Gî-oiu lua una săracă 
Ce î-oîu porunci să facă 
Şi să-mî fie mie dragă (2).

căcî, qlice elu în altă doină :
Dragă-mi-î fata săracă.
Că cu mâna eî se’mbracă; 
fir’ fata de gasdă mare 
Vinde-o vacă şi-şî îe pole ;
Vinde-o vacă şî-unu vifelu 
Şi-şî îe p61e şi spăcelu. (3)

Sunt, cum am mulţi şi de-aceia, carii caută nu
mai la avere, er’ câtu despre cele-lalte însuşiri ale miresei 
prea puţinii le pasă. Mai pe urmă însă, partea cea mai

(1) Domide şi Şorobetea: Doine de pe Valea Rodnet, publ. în <Traian> an II. 
BncurescI, 1870. No. 10.

(C) luliu Bugnariii : Doine şi hore^pop. din glurul Năsbuduliil publ. în «Fa- 
railia> an XXII. Oradia-mare 1866. p. 19.

(H) I. P. Lazar : Strigături pop. din S'elaglfl publ. în «Gazeta Transilvaniei» 
an. L. Braşovu 1887. No. 6.
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maro dintre ast-fel& de feciori se căescu amaru de ceea-ce 
aii fâcutu, dar’ ce folosu că e prea târcjlu.

Etă spre exemplu cum se căesce unu bărbatQ, care s’a 
lăcomitu la prea mare avere şi şi-a luaţii o miresă din 
părinţi mal avuţi de câtu aî seî :

Orbu am fostă, orî doră bată 
Cândă am pornită la’nsurată.
Fruncjă verde’n codru desă,
Totâ lumea şî-a alesă
Ce-a fostă bună şi maî falosă,
Ce-a fostă verde şi frumosă,
Dar’ eă, Domne, am alesă 
Ce-a fostă maî reă în ovesă :
Treî fire de neghinuţă 

0 mândruţă 
C’o murguţă,

Lăcomîamă că-î gasdă mare 
Şî-o luăî de peste vale.
Săracile sutele 
Cum mărită slutele.
Me’mbiaî şi eă la sută 
Şi luai şi eă o mută.
Când o vedă la focă şecţendă 
par’că-î ursu mormăindă;
Când o v6dă nepîepteuată,
Par’că-î buba impenată.
Îmî dă blidulă nespălată.
Şi lingura de sub pată. (1)

Maî pe şcurtu fie care fecîoru aşeiţatâ şi prevegletoru îşi 
alege, cum (ţice proverbulti peticii d'upă saculu seu».

(1) luliu MoldoVanQ ; Cânlece şi chiuituri pop. publ. în «Gazeta Ţransilvaniel» 
an. LI. Braşovi 1888. No. 128.
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VII. ÎNSUŞIRILE MIRELUI.

Acelea-şî însuşiri, cari se pretindu dela miresă, se pre- 
/ tind ii şi dela mire, cu acea deosebire numai că pe frumu

seţea mirelui nu se pune atâta preţu ca pe a miresei, de 
unde se vede că s’a născută apoi şi proverbulu nu prea 
măgulitoru : *bărbatulu să fie puţintelu mal frumosu decât 
draculu. (1)

Dacă alegerea mirelui ară atârna nurii ai dela fetele, cari 
aă să se mărite, atunci de bună semă că prima însuşire, 
care s’ară lua de cătră cele mai multe dintre dînsele în con- 
sideraţiune, ară fi frumuseţea.

Dar’ ce folosă că la alegerea mirelui saă mai bine (Jisă 
a ginerelui primulă votă ilă aă părinţii fetei.

Ba ! mai de multă era datină mai totă aşa ca şi la Ro
mânii de a (ţi din Macedonia, că fata nici nu era întrebată, 
de voesce a se mărila după cutare fecioră, ori nu, ci, dacă 
părinţii tineriloră se înţelegeaă între olaltă, tinerii trebuiaă 
să se supue şi să se căsătorească chiar şi’n casulă acela 
când n’ar fi avută nici cea mai mică atragere şi aplecare 
unulă cătră altulă.

Din causa acesta apoi se născeaă mai naiute înti'e cei 
mai mulţi căsăloriţi nu numai ne'nţelegeri, certe, desbi- 
năi’I, ci până chiar şi despărţiri.

(1) A. Pann : Povestea vorbit, t. II p, lâ9.
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In timpulu din urmă însă, de şi nu pretutindeni, totuşi 

în cele mal multe părţi au venită omenii la convingere că:
Silita căsătorie 
E frigură de Livie. (l)

De-aceea raru când se’ntemplă acuma ca părinţii să si- 
lescă pre fiicele loru a se căsători după cine nu voescu ele.

Er dacă cii tote acestea se mai află şi aslătji părinţi, 
cari nu voru să îee în considerare voinţa fi'.celoru sale, dacă 
le constrîngu a se duce după bărbaţi uriţî, fie aceia ori şi 
câtu de stătornici şi avuţi, nici de cum nu le fericescu prin 
acesta, din contră le legă numai lumea, sau, după cum se 
mai exprimă poporulu, le îngropa de vii. Căci, după cum ne 
spunfi o mulţime de doine poporane, nimicii nu e mai reu 
pe lume decât urîtulu. Tdte holde au leculu loru, tote 
se potu vindeca, urîtulu însă, după cum prea bine se pote 
vede şi din următorea doină, n’are nici unii lecii, doră 
numai mortea :

Vaî, măicuţă, ce pecalu,
C’am avutu drăguţă îii salu,
M’a cerulu şi nu m’aî datu.
Pân’ ce-i, maică, cam săracă,
Bine că mi-I mie dragă.
Maică, dă-rne după dragă 
Septe sărindare-ţi Iacă 
Şi ţi le-oiu pune la capă ;
De me-I da după urîtu 
Să n’al odihnă’n pămentu.
Nu me da după urîtu 
De-ară avea casă de zidă ;
Dă-me după cine-ml place.
De n’are casă, şl-a face,
C’om sluji o lună, doue,
Şi ne-om face casă noue,

D) A. Pann: Povestea vorbii, t. II. p. 152.
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Şî-om sluji unu anii şi doî 
Şi ne-omii face carii şi boî.
Dă-me, mamă, pe plăcere 
Nu âmbla după avere,
Averea s’a pustii,
Cu urîtu nu potu trăi,
Şi averea şî-o va be,
Gu urîtu nu potu şede.
Maică, mare-î Mureşulu,
Da-î maî mare urîtulu.
Mureşulu, maîcă, 1-oiu trece,
Urîtulu nu-lîi potu petrece.
Că urîtulu n’are lecu 
NumaT treî scânduri de bradu 
Şl-o pîetră mare la capu. (l)

O altă doină, care asemenea se referesce la bărbaţii cei 
urîţi, sună precum urmezâ :

Fruncjă verdi di doî scaT,
Cată maîcă cuî me daî.
Nu căta arjintuluî 
Şi me dă urîtuluî.
Că arjintu şede’n ladă 
Da urîtu şede’n vatră 
Şi me’ntrebă câte-o dată :
«Ce şe^î dragă supărată ?»
— «Nuşedu, dragă, nicî de-unil reu.
Ci şedu de urîtu teu.» (2)

Cu totulu altmintrelea e însă, când bărbalulu e tinerelu, 
frumuselu şi blându. Atunci fata fOrte bucurosă se des- 
părţesce de părinţii sei şi se duce după dînsulu, căci:

De câlu unu tată şî-o mumă 
Se te certe pentru-o glumă.

(1) Doine pop. culese şi publ. de I. P. R. în «Tribuna», an. II. SibiiQ 1885. 27d.
(2) M. Lupescu ; Poesil pop. publ. în «ContimpuranulQ», an. V. Iaşi 1886. p. 530.
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Maî bine unu bărbăţelu 
Dacă-] blându şi tinerelu,
Căfi spune doue, trei glume,
De-a dragulu trăesci în lume.
De câtu unu bărbatu urîtu 
Maî bine-unu mândru îubilu,
Câtu şeqlî cu elu împreună 
Grăescî totu cuvinte’n glumă,
Noptea orî câtu-î de mare.
Ea totu mică li se pare. (1)

P6te să fie însă feciorulu orî şi câtu de frumoşii, dar’ dacă 
nu e în acelaşi timpii şi voinicu, atunci rară care fată de 
românii caută la dînsulu, căci (Jice ea:

De câtu pâne cu hemeu 
Şi s’o mâncu c’unu meteleu,
Maî bine-oiu mânca pogace 
Cu voîniculu care-mî place. (2)

Sau ;
De câtii sfântă c’unu mişelu 
Maî bine c’unu voînicelu;
Voîniculu are norocu
Şi cu dînsulu trecî prin focu. (3)

/ Româncele în genere sunt vesele, glumeţe, şi au fdrte 
mare aplecare pentru voinici. Unii omii vrednicii, care rupe 
mâţa în doue, după cum spune proverbulii poporalii, plă- 
tesce fdrte mulţii în ochii lorii. Drepţii aceea fie unii astii- 
felii de omu ori şi câtu de săracii, e preferată unui avutu 
nevrednică. Dovadă despre acesta avemu, între altele, şi 
următorele versuri :

— Radă, Rădişoră,
Mândră viişoră !

(1) I. Dologa : Doine şi hore din ţinutulil Bârgăuluî în ArdealQ, pupi. în «Fa
milia», an. XX. Oradia-mare 1884, No. 46. p. 552.

(2) «Albina CaipaţilorQ,» an. 111. Sibiiii 1878. p. 265.
(3) V. Alecsandri, op. cit. p. 328.
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le-me tu pe mine 
Că te-oîu ţinea bine 
Şi ţî-oîu da eu ţie 
Ruble chiar o mie, 
Papucî în badiî 
Aduşî din Indiî,
Blană lungă, mole.
Cu samuru în pole,
Şi unu aşternută 
Cu aură ţesută.

Rada mi-lă videa 
Şi îî respundea :
— Căpitană Mateîă, 
Me vreî, nu me vreî. 
Câtă eşti de bogată 
Nu mi-î fi bărbată 
Că ţî-e barba sură 
Şi n’aî dinţi in gură. 
Bărbată oiă lua.
Care s’a afla 
Dunărea să’nole 
Rădicândă din cote, 
In pictore stândă, 
Biizdugană purtândă.

Aşa-Î respunde Rada căpitanului avutu. Şi elu aru voi 
să ’mplinescă dorinţa eî, ce folosu însă că nici elu, nici 
ceî alalţi «negustori de viî» nu se’ncumetă a sări în Du
năre sî-a o trece de-a’notulu.

1

fir’ună argăţdu 
Teniru, vomicelă,
Pe locă s’apuca 
De se încerca.
Dunărea trecea.
Şi er’ se’ntorcea 
Din coLe’notândă,
Iu pictore stândă,
Buzdugană purtândă.
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Rada, cum vecjti acesta se umplu de veselie şi (Jise:

— Vin’ voînicule,
Argăţelule!
Pe tine te vreu,
Bărbatu să te îeu,
Că-I o (Jicetore 
De însurătore :
Cine hate Dunărea 
Nu mi-lu bate muerea ! (1)

Amu glisu mai sus că unit părinţi nu prea caută la 
frumuseţea viitoriuluî loru ginere. De-aice însă nu urmeză, 
că ei n’ară căuta şi la cele-lalte însuşiri ale acestuia. Din 
contră ei caută tot-deauna ca acesta să fie nu numai cu 
stare, ca să aibă cu ce-şi susţine familia, ci totu o dată 
şi statornică, sîrguinciosO, sănetosu, ca să nu-şi neferi- 
cescă copila dând’o după unu omu bolnăviciosu sau 
istrăvitoriu.

Dreptu aceea eî, mai nainte de ce-şî dau fata după 
unu fecioru, caută a se încredinţa cu deameruntulu nu 
numai despre referinţele sale materiale, ci şi despre pur
tarea şi sănătatea sa.

In unele părţi ale Bucovinei este datină chiar de a da 
petitoriului când vine în peţitQ de gustare bucate pipe
rate şi iuţi anume ca să se încredinţeze despre starea 
sătietăţei sale lăuntrice, şi dacă peţitoriulu mănâncă din 
bucatele ce i s’au pusu dinainte, fără a face dreşi-care 
obiecţiune şi fără a schimba feţe, atunci e ună semnu 
că e sănătosu, er de nu voesce să mănânce, atuaci nici 
nu mai stau multu de vorbă cu dînsulu.

Dar’ nu numai părinţii, ci şi fetele punu fdrte mare 
preţu pe aceea că viitorii lord soli să fie sănătoşi, sta
tornici, cinstiţi şi cu vaijă ’n satu. Şi dacă cei ce le ceru

(1) V. Alecsaiidri, op. cit. p. 121 — 123.
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nu poşedu aceste însuşin nici nu se ducu după dînşi!, 
ci maî de grabă preferă să rămână fete în peru. Etă ce 
spune o fată din Transilvania unuî feciorii bolnăvicioşii 
şi cu purtări rele :

Flore mândră pe hinteu,
Bade, bădişorulu meu !
De îubitu să ne îubimu,
De lualu să nu gândimu !
Omenii ne vorovescu 
Şi părinfiî nu voescu!...
Lumea tolă de pe lume 
Nî-a şi pusu urile nume:
Mie grâu, pe tăciune;
Mie frundă de sălcufă,
Că-su copilă teneruţă,
Ţie roşmalinu clontatu.
Că eşti copilă blăslemalu;
Mie florea floriloru 
Şi scumpa fecîoriloru.
Ţie reulu reiloru 
Şi pleva omeniloru ! (1)

Stăruindu feciorulu şi maî departe, atunci fata, voindu 
să se mântuescă de dînsulu, îî hotăresce ca să nu se a 
dreseze maî mulţii cătră dînsa, ci, dacă numai decât 
voesce s’o aibă de soţie, să mergă şi s’o ceră de la pă
rinţii săi, dicendu-i :

Cine vrea ca să me lee 
Merg’a casă să me cee,
M6rg’a casă la părinţi 
Cu inima lui în dinţi! (2)

sciindu prea bine că, dacă va şi face-o acesta, părinţii 
săi n’orQ să consimţescă, şi aşa va scăpa mai lesne de 
dînsulu.

(1) larnik et BârsanQ, op. cit. p. 65.
(2) V. Alecsandri, op. cit. p. 49



VIII. ÎNCUSCRIREA.

Precum nu îndătinez,! feciorii de românu a se însura 
cu fete şi fetele române a se mărita după feciori, cari 
n’aru ave dacă nu tocmai tote, celQ puţinii o parte dintre 
însuşirile principale arătate maî sus, totu aşa nu îndă- 
tineză feciorii a se însura cu fete din alte sate, ci mai 
fie-care feciorii caută a se căsători cu o fată din satulu 
seu. Mai aleşii însă fetele sunt acelea, cărora nu le con
vine nici de cum a se mărita prin sate străine.

Fata să remâie în sătulii părinţilorii sei, ^ice RomânulQ, 
şi să se mărite după unii bărbaţii, care e omu din 6memt 
adică după unulii, care are nemuri şi amici.

E drepţii, că cu câtii mai de departe vine mirele, cu 
atâta mai mare e ondrea, care se face familiei; dar cu 
câtii se mărită fata mai departe, cu atâta mai multu 
pierde tatălii seu din stimă.

Şi-a daţii fata din satii; asta nici unii românii n’o 
sufere uşorii ca să i se spuie.

De e mirele avuţii, de e unii bărbaţii frumoşii, de e 
dintr’o familie respectabilă; tdte acestea nu schimbă 
lucrulii (1).

Nenumărate cântece poporane din tdte provinciile lo-

(1) Ii Slavici: Die Rumănen in Ungarn, Siebenburgen i'nd der Bukovina. 
Wien und Teschen 188], p. 129.
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cuite de Români deplângă sortea muerii, care s’a măritată 
din sătulă săă.

Etă, spre exemplu, ună cântecă, care ne arată cum 
se plânge o teneră nevastă maicel sale, pentru că nu î-a 
ascultată rugămintea ca s’o mărite în sătulă seă, ci a mă- 
ritat’o într’ună sată străină :

Spusu-ţî-am, măîcută, bine 
Să pî (Jile pentru mine,
Să me dai în satu cu tine.
Si ţî-am spusu, măTcută forte.
Să ţiT posturile tote 
Să scapu de străinătate.
Şî-aî ţinută (Jde vrestate 
Si m’aî dată pe alte sate,
N’at ţinută (Jile deplină
Şi m’aî dalu în satii străinul (t)

Altă nevastă se plânge de tatălă seă ast-felă :
Frunrjă verde trei măsline,
Ge-o să me facă, val de miue,
C’aă venită din sătulă meă,
Tătuca a (ţisu că-î reă,
Şi pe mine nu m’a dată.
Şî-aă venită şi din altă sată 
Nesciută şi ne’ntrebătă 
Şi tătuca că m’aă dată,
Eă de doră că m’am uscată.
Şi tătuca m’a’ntrebată :
De mi-î bine la bărbată,
Inima nu I-amă stricată 
Şi toţă amă (Jisu că mi-î bine,
N’a remasă inimă’n mine,
Sufletală mî-a’nveninată,
Venină negru închîegată 
Dela bărbată câştigată,

(1) I. Dologă: Doine şi hore din ArdealQ, din ţinutulă Bârgăulul publ. în 
«Familia» an. XXII. Oradia-mare 1886 p. 190.
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Veninu negru de catrană,
Tătuca să dee samă. (1.)

A treia nevastă, care asemenea a fostu măritată în 
satu străină şi încă după unu fecîoră sermanu, care nu 
avea nimicu pe lângă casa sa, se plânge maicei sale în 
următorulft modă :

Muliu eu, maîcâ, te-amu rugată 
Să me mări^î în Bănatu,
Să ţinî (Jilc pentru mine,
Să me dm în safu cu tine: 
pile, maîcă, nu dm'.şî,
Nicî în satu nu me dăduşî,
Ci puseşî picToru'n scară.
Me dăduşî în altă tară 
Peste Crişu în Chioru 
Dup'unu câne de fecîoru,
Casa lut e su.su şi’naltă 
Şi de tote-î şuşîugată 
Şi de pită şi de sare 
Şi de câte-.su pe sub sore.
Şi de pită şi de unlu.
Şi de câte-su pe pămentu;
Dar’ Ia şură nu-î strânsură 
Cată ar lua-ună puîă în gură, 
în ocolă nu-î unu tuleă,
Fotă umbla în portulă meă
Cu polele sufulcate
Că nu te-oîă stropi cu lapte,
Şi cu cisme roşiore.
Că nu te-oîă îmbăligare,
Să pună manele în şoldurî,
Că nu m’oîă lovi de stoguri. (2)

(1) Sevastos, op. cit. p. 240.
(2) Niculae PopovicI : Doine din poporO, publ. în «Şe^Storea», an, V. Buda- 

Pesta 1879. p. 165.
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Câta de neplăcuta şi durerosa e fetelora a se mărita în- 
tr’una sata străina se vede şi din urmăWrea doină:

De-aru da Dumnezeu să dee 
Pe totu rezorulu bujoru 
Şi’n t6tă casa fecîoru.
De-aru da Dumneijeu bucate 
Şî-o fată la şepte sate,
Aceea încă se moră 
Colea când va fi fecîoră 
Şi s’o’ngrope’ntre pelin!
Şi să n’o dee ’ntre străini. (1)

Căcî
De câtu în ţară străină 
Cu pită şî cu slănină,
Maî bine în satulu teu 
Cu malaîulu câtu de reu; (2)

Pentru că
Bine-î fete! până-î fată 
De-a mânca’u trei (Jde-odată ;
Fata, dacă şe mărită,
E cu inimuţa friptă. (3)

Şi dacă părinţi! silescd pre fetele lord a se mărita în 
sata străina, nu numai că se plângă, ci nu o dată le autjî 
(Jicenda :

M’aî daiu, maică, şi nu-mî place
Morte cu mâna mî-oîu face
în uşa bisericii
Unde cântă diecii
Şi-apoî din mormentulu meu
Vâ da bunulu Dumnezeu

(1) luliu MoldovanQ: Cântece pop. din Transilviania. publ. în «Gazeta Tran
silvaniei» an. LI. BraşovQ. 18Ş8. No 121.

(2 -3) Din Transilvania, corn. de d-ld I. Popii RăteganulQ.
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Şî-a Teşi unii firu de linte 
Biserica s’a aprinde 
Să se ’nve^e maîcele 
Cum ÎŞI dau feti fele. (1)

Ba fetele, după cum arată şi doina următore, chiar şi 
în casulâ acela, când ar fi dispuse a se mărita într’unQ 
satu străină, se r6gă părinţiloră şi cu deosebire maice- 
loru ca să nu le dee în ori şi ce satu :

Nu me da, mamă, la delu 
Că se face grâulu rară 
Şi 6rba numai podbalu 
Ci me dă, mamă. la şesu 
Că se face grâulu desu 
Şi erba numai ovesu. (2)

Chiar şi fetele acelea, cari din propria loru voe se 
mărită în altă sată, mai pe urmă încă bănuescu-:

Care fată-şl lasă sătulă 
Mance-o jelea şi bănatulă.
Că şi eă mi l’am lăsată 
Multă jale m’a mâncată.
Până ce m’am învefată 
Şi de casă am uitată, (3)

Ună proverbu românescu (Jice : «mai hună e hula din 
sătulii teu, de câtu lauda din satulu străinu», adică mai bunu 
e unu fecloru din satulu teu, de-aru fi elu ori şi câtu de 
batjocorită şi hulită, dar despre care prea bine se scie 
cine este şi ce pote să fie dintr’însulu, de câtă unulu străinu, 
alu cărui caracteru şi purtare nimerui nu este cunoscută. 
De-aice vine apoi că numai forte puţini feciori de români 
se ducă .prin sate străine a peţi, şi numai forte puţini pă-

(1—2) Din Transilvania, com. de d-lQ I. PopQ RgteganulQ.
(3) lonQ Dologă : Doine şi hore din Câmpia Ardâlulul, publ. în «Familia» 

an. XXIII. Oradia-mare 1887. No. 8. p. 92.
4S. FI. Mariaml: Nunta la Români.
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rinţî sunt, carii vor să-şî dee fiicele lorii după feciori din 
alte sate.

Părerea Româniloru despre acei feciori, carii se ducii 
prin alte sate a peţi, în genere nu e bună. Ei credii adică 
şi (Jicii că unCi ast-felii de feciorii, dacă arii fi statornicii 
şi de omenie, n’arii âmbla colindândii prin alte sate, ci 
uşorii şi-arii pute afla miresă de obrazulii lui şi în să
tulii său.

Atâtu feciorii câtii şi fetele, cari se însoră şi se mărită 
în alţii satu şi se stabilescii acolo, sunt priviţi de cătră 
locuitorii satului respectivă ca nisce străini, aretându-le dis- 
preţu şi numindu-î venetici, eră în salulu din care au eşită 
nu numai fetele, ci şi feciorii sunt priviţi ca măritaţi, adică 
ca ce-va femeeticu. (1)

Părere ce-va mai bună are Românulu numai despre acei 
feciori, carii se tragu dintr’o viţă mai alesă, sau despre 
aceia, ai căroru părinţi sunt forte avuţi şi despre carii prea 
bine se scie că nu le dă mâna a lua ori şi ce fată de 
nevastă:(2)

O horă ne spune în privinţa acesta următorele :
«Ce cafî, Barbule, la noî.
Nu sunt fete pe la voî ?
— Ba sunt, da’su cam mititele 
Nu me potu îubi cu ele,
La voî sunt mai năltişore,
Şi de chipu maî bălăîore.
Mi le-a facutu Dumnezeu 
Tocmai de pe placulu meu!
«Barbule dela Munteni,
De-aî venitu la Moldoveni

(1) Columna lui Tralan, an. IX. p. 25.
(2) Columna lut Traian, an. IX. p. .25 : «Rarfl se ’ntemplă ca unii flăcăii sail 

o fată să se căsătorăscă in altă satd, şi atunci sunt priviri în sătulă din care 
aă Ieşita cu jale, dorindu-le care mal de care bună sortă, feră în satuia în care 
aQ intrata sunt priviţi ca mal aleşi de câta acel din aceia sat a.»
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Potole-ţî dorinţele 
Şi nu-ţî pierde minfile.
— Ml-oîu semena numele 
P’in toLe cărările 
Să resaîe flori de doru 
Cu mirosu pătruncjetoru.
Să le porte fetele,
Fetele, nevestele,
Să le mergă vestele! (1)

Eră o baladă se începe astu-felu;
Vine Magdulu de pe vale 
Şi ’ntâlnesce-o fată’n cale :
«Magdule din Răsucenî 
Ce cafi la noî la Strîmbenî ?
Ce catî Magdule la noî ?
Ori nu-su fete pe la voi ?
— Ba sunt ele dar îsu micî.
Nu sunt încă de voînicT,
Şî am venitu să cercă pe-aicî,
De-oîu găsi una mal mare 
Să-mî fie de însurare.
«Ba sunt fete măricele.
Câte flori şi câte stele.
Dar’ nici una nu-î ca mine...
— Te alegă dar’ eă pe tine,
Amendoî să trăimă bine... (2)

Şi întru adeverii că ori numai feciorii cei mal avuţi şi 
dintr’unti nemţi mai aleşii, ori numai cel mai săraci sau 
cel ce din causa purtării lorii prea rele nu voesce nici o 
fată din sătulii lorii să mergă după dînşii, se ducu prin 
alte sate a peţi. Toţi ceialalţi îşi leu neveste din sătulii 
lorii, sau celii puţinii mai de mulţii făceau ast-felîii, căci 
de unii timpii încoce şi mal aleşii de când sărăcia şi ne

ţi) V. Alecsandri: op. cit. p. 3!5.
(2) V. Alecsandri : Poesil pop. p. 377.
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ajunsurile au începutQ a se încuiba în sînulQ poporului, 
mulţi au începutu a se abate de la aceslă datină şi cre
dinţă veche şi a pune mal mare preţu pe avere, de câtu 
pe stătornicia şi consimţirea aceleea, care şî-o alege de 
consdrte pentru tdtă viaţa.

Amu (Jisu.puţinu maî susu că Românii numai raru când 
îndătineză a lua fete din alte sate, şi părinţii acestora nu
mai raru când voru să le mărite după astu-felu de feciori.

Şi dacă o făcu el acesta faţă cu feciorii de aceeaşi na
ţionalitate, cu Români ca şi dînşii, cu atâta mal multu se 
feresch el a-şl da fiicele după feciori de altă nkţionalitate, 
fie aceştia nu numai din altu satu, ci chiar din satulu 
lorii propriu şi ori-câtu de avuţi şi de cinstiţi.
^ Românulu e unulu dintre popdrele cele mal tolerante 
şi mal primitore din Europa. Fie ori şi cine acela, care 
bate la u^-a sa şi-I cere vre-unu ajutoră sau adăpostu, elu 
nu-lu respinge, ci Iu primesce cu cea mal mare bună-voinţă. 
Pre celu nevoeşu îl ajutoră cu câtu îl Iartă mijldcele, pre 
căletoru îlu adăpostesce, celu ce are trebuinţă de vre-unu 
sfatu îlu capetă.

Nu totu aşa însă se arată elu cu cel de allă naţiona
litate şi maî cu semă şi de altă religie şi atunci când e 
vorba să-şî însore fecîorulu sau să şî mărite fata.

Şi etă de ce !
îndelungata şi trista sa experiinţă'ÎI spuse nu o dată 

şi nu la o ocasiune, că străinulu, fie elă ori şi cine aru 
fi şi de ţi s’arO păre ori şi câtu de bunu, totu-şî străină 
remâne, totu-şI nu poţi face dintr’însulu ceea ce-ţî doresce 
inima, căci :

Străinulu e totu străină 
Ca şi mursa de pelinu, 
Dulce-î mursa de zaharu, 
Dar’ pelinu-î totu amară
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Şi străinu-î totu duşmanii 
Şi la inimă tiranii.
N’a foştii frate, nici n’a fi,
Până lumea va trăi 
Şi sorele va luci! (1)'

Şi precum îî e inima, aşa-i e şi vorba, căci etă ce ne 
spune altă doină :

Fruncjă verde rugu de mure,
Mi-i căsufa sub pădure.
Prin prejuru cu mărăcine,
Goperită cu ciuline 
Şi patulu mi-î mărăcine.
Când me culcu întră prin mine. 
lesu afară catu la spini 
Numai negră-su de străini.
Ardă-lu foculu de străină,
Că-i ca amarulu pelinii;
Pe din fată măgulesce.
Pe din dosu te otrâvesce.
Inimiora mi-a rănită;
Nu e rană de cu^ită,
Gi-i chiar rană de cuvântă .
Că de cuţită dac’ară fi,
De multă s’ară tămădui.
Dar’ aceea de cuvântă 
Mai tare că m‘a rănită. (2)

Şi dacă inima şi vorba străinului sunt astu-felu, nici 
casa şi masa luî nu potu să fie altmintrelea :

Frundzâ verdi di cicori,
Bat’o focu vrăjitori,
Gâ ghini m’o mai vrăjită,
Gă-s copchilă ninorocită.

(1) Din ZaharescI, satfl în Bucovina, districtuUl Sucevil, com. de d-lu G. To- 
molagâ.

(2) Sevastos, op. cit. p. 216.
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Una am fostu la părinU 
Ca luna pintri doî sfinţi,
Şî părinţi-su plini de averi,
Eu lî am foştii di mângâeri.
Părinţi s’o induraţii 
Pi mini m’o măritaţii,
La negri streini m’o daţii 

Pişti munţi 
La celi curţi.

Ci ni-su buni curţili ?
Da-o-ar focu’ntrinsili!
Părinţi şede la masă.
Eu ţinemu lumina ’n casă,
Me punemu să şedii şi eu 
Părinţi să uita reu.
Când luamu o ’mbucăturâ 
Lacrânili-ajunge ’n gura 
Când luamu alii doilea orâ,
Lacrânile-ajunge ’n polă.
Dumneijeu şî-o faculu nilă.
C’o vedzutu că sunt străină,
M’o făcu tu o pasere 
Ca să sboru la maică-me.
Maîcă-m6 când m’o vedzulu 
M’o lualu la hâciitu.
Maică stăî nu hâcii,
Pân’ n’oîu prindî-a povesti 
Cum trăescii cu străini :
Cini-ş dă copchilu pi’n străini 
Nu-i nilâ ca di câni,
Aşişdirea şi din mini.
Di m’o datu pi’n ţerî străini,
Pi mâna străiniloru 
Pi gura păgânilorfl (1).

Maî pe scurtu după cum spune o doină din Ungaria

(i; Canian, op. cit. p. 161.
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Pelinu-Î fără semenfă,
Străinu-Î fără credinfă.
Străinulu să aibă vreme 
Tăîa-o-aru din tine lemne,
Străinulu să aibă modu 
Te-arQ face scară la podu (1).

Etă causa de ce nu voesce Rornânulu să se încus- 
crescă cu altulu de altă naţionalitate !

Petru Maiorii observă luî Engel că ; «Românii peste 
totu grâindu s’au îngreţoşatu a se căsători cu muerî de 
altu nemu (2).

Pentru Română legea sa e sfântă, mai sfântă de câtă a 
a ori-căruia. Şi dacă s’ară încuscri cu unulă de altă lege 
crede că se pângăresce, se pricăjesce, îşi spurcă legea. 

Fruniţă verde grâu spălaţii,
Numai legea mî-aiti spurcată 
C'unu urâlu, c’unu blăsLematu.
Cu duchulu ceia necurată. (3J

Prin urmare Românulă adevărată, necorcită, nu voesce 
cu nici ună preţă a-şî amesteca sângele seu cu ală unui 
străină de altă lege şi naţionalitate.

«Experienţa ne învaţă, — (Jice d. T. Bojînca, — cum 
că arară se află adevărată română să ia muere de altă 
nemă, tocma şi din gintele cele cu sine de o lege, ba 
încă nici într’alte sate bucurosă caută sie-şi muere ^i- 
cendă : «să-l sci viţa şi semenţa* (4).

Dar acesta se pote cundsce nu numai din esperienţa 
de tdte (jlilele, ci şi dintr’o mulţime de doine poporane.

Aşa o doină poporană din Transilvania ne spune, între 
altele, şi următărele :

(1) Din colecţia mea inedită.
(2) Ist. pt. încep. Romăniloră in Dacia. § H2.
(3) Din Bucovina, colecţia mea inedită.
(4) Anticile Romaniloru. Partea I. Buda 1832, p. 203, Nota 1.
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De-aî fi, mândră, de Românu,
Pune-ţî-aşI gurifa ’n sinu;
Dar nu eşti de legea mea,
Ne-omu iubi de vomu puLea.

Altă doină, totu din Transilvania sună precum urmeză :
Mândrulică, draga mea,
Te-aşî iubi de te-aşi putea.
Dar maica mea nu te vrea.
Că nu eşti de legea mea ;
Dac’aî fi o Bomâncufă,
Te-aşi lua eu de mânură.
Şi de-aru vrea maica, sau ba,
Noî, dragă, ne-amu cununa (1)

A treia doină, din Ungaria, (Jice :
Mândră-î, nana, ochişea.
Numai nu-i de legea mea.
Mândră-i, nana, şi’năltufâ,
Potu-o prinde drăguţă.
De-î mândră să ne îubimu,
Că bine ne potrivimu 
Şi la ochi şi la sprâncene 
Ca şi doi păuni la pene.
De-i mândră să ne lubimu,
De luaiu să ne ferirnu,
De luată mare pecatu.
De lăsatu mare hanatu (2)

Nu voru feciorii, după cura arată doinele citate, a lua 
fete de altu nemu, cu atâta mai puţină fetele, cari totu- 
d’auna sunt mai conservatore.

Etă ce ne spune una :
D’aî fi, badeo, vr’unu roniânu,
Ţi-aşI purta dragostea’n sînu,

(1) loan Muntean : Doine pop. publ. în «Tribun^», an. II Sibiiâ 1886. No. 160.
(2) Din colecţia mea inedită.
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Dar nu eşti de legea mea,
Ne-amu iubi şi u’omiS putea (1).

Alta fată, anume Angelina, din balada «Badulu şi că
lugăriţa», preferă maî de grabă a apuca pugnalulu, ca o 
a două Lucreţie, a-lu înfige în pieptu, de câtu să îu- 
bescă pre unu păgânu, căci (Jice ea ;

Maî bine trăescu pupnu 
De câtu să îubescu păgânu ! (2)

/ Er Românca din Basarabia respinge fără îndurare chiar 
[şi pre acela ce e 'românu, dacă se convinge că s’a mos- 
icălitu saii căzăcitu :

Dragu mî-a fostu drumu într’acoce,
Şi n’am pentru cine-lu face !
Puîculiţa ce-am îubitu 
pice că in’am moscălitu 
Şi-mî vorbesce duşmănesce,
De pe malu când nie privesce,
Şi-mî totu (Jice : fugî departe,
Că de mine tu n’aî parte!
Când eraî română curată,
Sufletulă meă ţi l-am dată,
Dar’ de când te-aî căzăcită 
Eşti ca draculă de urîtă !... (3)

Maî pe scurţii Românulu se feresce câtu pote de a-şî a- 
mesteca şi corci sângele, căci căsătoria amestecată e con
siderată de dînsulu de unu pecatu maî multu sau maî 
puţină greu.

Despre fecîoriî, cariî umblă şi alegă prea multă, po- 
porulă (Jice :

Totă alege,-alege,
Până ce-a culege

(1) Tomula liricQ, p. 29.
(2) At. M. Marienescu : Poesia populară. Balade t. I. Pesta. 1H59. p. 100. 
(8) V. Aiecsaodri. Poesil pop. ale rom., p. 411.
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Celu ce totia alege 
Pe urmă culege.

Şi fecîorulu cuî i se spunCi aceste cuvinte^ ca să scape 
odată de iGura satulm» se jură că mai mulţii n’a alege, 
ci va lua orî şi pre care fată î-a veni înainte, fie aceea 
chiar şi de altă naţionalitate. Dar când vine vorba la 
adică, atunci e altă trebă.

Etă ce ne spune elu :

Am (Jisu (JcQ şi pre-a mea lege,
Că de-acuma n’oiu alege,
Nici jidancă, nici armancă.
Numai prisne moldovancă (t)

S’au făcuţii însă escepţiunî cu popdrele de legea ndstră.
In părţile acelea unde trăescii Românii amestecaţi cu 

alte popdre de legea ort. or. bună 6ră ca în Bucovina 
cu Rutenii şi în Banatu cu Serbii, trebuiră să fie în pri
vinţa căsătoriilorii amestecate ce-va mai indulgenţi, căci 
aii foştii timpuri, când cestiunea de lege s’a rădicaţii 
peste cestiunea de sânge, şi Românulu pre celii ce se 
închina ca dînsulu îlu numia Romănu.

Religiunea a foştii unii factorii puternicu la conserva
rea nemului nostru românescii.

Dară să întrebămii şi poporulu : ce pedepsă are pentru 
celii ce va călca acestă lege, cur cir. du-şt sângele ?

<Să ta, — (jice elii, — să ta ceră şi să-şi ungă trupulu 
seu, să-i de focii, şi, scăpându din flăcări, e mântuită de pe- 
catu!» (2)

La Romani era în timpurile cele vechi datină, ca pă-

(1) Din. colecţia mea. inedită.
(2) Foia soc. Românismulă. an, L p. 19.
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rinţiî să-şî caute gineri numaî în gintea (gens) lorQ ; (1) 
de-aceea măritarea muerilor& afară de ginte, se amintesce 
ca unu ce extra-ordinarâ. (2)

Căsătoria cu persdne de altă ginte sau naţie nici când 
n’a fostu bine privită; din contră ea a fostQ ţinută de 
ruşinosă şi contrare năravuriloru străbune, de aceea esclamă 
poetulu Horaţiu ;

«N’a trăitu ostaşulii luî Crassu în căsătorie ruşinosă cu 
o femee barbară? şi, — o curie, o năravuri întdrse !—n’a 
înbătrânitu în armele socriloru duşmani sub rege Medicii 
unu Marsu şi Appulu uitându-şî de anciliî (scuturile cele 
sfinte) şi de nume şi togă şi Vesta (vatra) eternă, fiindu 
Joe şi cetatea Roma încă in vigdre ?» (3)

Despre fecîorulu, care iea fată de lege străină sau fata, 
care se mărită după unu feciorii de naţionalitate străină, 
se vorbesce în genere că respectivulii trebue să se tragă 
din aceeaşi naţionalitate, (4) pentru că... sângele apă nu 
se face.

(1) AugustinO, de civ. d. 15, 16 : Fuit autem antiquis patribus religiosae cu- 
rae, ne ipsa propinquitas se paulatim propaginum ordinibus dirimens longius 
abiret et propinquitas esse desisteret, eam nondiim longe positam rursus matri- 
monii vinculo colligare et quodammodo revocare fugientem.

Ca să nu se prea depărteze înneirmrirea, despărt’ndu-se prin şirulă urmaşilorQ, 
şi să nu înceteze cu timpulă, purtau părinţii din vechime grija consciinciosă, de 
a lega de noQ înnemurirea nu prea depărtată prin legătura căsătoriei şi astă- 
felu a rechema înnemurirea fugătore.

(2) Despre muerile, ce se măritau afară de giiitea lord se dice : enuhere epa
tribus (Liv. 4, 4, 7 ; lO, 2;1, 4), enubere extranea (Isidori opp. ed. Migne VII. p. 1327).

(.3) Lib. 111 : Carm. V :
Milesne Crassi coniuge barbara 
Turpis maritus vicit ? et hostium,
Pro Curia iiiversique mores !
CoDsenuit socerorum in armis

Sub rege medo Marsus et Appulus,
Aiiciliorum et nominis et togae 
Oulitus aeternaeque Vestae,
Incolumi Iove et urbe Roma ?

(4) Ve4l şi «Columna lui Traian>, an. IX. p. 409— 410.
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Românulu, care se căsătoresce cu o muere străină, după 
părerea celoru maî mulţi Români, înceteză de a fi şi mai 
departe Românii şi tote consecinţele pângărirei le încarcă 
asupra sa. Despre unu preoţii, care nu ţine o româncă^ 
de soţie, mai că nici nu p6te fi vorbă, pentru că nu s’a.vi/ 
afla nici o comună, care 1’arii suferi. (1) Unii românii culţii 
care ţine o străină de soţie, pierde încrederea poporului, 
şi numai fdrte greii p6te ave conexiuni şi cu familiile 
altorii români culţi. în scurţii, căsătoria cu unCi străinii 
€ unii pecatu, care numai forte greu se pote escusa, şi 
anume numai atunci, când nevasta e de-o frumuseţe sur- 
prin(Jet6re, când are o zestre mare, sau când iubesce în- 
tr’unii modii bătătorO la ochi datinele române şi prin acesta 
linguşesce poporului.

Şi mai aspru se mustră muerile, când se mărită după 
unii străinii; relaţiunea conjugală a acestora se consideră 
■ca ilegală, şi o astii-felii de căsătorie se trateză cu îngă
duinţă numai în acele caşuri, când femeea căsătorită a 
trăitii mai nainte în concubinatii. Dar cu o astu-felCi de 
muere se întrerumpe în genere ori şi ce conexiune. (2)

Maî departe fie-care Românii caută totii-deauna să-şi 
alegă de soţie pre o fată, care e de seina sa, şi despre 
care presupune că va trăi în pace şi linişte cu dînsa. Elii 
nici când nu caută a se prea înălţa, şi etă de ce :

Rădecină de măslină,
Place-niî fata de Română.
G’o po^î duce şi Ia fenă;
£r pe care-I domnişoră 
N’o poţi scote nici afară. (3),

(1) O escepţiune în privinţa acâsta face numai Bucovina şi BanatulQ.
(2) I. Slavici, op. Cit. p. 12b.
tîî) 1. P. Lazarâ : Chiote pop. publ. în «Tribuna», an. III. Sibiiti, 1886, No. 139.
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Sau ;
De aşî trăi până la tomna 
Să me msoru să îeu o domnă.
Lasă-le la foculu domne,
Că şi ele moru de fome ! (1)

Nu voesce elu să se prea înalţe, dar’ în acelaşi limpu 
se sirnţesce celu mai nefericiţii omG de pe lume, când e 
nevoitu a-şî da fiica sa după unu servitoru. Şi acesta se 
pote vede din următorea doină din Transilvania, care se 
cântă cu una dintre cele maî duîose ariî :

Năcăjitu-î omulu, domne.
Când se culcă şi nu dorme,
Năcăjitu-I omu-atuncî.
Când îşî dă boiî pe juncî,
Şi vacile pe junincT,
Şi copila după slugî! (2)

Drepţii aceea căsătorie între argaţi şi stăpâni nu se în- 
templă de câtu numai forte rară şi în caşuri escepţionale. (3)

La Romani era chiar opritu ca cetăţenulu romanii să- 
şl lee de soţie o libertină, carea din sclavă a devenită li
beră, asemenea şi libertinului l-a fostu opritu ca să se că- 
sătorescă cu o romană. Numai SenatulQ putea concede din 
casu în casu astu-felu de căsătorii. (4)

Abia după legea Papia Popaea, adusă de împeratulu Au
gustă, s’a Iertată civiloră romani căsătoria cu libertine,. 
însa ea a fostă oprită acuma şi senatoriloră şi prunciloră 
acestora. (5^

în unele părţi din districtulă Bacăului în România ar-

(1) A M. Popu. Doine şi hore pop. din Câmpia Transilvaniei, publ. în «Fami
lia», an. VIII. Pesta, i87i;. p. 581. No. 49.

(2) Din colecţia mea inedită.
Columna Iul Traian, an. IX. p. 89.

(4) Senatus consultum. Hispatae iibertinae permissum est, et enubere posset 
neque ei, qui eain duxisset, id fraudi esset.

(5) Ut omnibus ingenuis, praeter senatoi'es, eorumque libcros, uxores liber
tina» habere liceret.
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gatulu e priviţii ca o rudă, căci stăpânulu îlu lubesce şi 
compătimesce pentru elii. în părţile aceste deci se întâm
plă maF swlfifie orî căsătoria între stăpâni şi argaţi, şi a- 
cesta din causă ci sau m6re stăpânulu şi, fiind credincioşii 
argatulii, îlu voesce stăpâna al înlocui soţulâ seu, sau se 
întâmplă ca argatulii să se căsătoreseă. chiar cu fetele stă
pânului, ca unulii ce e înţelepţii şi robacTih

Toţii în acestii districtQ multe femeî, murindu-fe băr
baţii şi remâindu veduve, au obiceiii de a se mărita după 
argaţii lorâ. Asemenea şi bărbaţii se însbră cu argatele 
loru, când le moru femeile (1).

Insă astu-felCi de căsătorii sunt totu-d’auna privite cu 
6reşî-care compătimire, dacă stăpânii aQ fostă nevoiţi de 
împrejurări să se căsătorescă cu argaţii loru, sau cu dis- 
preţu, dacă ş’au căsătorită de bună voe, fără să-l fi con
strânsă împrejurările la acesta.

Ce se atinge de reseşi şi clăcaşî, apoi şi între aceştia 
rară când se întâmplă vre-o căsătorie, doră numai a- 
tuncl când fata saă flăcăulă de clăcaşă însuşesce ce va 
mal alesă, şţ în acestă casă căsătoriile sunt privite de 
bune şi dintp’o parte şi dintr’alta (2).

Asemenea rară se întâmplă şi mal alesă la poporulă 
de rândă ca să se căsătorescă doi tineri, cari sunt de a- 
prope înrudiţi, temându se, ca să nu le mergă râu în că
sătorie, apoi şi pentru aceea, ca progenitura să nu le fie 
slăbănbgă, qăcl pretutindene există credinţa la poporulă 
nostru, că copil celoră ce s’aă căsătorită, fiind forte a- 
prope înrudiţi, devină infirmi, neputincioşi.

(1) Columoa IpI Traian, an. IX. p. 89—90.
(2) Columna ţui Traian, an. IX. p. 178. —«Biserica ortodoxă română» an. VI. 

BucurescI 1882. p. 400 : «De multe ori şi până astă-41 se observă în Moldova, 
că unu băiată şăracu, întrându in casa unul rezeşH, mal întâiCi in calitate de 
argata, devine, fără de nici o învoială prealabilă, ginerele rezeşulul, dacă in 
calitatea de arşalâ elQ a probată onestitate şi purtare bună faţă cu părinţii 
fetei, în timpi de mal mulţi ani.»
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Amestecarea de sânge, — acesta e termenulu poporalii 

pentru căsătoria între rude, — amestecarea de sânge a- 
duce cu sine stingerea fatală asupra familiei celei ndue.

S’a ve(Jutu adese-ori că dispusaţiunile episcopale, pa
pale sau ale capului statului şi-au perdutu totu efectulQ 
In faţa temerii şi superstiţiunei poporului.

Verii căsătoriţi s’au făcuţii părinţii unei generaţiuni 
infirme şi în fine săgeţile bigotismului răriră totii ce e 
mai scumpii: grăbiră distrugerea familiei.

Din anticitate Oedip şi Jocasta ne presintă înfiorătorulii 
tablou despre urmările fatale ale acestei crime (1).

Majoritatea poporului românii ţine după pravilele vechi, 
că este pecatQ a se căsători până la a şeptea spiţă; er, 
minoritatea ţine a fi pecatii până la a patra spiţă. (2). /

(1) Foia soc. RomânismuiQ, an. I. p. 19.
(2) Columna lui Traian, an. IX. p. 409. 

Spiţa nemulul, linia drepU :
Părinţi

râsrCstrămoşQ
răsrSstrăbunicfi

rSsrSBtrăbunîcă,
rSsr66trămam&t
rCsresUăinoşă.

rSstrăbunică,
rSstrămaină,
rSstrămoşă.

tată bună 
moşă 

bunică 
dcm. moşucă

mamă

restrămoşă
răstrăbunicQ

strămoşă
străbunică nepotu, 

dem. nepoţelQ
nepotă 

dem. nepoţică

o
străaepotQ

tată OrSstrănepotă

străbunică,
strămamă,
ştrămoşă,
rSsmamă.

bunic ă, 
bunicuţă,

[> mamă bună, 
slrănepdtă \ m<^?ă.

răstrănepotă []> mamă

fifi Or6sr6str&nePotG rCerCstrănopâtă fiîcă
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La Romani se ţinea căsătoria între membrii uneî fa

milii, cari, stândQ sub unu pater familias, erau toţi libe- 
rorum loco, asemenea de nemorală şi ilegală (nefariae et 
incestae iiuptiae). (1) Acestu principiu de dreptu însă nu 
se referîa la desvoltarea naturală a familiei, care află locu 
prin descendenţă şi înnemurirea lăturaşă, ci asupra unei 
definiţiuni anumite, după care, sub membrii familiei (cog- 
nati) se înţelegu aceia, cari sunt înnemuriţi până într’alu 
şaselea gradu (2).

Erăşi mai crede poporulu românii a fi pecatu şi prin 
urmare piedică la căsătorie şi rudenia sufletescă] precum: 
cumetria, frăţia, cumnăţia şi altele.

Dacă se întâmpla ca unu naşii să boteze doi copii de 
sexuri diferite, acei. copii sunt socotiţi de poporii ca fraţi 
sufletesci şi nu se însoţescii, precum asemenea se socotesce 
şi rudenia din cumetrie. (3)

Fraţi sufletescă se consideră şi acei copii, de sexuri di
ferite, cari aii foştii botezaţi în una şi aceeaşi apă. Deci şi 
aceştia, mai aleşii însă în Moldova, nu se ’ncumetă a se 
căsători între olaltă. (4)

Copilulii luaţii de sufletii, după credinţa mai de pretu- 
tiiidene a Românilorii, nu p6te să se căsătorescă cu co
pilulii adevăraţii alii tatălui seu de sufletii, nici cu vre-o 
rudenie de ale acestuia. (5)

în fine încă vr’o câte-va cuvinte asupra terminilorii tecli- 
nici întrebuinţaţi de poporulu românii la înnemurire, şi apoi 
terminămii capitolulii acesta.

Tatălii mirelui şi alii miresei, din momentulu, când aceştia

(1) Gaius, 1, 59, 64. Cod. Just. 5, 27, 7.
(2) I. Marquardt : Das Privatleben dei- Romer. Erst. Th. Leipzig. 1879, p. 29. 
(8) Columna lui Traian, an. IX. p. 409.
(4) Auditd de la mal mulţi Români din Moldova.
(5) Columna lui Traian, an. IK. p. 409—410.
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se cunună, devinu cuscri, er’ mamele loru cuscre, sing. 
cuscru-cuscră, mrom. cuscru, art. cuscurlu pl. cuscurU, fem. 
cuscră pl. cuscărle, dar’ şi cuscrBle, lat. consocer-consocrus ; 
dem. cuscrişoru, cuscrişoră, cuscrită.

Acţiunea: încuscrire de la verb. a se încuscri; acfulu îm
pliniţii : cuscrenie, cuscrie ; adj. încus'critu-ă.

Fraţii şi surorile mirelui faţă cu părinţii mirelui şi cu 
fraţii şi surorile acesteea încă sunt cuscri-cuscre şi vice
versa.

In Macedonia se numescu cuscri nu numai socrii şi fraţii 
ginerelui şi ai miresei, ci şi ceialalţi nuntaşi, adică amicii 
şi rudele ginerelui şi ai miresei. (1)

Cuscri sunt numiţi nuntaşii, după cum mi s’a scrisu, 
şi’n unele părţi ale Transilvaniei apusene şi ale Unga
riei, (2) dar’ mai alesu se numescu astu-feliu în părţile din 
urmă, după cum se p6te cunosce şi din următdrele ver
suri, ce le reproducemu dintr’unu bocetu, fraţii de- mire 
şi stegariulu mirelui :

La crâ.şma de nucu 
beu voinicii şi .se ducu 
Tot ridcn' şi povestin’
La Firuţa a p>cţ'i.
Când fu Joi pe lâncjă seră,
Pe Fira o’ncredinţară.
Vineri bula o lovi 
Şi Sâmbătă şi muri.
Când era Dumineca,
Cuscri frumosu se găta,
La Firuţa a pleca,
Şi dela portă striga :
Deschideţi porţile 
Să între căruţele!

(1) Vangeliu Petrescu (Cruşev6nQ) : Mostre de dialectulQ Macedo-românu. Par
tea II. Basme şi poesil populare. BncurescI 188a p. 97.

(2) Corn. de d-nil El. Pop şi T. Dusănescu.
l'\ Sl. ilarianu : Nunta la Româiiî. 5
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Eşi mama Firii 
Până ’n pragulu tinijiî 
Şi din graiu aşa grăi ;
Stafî cuscri nu ve grăbiţi,
De pe cat nu scoborîţî,
Că Firuţa-î mortă ’n casă.
Cuscri '’napoî so ’nturnară... (1)

Părinţii' mirelui faţă de miresă şi aî miresei faţă de mire 
sunt socri sing. socru dem. socrişoru fem. socră lat. socei’ 
(socerus), socera (socra, socrus).

Mirele cu fraţii şi surorile miresei precum şi cu fraţii 
şi surorile mirelui sunt camnaU sing. cumnaţii, lat cogna- 
tus, dem. cumnăţelu; fem. cumnată, dem. cumnăţea, cum- 
năţică; acţiunea : cumnăţire, încumnăţire dela verb : a se 
încumnăţi; cumnăţie sf. cumnăţescu-ască adj.; cumnăţescu adv.

(1) Frâncu şi Candrea, op. cit. p. 176 şi 151.



IX. CDNOSCINŢA.

Am aretatu în capitolele premergetore ce felii de însuşiri 
trebue sâ aibă fetele mari şi feciorii holtei ca să se p6tă 
mai iute şi mai uşorii mărita şi însura şi cu cine anume 
le este lorii după credinţa şi usulii generalii încuviinţaţii 
a se încuscri şi înemurl.

Să vedemâ acuma cam la ce felii de ocasiunî şi cum 
Indătineijă feciorii noştri, înţelegemii pe cei de ţăranii, a 
face cunoscinţă mai de aprope cu felele, pre cari le ieii 
ei mai pe urmă în căsătorie?

Ocasiunile, la cari tineretulu românii face cunoscinţă, 
sunt felurite, eră modulii cum face elu cunoscinţă este 
fârţe simplu.

Mai nainte de tdte trebue să amintimii aici, că există 
uuti felii de petrecere, care o face tineretulu- românii în 
fie-care anu la începutulii câşlegilorii de ernă şi care în 
Bucovina se numesce *Sere» sau *Berenu», eră în Tran
silvania « Ospeţulii feciorilor ii iT^Laacestărpetrecere, care de 
comunii se face la casa unui omii mai aleşii din satQ, în- 
dătinetjă în genere mamele de a scdte pre fiicele lorO, cari 
aii ajunsii etatea când potii să se rnărite, ântâia-şi dată 
în publicii, şi totii la acestă petrecere iesil şi cei mai mulţi 
băetanl sau flăcăuandri pentru prima oră în lume. Deci 
<Berea* sau «OspUulîi fecîoriloru,* care de regulă dureză 
<l6ue sau trei (Jile, este prima ocasiune publică, la care 
tineretulu românii pote să facă cunoscinţă.
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După *Bere* sau «Ospeţul fecior Hor u-> suntu jocurile, 
cari se făcu mai în fie-care Duminică şi serbăt6re de fruptu, 
sail cum spunu Transilvănenii, de dulce de peste anii. 
Vinu apoi clăcile de prăşitu, de secerată şi de desfăcată 
păpuşoiulu (porumbulu); şeţletorile feteloru de peste ernă 
şi nunţile.

La tdte întrunirile şi petrecerile acestea, afară de unele 
nunţi, feciorii au ocasiune de a face cunf>scin(ă mai multu 
cu fetele din satulu loru. Cu fete din alte sate făcu ei 
cunoscinţă mai lesne şi mai de aprdpe pe la hramuri, rugi 
saO nedee, şi anume la joculu care se face de regulă în 
restimpulă acestora într’unu locu deschisă, pe ună tapşană 
din mijloculă satului saă pe imaşulă din marginea acestuia, 
la care jocă ieă parte nu numai feciorii şi fetele din să
tulă, unde se face hramulă saă ruga, ci şi o mulţime de 
feciori şi fete de prin satele învecinate.

Afară de aceste întruniri publice, la cari fie-căruia îl 
este încuviinţata a lua parte, se mai potu aminti încă şi 
o mulţime de alte ocasiuni, bună-orâ : culesulu viiloră, 
întărcerea dela lucrulă câmpului, dela horă saă dela alune, 
precum şi la târgurile mari saă hâlciurile din oraşele apro
piate, la cari tinerii anume mergă îmbrăcaţi serbătoresce, 
ca să se întâlnescă, să facă cunoscinţă şi să se petrecă.

Deci feciorulă, căruia i-a sosită timpulă de însurată, la 
fie-care dintre aceste conveniri, întruniri şi petreceri ne
contenită, îşi aruncă privirile în drepta şi stânga până ce 
află o fată, care să fie nu numai după placulă seă, ci 
tolă o dată şi bună păreche cu dînsulă.

Şi dacă şi-a pusă ochlulă pe una, atunci se’nţelege de 
sine că trebue să-i descopere şi dorinţa, să-i dea de cu
noscută că-i place şi c’aru voi s’o iee de soţie. Şi acesta o 
face elă aă nemijlocită, aă pe ’ncetişorulă, după cum crede 
că-şi va ajunge mai de grabă scopulă, şi după ce, dacă e
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din alta satu, s’a informatu maî ântâîu : de e din nemâ, 
cu purtări bune, harnică, avută şi de n’are vre-unu ado- 
ratorQ, căruia ea sau părinţii eî să-î fi da(u cuventulu.

Dacă voesce să-î descopere dorinţa nemijlocita după ce 
a făcuta cunoscinţă cu dînsa, atunci fără multă şovăire 
îl spune totu ceea ce are la inimă, er’ dacă voesce s’o lee 
pe departe, atunci caută, ca eia să fie ceia d’ântâia, care 
o îa la joca, jdcă şi converseză maî multa cu dînsa, şi 
tota eia să fie acela, care-î chiue cele mai plăcute şi mai 
măgulitor^ chiuituri în jocd.

Afară de acesta f6rte mulţi feciori ah datină de a face 
fetelora, pe cari şi-ah pusa eî ochii, încă şi una felfi de 
serenadă, adică a se preumpla încolo şi ’ncoce pe la în
serate pe lângă casele lord şi a le cânta diferite doine de 
dragoste din trişcă, fluerh sad din fruncjă.

Dar’ nu e de ajunsa numai atâta că fecîoruia, care 
voesce să se însore, s’a declarata fetei că vrea s’o îee de 
soţie, şi acesta î-a data cuvânta că va merge după dîn- 
suia, ci eia trebue acuma să descopere dorinţa sa şi pă- 
rinţilora seî, să vadă ori de vorfi fi şi aceştia înţeleşi cu 
alegerea sa şi de vorfi consimţi şi eî şi ori de va putea 
căpeta dela dînşiî «părintesca hinecuventare,* căci fără de 
acesta, după cum ne vom încredinţa maî apoi, rara care 
fecîora se încumetă a păşi înaintea altarului cu alesa ini- 
meî sale.

Mai nainte însă de ce voma vorbi despre consimţirea 
părinţiloru să ne opriniu puţind încă la unu feld de con
venire şi petrecere, unde asemenea face tineretuld cuno- 
scinţă, dar’ care nu s’a amintita maî susd şi care e usi- 
tată numai la Românii din munţii apuseni aî Transilvaniei, 
adică la aşa numituld *Târgu de fete>'.
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X. TARGrULU DE FETE.

In munţii apuseni ai Transilvaniei, în «ţara Moţiloru»- 
se află în partea despre me(Jă-(Ji-apusu unu munte nu- 
mitu * Găina,» care are o înălţime de 1744 metri peste 
nivelulu mării. La pdlele acestui munte e comuna Vidra 
de susu şi numirea sa se ascunde în îiitunericulu miticii.

Vidreniî spuiiu, că în tirnpulu când şi în munţii Bi- 
harieî se lucrau băile, o găină de aurii eşîa din băi spre2 
a se aşecja în vârfulii muntelui pe cuibulii seu, în care 
erau duele sale de aurii. Vidreniî atraşi de frumuseţea ne 
mai pomenită a găineî, în multe renduri s’aii încercaţii 
s’o prindă, ea însă a fugită în jurulu mineloru de aură 
dela Roşia. De atunci ne mai putendu-se găsi aură în băile 
din acestă ţinută. Moţii aă încetată de a le mai lucra, 
fiindă-că găina din poveste, era Velva hăiloru, şi ea a dusă 
aurulă cu sine în părţile unde a sburată.

Muntele Găina are ddue piscuri, unulă mal înaltă şi 
pleşuvă, er’ altulă mal mică şi încunjurată de păduri de 
fagă, în mijloculă cărora e ună monumentă rădicată în 
amintirea călătoriei împăratului Austriei, Francisc losef Ir 
pe care a făcut’o în ţara Moţiloră la 1852.

Din Găina se zărescă o mulţime de poenî şi de o parte 
şi de cea-laltă a muntelui, care desparte teritorlulă co
munei Vidra-de-susă de celă ală comunei Bulzeştî, saă mai 
bine (Jisă, hotarulu Moţului, de alu Grişanului.
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Maî în jos să vedti case de ale locuitofiloru, unele iso- 

late şi altele în grupe aşg(Jate. er’ pe la polele Găineî şer- 
puesce Biulu-micu în ale cărui unde cristaline se scaldă 
ra(Ja sorelui şi bea curcubeulu apă(l).
A In (Jiua de Sân-Petru, după unii (2), după alţii însă, în 

/cea d’întâiu Duminecă după Sân-Petru, (3) liniştea de pe 
"Găina se întrerupe, căci în acestă (}i se ţine aici unu felu 
de târgil numită *târgulu de fete», la care între mulţi alţii, 
Iau parte şi fetele mari sau fetele de măritatu, de prin 
totă împrejurimea anume ca să fie peţite de feciori (4).

In (JorI de (Ji de dimineţă, de pe tote delurile curgti 
Moţi şi Moţe, CrişenI şi Crişene. toţi în haine de serbă- 
tore. Cântecele igreţiloru (lăutariloru) asur(}escu pădurile..

DesQ de dimineţă doi delegaţi din partea MoţilorQ din 
Vidra-de-susu şi doi din partea Crişeniloru din BulzeştI 
tragu o linie de despărţire între Moţi şi între Crişenî, în 
câmpulu târgului, care se ţine pe pajeste verde ce se întinde 
între cele doue piscuri ale muntelui. Linia e trasă ast-felu, 
că Moţii îşi aşeijă merindele în partea de cătră resăritu, 
Crişenii în partea de cătră apusu (5).

Fetele, cari voru să lee parte la acestu târgu, se prepa- 
reză ani întregi pentru (Jiua acesta, fiindu că ele trebue să-şl 
lee şi (Jestrea cu dînsele. Necontenită să torce, să ţese, să 
cose şi să împletesce: mama, mătuşa, bunica şi alte muerl 
dintre amice contribuescă câte ce va din propria loră ^estre, 
după aceea tote lucrurile se pacheteză în lă^I frumosă

(1) TeofilQ Fiâncu şi George Cor drea : Românii din munţii apuseni (Moţii). 
Scriere etnografică cu 10 iluslraţiunl în fotografie. BucurescI 1888, p. 67- 69.

(2) loan Slavici ; op. cit. p. 12.S . Dr. Cari Reissenbeiger: Siebenburgen 1881, 
apud Frâncu, op. cit. p. 72.

(3) Frâncu, op cit. p. 69.—Rubin Patiţa : Târgulu de fete la Găina,publ. in «Fa
milia» an. VIII Pesta 1872, p. 94.

(4) 1. Slavici, op. cit. p. 12.3.
(o) Frâncu, op. cit. p. 69.
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sculptate şi cu flori colorate şi se încarcă pe ceî mai fru
moşi cai ai familiei. Afară de acesta alege încă şi partea 
cea mai frumPsă din vile, stupi şi altele, parte ca glestre 
pentru fată, parte spre vedere.

Pe culmea Găinei îşi rădică apoi fie-care familie, care 
are fată de măritatu, unu cortu propriu, în care se es- 
poneză (Jestrea şi aleşii familiei aşteptă pe peţitori. j

Feciorii încă se adună însoţiţi de familiile lorii sati celu 
puţinii de protectori (patroni) aleşi, aducu cu sine ceea 
ce au mai bunii, mai aleşii însă o curea frumosă plină; 
de argintii şi aurii, şi după ce şi-aii aleşii o miresă ur 
meză încredinţarea înaintea publicului adunaţii prin schim
barea de năfrărai, numite </. credinţe *. După acesta se cum
pără darurile de mai nainte hotărîte pentru miresă.

Nu se întemplă însă mai nici o dată, ca vre o fată să 
iee parte la acestii târgil cu (Jestrea sa şi să nu afle mi
rele doriiQ, pentru că de faclo totu târgulu acesta nu e ni
micii decâtu unii rendez-vouz generalii pentru atarl părecM, a 
câroru căsătorie s'a Jwtărîtu de mm nainte, şi mergendu fata/ 
la târgu, ea scie acuma, că e acolo aşteptată. Acele fete. 
care nu aii rniie, de regulă nu-şi iau iţestrea cu dînsele, 
nu aii cortii şi mergii la târgu mai multu ca privitore ; 
dacă însă cu t6te acestea îşi află unii mire, bucuria lorii 
e nespusă de mare.

Odinidi’ă trebue să fi fostă altmintrelea. In timpulă de 
faţă însă, după părerea Moţului, numai o incredidţare, 
care s’a săvârşită pe culmea Găinei, pote să aducă no- 
rocă; prin urmare datina, care şi acuma se observă cu 
cea mai mare stricteţă, trebue să aibă o origină raţio- 
n abilă.

Mai nainte de tăte târgulă acesta este menită numai 
pentru fetele Moţiloră şi numai Moţii aă voe să le pe- 
ţescă. Moţulă nu-şi dă fiica după unu slrăină; elă nu
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are nevoe s’o facă.; elu pierde prin acesta stima generală, 
şi pentru dînsulu orî cine e străinu, care nu e Mofu.

Dar pentru aceea şi Moţulu trebue să se’nsore numai 
cu o Moţogancă, căci căsătoria cu alte muerî e nu numai 
degrădătdre, ci totu odată şi necurată. (1) De aici vine apoi 
că numai raru când se căsătoresce unu Crişanu cu o 
Mdţă, nici o dată însă unu Moţu cu o Crişană (2). Şi totu 
de aici vine că Mocanii din Valachia şi Moldova, nu nu
mai păstorii (păcurarii, ciobanii), ci şi partea cea mai 
mare dintre cei domiciliaţi se insoră numai cu Mocane, 
şi dacă nu află la dînşiî acasă o atare, îşi aducu soţii 
din Transilvania şi’n specială din partea aceea, de unde 
se tragu el.

Datina târgului de fete de pe Găina, ne revocă aşa dară 
în memorie timpulu, când Moţii îşi căutau cine scie unde 
prin lume păşiune pentru turmele loru. Atunci, când trăiau 
el aşa de împrăsciaţi prin lume, era la unu evenimentu 
atâtu de însemnată ală vieţii, cum e alegerea unei soţii, 
o adunare generală nu numai raţionabilă, ci tot odată şi 
necesară. ^

Părechile, cari s’aă înredinţată la Sân-Petru pe Găina; 
nu se potă cununa mal de grabă decâtă în primăvara vii- 
tăre. Sân-Petru însă la Români e ca şi Sân-Giorgiă ună 
termenă generală pentru tote contractele. După Sân-Petru 
oile se pornescă la Iernatică pnn ţarine, er’ la Sân- 
Georgiă se’ntorcă înderăptă la păscetărea de vară de prin 
munţi. Prin urmare în restimpulă dela Sân-Petru până la 
Sân Georgiă mirele n’a fostă a casă, şi elă pote să se cu
nune cu miresa sa numai primă-vara după ce s’a întorsQ.

Astă (jll ună română domiciliată nu-şl dă fiică-sa după

(1) I. Slavic', op. cit. pag. 123—125.
(2) T. Fiâncu, op. cit. p. 72.
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unu cîobnnu, şi ceî mai mulţi ciobani de aceea s’au aşe(Jatir 
în Moldova, Valachia şi Dobrogea, pentru că almintrelea 
n’aru fi aflalu nici o soţie. Insă Mocnnulu, care petrece 
cu Iurma sa peste vară în munţii nordici, eră peste ernă. 
în Dobrogea, totu-d’auna află o soţie pe la Braşovu, Fă- 
găraşu şi Sibiiu. Cu t6te acestea elu nu o ia cu sine în 
călătoriile sale, ci o lasă dimpreună cu copiii acasă, unde 
adese-ori se întbrce abia după mai mulţi ani, dar’ şi a- 
tunci pentru unQ timpu scurtu.

Din contră Eomânn macedoneni din Tesalia şi Epiru,. 
cari, ca şi Mocanii, ducu o vieţă păstorâşcă, se tragă 
dimpreună cu familiile loru la păscetorea de vară astu 
felă, că satele loru peste vară remânu mai pustii.

Aşa a trebuită să fi fostă odată, când păşunile se 
aflaă în apropiere, şi la Moţi (1). /

Târguri de fete asemenea celorft de pe Crăina, se mat 
află în Transilvania încă şi la Recea, din ţera Făgăraşu
lui, care se ţine în (Jiua de Boboteză, apoi la Telu-şu de 
pe vatra Mureşului, care se ţine la Sântă-Mârie, şi la 
Blaşiu, care se ţine la Ispasu(2).
/"l^a aceste târguri însă fetele nu-şî iau (Jestrea cu 
dînsele şi încredinţarea nu se face la starea locului.

In Banatu şi mai departe spre orientă datina târguim 
de fete s’a prefăcută într’ună hramîi bisericescu ca celu obi
cinuită la Germani.

In (Jiua hramului bisericescă se ţine în comunele cele 
mai mari din aceste părţi o serbare, numită rugă, la care 
iaă parte locuitorii din împrejurime; nevestele cele ti
nere portă la ocasiunea acesta vestmintele de miresă; 
părechile încredinţate se recomanda aici cunoscuţiloru şi 
cele mai multe cunoscinţe se facă la rugă. Şi aici se ră-

(1) 1. Slavici, op. cit., p. 125—126.
(2) T. Frânei', op. cit. p. 72....... I. Slavici, op. cit. p. 129.
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dică de regulă în apropierea bisericeî corturi în cari se 
esponeză o mulţime de obiecte. Fetele însă nu-şî iau 
(Jestrea cu sine nici nu se săverşesce nici o încredinţare- 
După sfîrşitulu liturghiei deschide (începe) joculu con
formă datineî, celu maî stimată preotă presentă, adică 
protopopulă, dacă e vre-unulă de fală, şi la care, nu fie
cărei fete, care se află de faţă, îî este încuviinţată a 
lua parte(l).

Dar’ să lăsămă rugele sau hramurile bisericesc! şi să no 
întorcemă erăşî la târgulu de fete de pe Găina.

Până pe la orele 10 aimineţa, afară de feciorii şi fe
tele, cari voru să-şl afle aici partea, toţ! ceî-alalţ! sunt o- 
cnpaţi cu cumpărarea şi vencjarea lucruriloră de casă şi 
agricole, car! sunt expuse, precum : cose. ştrenguri, greble, 
tulnice, ole şi diferite pome şi legume aduse în târgă de 
Crişeni.

După încredinţarea celoră, ce ţî-aă dată mâna şi după 
târguirea celoră trebuincîose, lumea începe să prândescă 
pe erbă verde şi să se adune împrejurulă igreţilorii, car! 
cântă câte lângă o berhinţă (butoiu) cu vină, or! cu vină 
arsă de cireşe, saă cu rosolie (ital. rosoglio), ună felă de 
viuă-arsu roşu îndulcită cu zahară, saă cu miere de 
stupă, şi apoi joculă saă hora se încinge peste întregu 
tâfgulă în câte optu şi 10 grupe separate şi formate din 
Mol! şi din Grişenî, cari la sunetulă cetereloră, clarine- 
teloi u, cimpoeloră şi fluereloră, jucândă îşi adreseză prin 
chiuituri totă felulă de satire, strigândă Cri-anulă cătră 
Moţă.

Ţine Molu de hasta straîţă 
Să me hiţii (joeu) cu hasia moţă ;
Până me hiţaî cu moţa 
Să duse Moţulu cu straîţa !

Ţ; 1. Slavici, op. cit. p l'.;9—l.W.
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Er’ MoţulQ îi răspunde :

Meî Crişene lapte’n teocu 
Adă fata să ţî-o jocu .
De nu ţî oiu juca-o bine 
Intre smeri’n ea şi ’n tire 1

Din aceste glume adese se născu rnici certe, cari în- 
<dată se aplăneză de cătră delegaţii însărcinaţi cu pă
strarea ordineî, şi cari numai atunci degenereză în bătăi 
şi nerândueli, când poliţia străinului se amestecă.

Când sorele e numai de o suliţă pe ceru, până să 
apuie omenii începu să plece rîrţendu şi glumindu. Cri- 
.şanul’l Iute la fire şi rău la mânie, fiindu-că nu şl-a 
pututu vinde olele începe a le sparge cu bâta, er’ moţulu. 
voindu ca olele cumpărate să ajungă mai iute de câtu 
•elu acasă, le dă drumulu din delii şi până în vale.

In vremile de inultu, păstorii din muntele Găina, fă
ceai! în fie-care anii câte o feştanie în mijloculii turme- 
loru. Cu acea ocasiune Vidrenii duceii mâncări şi bău
turi şi se ospătau cu popa lorii pe erbă verde şi între 
bra^i. In urmă feştania a dispăruţii, ’er petrecerea a ră
maşii şi se ţine în fie-care anii la Sân-Petru. Crişenii din 
apropiere aii începutii şi ei să iee parte la petrecerea Vi- 
dreniloru, şi aşa dintr’o petrecere locală a Vidrenilorii, cu 
timpulii a ajuiisu să fie o petrecere generală a Moţilorii 
şi Crişeniloru.

Mai era şi obiceîulii ca la Sân-Petru să plătescă Vi
drenii despotului proprietarii feudalii Holaky din Halmăgelii 
arendă p ntru păşunatulii vitelorii în Găina; de aceea în 
^liua numită. Moţii cu nevestele şi cu copil lorii, ospă- 
tându-se de bucurie, că s'au plătitu de satana, participau 
ia acestă veselie şi Crişenii, cari aflândii că Vidrenii aveau 
băutură, duceau şi ei în schimbii spre venglare totii felulii 
-de unelte şi astii-felii s’a născuţii tărguUi de fete din Găina.
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Totâ în acestu modu au fostu înfiinţate şi alte trei 

târguri în munţi : în Lespedi, Biharia şi Călinesa. Celu din- 
tâiu, nefiindQ cercetatu, a încetatu la anulu 1830, er’ 
târgulu din Biharia a încetatu cu câţî-va ani mai nainte 
din causa deseloru furtune. Biharia e unu munte în a- 
deveratulu înţeleşii ala cuvântului. Vânturi reci şi o ne
gură desă acopere mai în totu-d’auna acelu munte.

A mai remasu în fiinţă târgulu din Călinesa, care e cu 
multu mai neînsemnata ca celu din Găina. Participatoril 
la târgulu din Călinesa sunt mai cu semă păstorii din 
acelu munte şi puţinii locuitori de pe Someşulu caldu şi 
rece din spre Huedinu şi afară de lână dusă la târgu de 
Moţii din Scărişora nu sunt alte mărfuri de vâmjare.

Posiţia muntelui Găina pentru ţinerea unui târgu e 
însă cu multu mai favorabilă; de ore ce împrejurulD el 
fiindu o mulţime de sate, formeză calea de comunica- 
ţiune între Moţi şi Crişenî.

Despre originea târgului se istorisesce că în într’o (Ji 
Vidrenii petrecându-şi în Găina, au fostu surprinşi de 
CuruH şi Lobonţî, (1) pe cari respingându-i, în amintirea 
acelei învingeri şi-aru petrece Moţii în (Jiua anumită. (2)

Totâ cam în acestu sensu vorbesce şi etnogralulu ger- 
manu d. Reissenberger, care (Jice că Mongolii năvălindu în 
Ungaria, Românii din ţara Ungurescă, cari locuiau la polele 
despre apusu ale Bihariei, i-au gonitu pe munte, unde fiind

4(1) Ctirucz (espr. Curuţj e unQ cuventu maghiarQ, care să derivă dela lat. crudus 
ifl cruciatus (miles). Probabilii căcuv. lat. s’a formata în timpulQ espedi(lunilora 

cruciate. Mal târdiu s’a numita Curufl aderenţii contelui Emerich Tokoly şi al Iul 
Irancisc Bakoczi J/I, cari s’aa resculata în diferite timpuri în potriva împSratuluI 
Leopold I (1657—1705). Revolta lui Francisc Ra^oczi II fu suprimată abia în tim- 
pula ÎmpSratuluI losifu I (1705—1711). Labancz^m. lobonţ), care se derivă dela 
cuv. magh. lab (piclord), este una nume de batjocură prin care apostrofaa parti- 
saniî contelui Emerich Tokoly şi cel al lui Francisc Rakoczij II. pre aderenţii gu
vernului în genere şi mal alesa pe pedestraşii împărătesc1.

(2) T. Frâncu ; op. cit. p. 69—72.
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întimpinaţî de Românii transilvani, pe toţi i-au omoritCi. 
«în. amintirea acelei învingeri îşi petrecu Românii în fie- 
■care anu la Sânu-Petru în muntele Găina şi cu care oca. 
siune se contracterjă şi unele căsătorii.» (1) ^

Din cele înşirate până aicea aru resulta că originea târ
gului de fete de pe Găina n’aru fi tocmai tare veche, ci 
celu multu de pe timpulu Mongoliloru sau alu Curuţiloru 
şi că întemeetorii lui aru fi Moţii.

A susţine însă aşa ce-va, aru fi o rătăcire forte mare. 
Din contra eQ sunt de părere, că originea târguim de 

fete de pe Găina se pierde în cea mai profundă vechime, 
şi că datinele, cari se observă la acestu târgu, sunt nu
mai prefăcute de cătră Moţi şi acomodate vieţei lorQ pro
prii şi nici o parte a poporului românu nu le-au păstrată 
•cu atâta stricteţă ca dînşh. (2)

Adunări, târguri şi serbări de felulu târgului din cestiune, 
la cari au luatQ şi mai ieu încă şi astă-gll parte fetele de 
măritată spre a fi vecjlute şi peţite de feciori, se află nu 
numai la Românii din Transilvania, ci şi la alte naţiuni.

Aşa în o semă de guvernamente din Rusia doinnesce 
încă şi aslă-^i datina străveche de a expona în (]ile anu
mite de preste anu fetele de măritată la- aşa numitele *pe- 
Uri» (Brautschau). Chiar şi’n Petersburgu a existată o 
ast-felă de datină a doua di după Rusalii în grădina de 
vară. De vr’o treî-cţeci de ani încbce însă peţirea de mai 
nainte din Petersburgă s’a schimbată într’o splendidă pro
menadă, care o făcă în (Jiua îndatinată mamele dimpreună

(1) Reissenberger apud Frâncu, op. cit. p. 72.
(2) De acdstă părere se vede că e şi d. I. Slavici când dice op. cit. p. 128 ; «Es 

■wăre jedoch voreilig behaupten zu wollen, dass diese Silten bei den Motzen iliren 
Ursprung nahmen ; aller Wahrscheinlichkeit nach sind es uralte Sitten, wel- 
rhe von den Motzen nur umgebildet und dem eigenen Leben angepasst worden sind. 
Es hat auch kein Theil des romănischen Volkes dieselben so slreng bewahrt. wie 
die Motzen.
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cu fiicele loru, cari sunt forte fruniosu gătite. în giiver- 
namentulu Novgoroduluî însă peţirea acesta s’a păstratu 
până în (Jiua de astă-(Jî, şi a remasu totuodată termiriulu 
(epoca), la care juneloru fete de acolo le este pentru prima 
<3ră încuviinţată de a se arăta în publică. (1)

A susţine acuma că Românii din munţii apuseni al 
Transilvaniei ară fi adoptată datina târgului de fete dela 
Ruşi saă vicf-versa, ară fi totu atâtă de absurdă ca şi 
susţinerea înfiinţărel acestei datini de cătră Moţi. 
f Prin urmare originea târgului de fete de pe muntele 
Răina trebue căutată într’o epocă, cândă căsătoriile la 
cele mal multe naţiuni se închelaă in urma răpirel cu 
puterea a viitoreloră soţii, bună oră cum a fostă cea â 
JRomaniloru cu Sabinele, cari aă luată parte la serbătorea 
cu jocuri, anume înscenată de Bomulu şi cari, pe când toţi 
cel adunaţi privlaă fără de grijă la jocurile ce se esecu- 
taă in onărea ţleului consus, fură răpite de bărbaţii ro
mani (2).

In fine ce se atinge de numirea «târgu de fete» dată 
acestei întruniri, ea pote să fie de origină străină, după 
eum credă d nil Frâncu, Candrea(3) şi Patiţa (4), dar’ totă 
atâtă de bine s’a putută numi târgulă acesta ast-felă şi 
de cătră Români. Căci aici nu e vorba despre vre o ven- 
fiare a feteloră, după cum pote că voră fi crecjendă şi sus- 
ţinendă unii străini, ci de o întâlnire şi cunoscinţă sco- 
posită a unui numeră mal considerabilă de fete mari cu 
feciorii. Şi apoi nu numai în munţii apuseni, ci şi’n alte

(1) Ida von Duringsfeld und Otto Freiherr von Rlieinsberg-Duringsfeid : Hoch- 
zeitsbuch. Brauch und Glaube der Hochzeit bei den Christlichen Vdlkern Eu- 
ropas. Leipzig 1871. p. 22 şi 23.

(2) Oscar Jăger : Istoria Romaniloru Traducere. BucurescT: 1885. p. 5.
(3) Op. cit. p. 7l. «. . . astfel îl s’a născută târgul ti din Găina, răă şi fără cale 

numita de străini: <târgu de fete.*
(4) Loc. citata mal susa.
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părţi locuite de Români, o adunare mai mare de fete şi
neveste tinere încă se numesce «târgu*. Ca dovadă despre
acâsta ne p6te servi şi urniătdrea horă din gîurulu Glu-
sîului:>

Audit’amu, aurită,
Au(Jit’amu o poveste,
G’acuma-î tărgu de neveste,
Pintre ele suntu şi fete,
Merge-oîu să-mî îau o păreche,
O păreche ochişea,
Care-a fi de s6ma mea! (1)

1) S. Pod6bă : DoIdc şi hore pop. dio gluruia Cluşlulul, publ. în «Familia», an. 
VIII. Pesta 1872, p. 413.



XI CONSIMŢIREA PAIUNŢILORU.

La încheierea căsătoriei între unu feciorii şi o fată se 
recere tot-dauna învoirea şi consimţirea părintiloru din 
amendoue părţile, căci (Jice poporulu:

Binecuventarea părintiloru 
Intăresce casa iiiloru 
Er: blăsLemulu părinfiloru 
Răsipesce casa fiiloru.

La casa nebinecuventată de părinţi nici când nu e Domne- 
ajută. Er’ dacă se mai şi blastemă, atunci e cu atâta 
mai reu, pentru că după cum spune poporulu ^i după 
cum arată şi poesia următore, bJăstemulu nu cade nici o 
dată pe pietre:

Mai ţine-ţî, maică, gura 
Şi DU me mai blăsterna,
Că eu. maică, bine vedu 
De ce n’am vrutu să te credu.
Şi blăstemulu dumitale 
Nu cade pe pielri ’n vale 
Cade pe osele mele.
BlăsLemulu de la măicuţă.
El te ajunge pe uliţă.
Şi blăstemulu de părinţi
Ilu plângi cu lacrimi ferbinti (1)

(1) TomulCi liricQ. p. 35.
S. FI. Marianii: Nunla la Români.
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Cine nu. ascultă de părinţi, cine se căsâtoresce contra 
voinţei acestora, acela nici când nu pdte să aibă norocu 
căci scurtă timpu după aceea îlu bate Dumnezeu pentru 
neascultarea sa:

Cine ir<ascNUă de mamă 
N'are ’n lume nici o samă,
Cine n’ascultă de taU 
N’are norocu nici odată.

'Nici eu nu î amu ascultată,
Şi Dumnezeu m'a cercată ;
Şî-amă făcută precumă am vrută 
Şi Dtjmtie(Jeă m'a bătută (1).

Cum că învoirea şi consimţirea părinţiloru e de nea
părată trebuinţă la încheierea căsătoriei se vede mal 
departe încă şi din următorea doină din Transilvania: 

Frunză verde-amu se face,
Ce Tubescă mamiî nu-î place ;
De ară plăcea mamiî ca mie,
Mâne-a.şî mere ’n cununie 
De-ară plăcea .şi la tata, 
încă a(Jî ne-am cununa (^2).

Apoi şi dintr’acesta :
Vai de mine ce m’oiă face.
Ce îubescă mamiî nu-î place,
De-ară plăcea mamiî ca mie 
M’aşî duce la cucunie (3)

Sau din o variantă a acestei doine, care sună astu-felu: 
Frunqlă verde-acum se face.
Ce îubescă mameî nu-î place...
De-ară plăcea mameî ca mie,
A(Jî m’aşî duce’n cununie. (4)

(1) Elena D. 0. Sevastos : Cântece niuîdovenescl, Iaşi 1888, p. 34.
(2) I. Popâ Reteganulâ; Trandafiri şi viorele p. 153.
(3) Tomul lii'icâ, p. 2 t.
(4) larnik et BârsaiiQ, op. cit. p. 58.
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In fine si dintr’acesta :>

Haî, mândră, sa ne Tnbimu,
La luaiu să nii gândiinu,
C’avemu doî betrânî a casă 
Ne amu lua şi uu ne lasă. (l)

Mai cu semă însă se cere învoirea şi consimţ-irea tată
lui, pentru că acesta e capulu familiei.

In vechime învoirea părinţiloru era nu numai cu rigore 
cerută, ci părinţii mergeau şi mai departe alegendu sin
guri atâtu pre mire câtu şi pre miresă. Er, dacă fiii loru erau 
încă tineri, atunci, ca şi la vechii Romani, (2) nici vorbă 
nu era de-pre propria loru voinţă, ci cum voiau părinţii 
şi cu deosebire tatălu, aşa tiebuia să fie.

Acesta datină veche s’a mai păstralu în timpulu de faţă 
numai la Românii din Macedonia.

«Părinţii—macedo-românî—atâtu ai fetei câtu şi ai flă
căului hotărăscu logodna, cu cine voescu ei. fără a întreba 
vrfO dală pre fiii sau fiicele loru dacă consimtă .şi ei; 
de multe ori cei logodiţi nu se vedu de câtu în (Jiua cu
nuniei, fiind că nu cuteză a se opune voinţei părinţiloru. «(3)

Consimţirea părinţiloru, după datina si credinţa gene
rală, e de neapărată trebuinţă din două puncte de privire, 
şi anume :

Ântâiu : pentru că, după cum ne spune proverbulu, 
«WM tâte paserile câte sboră sunt bune de mâncare». Aşa şi 
feciorii şi fetele nu sunt totu-deauna ast-felu după cum 
se arată la prima vedere. Deci dacă nu s’aru pune la mij- 
locu părinţii, dacă •fiii ară fi lăsaţi în voie să alegă şi să 
facă ceea ce le place loră, fbrte lesne ară putea să se în
şele. Părinţii însă, ca unii ce sunt mai maturi şi mal

(1) Inrnik et Bârsanii, op. cit. p. 60.
(2) Piinlus 2, ly, 2, Dig. 2S. 2, 35. L*.S, 1, 7, §. 1. Cod. lust. 5, 4, 2.
(3) T. T. Burada : Revista pt. ist. etc. p. 4l7.
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experţi, voindu a le asigura fericirea casnică, nu-i lasă nici 
când să facă unu pasu, care aru putea să fie spre nefe
ricirea sau chiar pierderea lorii.

Al doilea : Românii dela sate nu voescu cu nici unu 
preţu a-şi mărita mal ântâiu fetele cele mici sau a-şî în
sura feciorii cei mai tineri înaintea celoru mai înaintaţi, 
în verstă ; el clicu că «-nu se'ncepe niă o dată saculu dela 
fundu».

Românii păzescu cu cea mai mare stricteţă ca să se 
mărite mai ântâiu fetele cele mai mari, şi apoi cele maî 
mici. Totâ aşa şi feciorii. (1)

Când se’ntrebă fata cea mai mică, atunci e mare su
părare atâtu pentru părinţi câtu şi pentru cele-lalte surorii

Deci dacă fiii arfii fi lăsaţi în voia loru, atunci fdrte 
lesne s’aru pute întâmpla ca cei maî tineri în verstă să se 
căsătorescă înaintea celorQ-l’alţi. Er’ cei maî bătrâni şi cu 
deosebire fetele uşoru aru pute să rămâîe din causa acesta 
lungii timpii sau chiar pentru totu-deauna nemăritate. Şi 
aşa ce-va părinlii nu vorii nici într’unti chipu ca să se în
tâmple.

Se’ntâmplă, nu-î vorbă, că unii părinţi mărită pre fiica 
mai mică înaintea celei maî mari, însă ei n’o făcu acesta 
de bună voe, ci numai atunci, când cea mai mare are 
6re-şi. care defectu corporală sau spirituală, şi din causa 
acesta nu voru, după cum se escuză ei, ca să strice no- 
roculă celei maî mici.

In cele mai multe părţi locuite de Români e datină că 
atunci cândă se mărită vr’o fată saă se’nsără vr’unu flă- 
căă totă dauna să se ţină sfată întru cel de casă, şi a- 
cesta se face astă-felu:

I. După ce se ducă peţitorii la o fată apoi părinţii el

iO Ve4î şi: Columna lui Tralan, an. IX. p. 413—414.
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nu primescu nimică atunci, ci le spunu să vină în altu 
limpu, şi acesta o făcu numai pentru ca să aibă tirapti 
•de a se sfătui între eî; în urmă se sfătuescu, se decidă 
ce e de făcută şi acestă decisiune o făcu cunoscută pe- 
ţitoriloru a doua oră,

II. Dacă unu flăcău voesce a se însura, apoi spune 
părinţiloru ce anume fată îî place, şi în urmă părinţii luî 
se consultă dacă merită a fi luată aceea saă nu, şi deci- 
sîunea loru o spună fiului loru, consiliindu-lu să urmeze 
după sfaturile loru.

III. Dacă părinţii voescu a căsători pre vre unu fiu alu 
lord fără că acela să fie amorezată de vr’o fată de mai 
nainte pe care s’o ceră de soţie, atunci părinţii flăcău
lui se sfătuescă pre care anume fată din satu s’o ceră 
a o lua ca noră, se decidă, şi după aceea r6gă pe niscai 
rude sau prietini ai loru de se ducii în peţită cu fiulu 
loru la fata ce le-aru conveni (1).

Dacă părinţii nu mai trăescă, atunci se cere consimţi- 
mentulu rudeloră celoru mal de aprdpe(2).

Copiii orfani se sfătuescu mai ântâiu cu nemurile cele 
mal de aprdpe, apoi cu omenii cel mai de omenie şi mai 
înţelepţi, şi abia după aceea se decidă ce aă se’ncepă şi 
să facă.

Dacă e ună frate maî mare şi mal cu minte, care ţine 
loculă tatălui seă, şi acela cundsce mal de aprope refe
rinţele peţitorîulul, atunci rămâne după sfatulă seă.

In scurtă (Jisă se pretinde cu rigorositate ca atâtă fe- 
clorulă câtă şi fata să albă mal ântâlă încuviinţare dela. 
părinţi saă, în lipsa acestora, dela nemurile cele maî de 
aprdpe şi abia după aceea să se căsătorescă.

(1) Columna lui Tralanil an. IX p. 408—409.
(iJj In Bucovina, veijl şi Columna lui Traianâ, an. IX p. 407.



— 86 —

Avendu fecîorulu încuviinţarea şi binecuvântarea pftrin- 
tescă nu-î maî remâne nimici alta de făcutu, decâtu ca 
să şi alegiî o (Ji potrivita pentru peţirea fetei pe care şi-a 
pusu ochmlu şi doiesce s’o aibă de soţie.



XII. TIMPULU căsătoriei.

Sunt flile bune şi rjiie rele, (Iile lericite şi nefericite, 
după cari poporulu românii se orienteză în t6te între
prinderile şi afacerile sale. Elu nici când nu întreprinde 
vre-unti lucru într’o rji^ care, după credinţa sa, esie o (ţi 
rea, nenorocosă şi nefericită, ci totu-deauna într’o cţi bună.

Amesuratu credinţei acesteea urmeză elu şi la că
sătorie.

p iele cele mai potrivite, bune şi mai norocdse (\a j)ormtn 
în peţitu, de logodita şi de cununatu sujrLjţupă credinţa 
Românilorti de pretutinden^;;^^3ro«r”şr7>î(mmec(i.

Lunîa nu-i bine de a mergeTrr'^eţîtiT'pentrir că (ţiua 
acesta e începutulu septemânei, şi de cum va fata, pre 
care şl-a pusu feciorulu ochlulu şi la care a mersu într’o 
Lîtm în peţite, n'aiu voi să se ducă după dînsulu, lesne 
pote să i se întâmple mai pe urmă că nici altă fată n’a 
voi să’lu lee de bărbaţii ba, i se pote forle lesne în
tâmpla încă şi allă neplăcere sau nenorocire.

Marţîa nu-î bine de pornitD în peţitu, nici de logodiţii 
şi cununatu, pentru că în acestă (ţi s’a pornita lumea. 
Drepţii aceea româncele nu îndătineză în acestă (ţi nici 
când a începe vre-unu lucru noii şi de o durată măi 
lungă, bună oră : a nrcj't, a porni jxmda., a croi o cămeşă.
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tnaî pe scurtei nimicu nu începu din nou a lucra ca nu 
cum va să le mergă trebile pe do.su. De aici se vede că 
vine apoi şi proverbulQ : «tote dosu şi nunta Marţia*, 
care e fbrte respânditu în Bucovina, şi care însemn6ză: 
cum se potriveseti t6te lucrurile pe dosu, aşa se potri- 
vesce şi nunta Martîa.

Miercuna încă nu-î bine a porni în peţitft pentru că 
Mercuna e stinghere pe lume, Mercuria e văduvă, şi celu 
ce peţesce sau se cunună în acestă (Ji fbrte lesne pote 
să rfimâe veduoiu. Acestă credinţă se vede că e fdrte răs
pândită, pentru că unu proverbu din Muntenia sună :

După ce tote 'su în cercuri (1)
Şi nunta o avemu Miercuri (2)

Vinerîa aşişderea nu e bine nici de peţitu, nici de lo
godită şi nicî de cununată şi maî alesă pentru tineretă, 
care doresce să trăiască câtă se p6te de multă, căci (Jice 
ună proverbă :

După ce nu erau tineri 
Se logodiră .şi Vmeri (3)

Cum că în filele amintite nu e bine de a începe şi a
încheia o căsătorie se vede si din următorulă cântecă

1

ală unui bărbatu, care nu trăia bine cu nevasta sa :
Frunqlă verde lemnu uscată,
Par’că Marti m’amu însurată,
Par’că Vineri amă vorbită 
Şi Marţîa m’aină logodită.
Că de felă nu’su fericită,
Că de când m’am însurată

(1) In cercuri —în învârteli.
(2) A. Pann: Culegere de proverburl saQ pov. vorb. Partea II. Bucu- 

rescl 18511 p. 148.
(3) Idem de eadem. p. 148.—G. S. loneanu : Mica coIcc(iune de superstiţiile 

poporului româoQ, BuzâQ, 1888, p. îi8 : «O logodnă nu este bine să se facă 
îtarfid, Mercuria fi Vineria, Hindii dile păgubit6re.>
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Peste multe rele-am datu 
Şi de multe-orî am oftată...
Par’că nime nu-î măhnitu,
Ca mine nefericită !...

Apoi şi din acesta :
Frunza verde de păsată,
Tinerelu m’am însurată,
Tinerică mî-am luată.
Tinerică şi frumosă.
La Iubită cam lăcomosă, 
lube.sce şi mică şi mare 
Şi-mî face-adesu supărare.
Că trăescă totu cu bănatu 
Numai eu îsu vinovată 
Că 'ntr'o Marţi m’am însurată.
Pote că-su ceva cam hîdu 
Ea frumosă, m’a urîtu.
Şi pe alfil a 'ndrăgitu,
Asta încă-I de cre(jlutu(l)

Deci (jlilele menite şi cele maî potrivite pentru peţire, 
încredinţare şi cununie sunt Joia şi Dumineca. Şi românii, 
■după câtu îmi este mie până acuma cunoscută, numai în 
aceste doue (Jiie îndătineză a peţi, a se încredinţa şi 
cununa.

Dovadă despre acesta, pe lângă esperienţa de tote (Ji- 
lele, mai avem încă şi următdrea doină din Hîrlău în 
JMoldova :

Frundză verdi di doi nuci,
Plină il codru di volnici 
La tăt fagu patru, cinci.
Dar’ la fagu din cărări 
Dzacl-un volnică de lungori 
Cu puicuţa la chiclori.

(1) Acn€ndou6 cântecele acestea din ţinutuld Dornel mi le-a com. P. Ursulă
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— Dzacî drăgii ţâ orT (i sc61ă,

Orî înî dă şi niî o bolă 
Să dzăf-emu alăturea,
Să ni privescâ Ininîa.
,Sâ ’mpărO'inu boia cu anu 
Şi dragostea cu dramu.
Dzacî drăguţă orî ti pcolă,
Că Tiii-n viiiu p'ţitort 
In tată Gviin căli doi 
8Î n Duminică câţi rină,.
i

Că eu lari m'am săturată,
ToLu mulându t perina 
Şi la umbra şî la sori 
Şî la caldă şî la recori 
Şî la capă şî la cbicîori.
— Oh, dragă şî prea îubitâ 
Plecă-Le şî me sărută 
Şî te du di ti mărilâ 
Că vedu că tî aî săturată 
Dî-atâta boia ci dzacu. (1)

Apoi şi din următorele versuri scose dintr’unu bocetu 
din munţii apuseni ai Transilvaniei :

La crâşma de nucă 
Beă voîniciî şi se ducă 
Totă ridin' şi povestin’
La Firuţa u peţi.
Când fu Joi pe lângă seră 
Pe Fira o'ncredtnţară... (2)

(1) Mihaild CaniaDd: Poesil populare, Doine. Iaşi 1888. p. 78. Veiţl lotfl de
spre acâsta şi poesîa următore spre fîne.

(2) Frâncu şi Candrea, op. cit. p. 176.
In Stlagiu, după cum înil scrie dl. EI. PopQ, este datină ca feciorii semărgă 

la pefitt în nopLeă Bobotezei (BolezulCi Domnului). Iu ptesara Bobotezei se a- 
dună feciorii şi fetele la und lucO, unde şl-ad fostd (inutd el Haba |Şe()Slorea) 
Aici se sfătuescd care are să mărgă la pe(ite pe sate şi care in comuna sa. Se de- 
părtăză apoi fie-care cu S!..eranta că doră-şl va afla o păreche, ăP fetele că doră 
îşi vord afla luUituld lord cu credinţă recerută cătră ele.
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Vechil Romani diceau : * Â Jom rprincipium. (\\. La noî,' 

la Români. «diesJovis» încape atâlii posturile precum' şi 
cununiile. De aceea în Muntenia şi anume în Ialomiţa 
ţine o nuntă ţerănescă chiolhanu de Joi. şi până Joi, 
optu (}ile (2). y

Ca şi Românit, totu aşa credu şi Italienii că nu e bine 
a se căsători Marţia, Mercurla şi Vinerla, pentru că a- 
ceslea suntu dilele (Jeuluî Marte şi a rţeiţel Vinerel. Dreplu 
aceea locuitorii neapolilanî nici când nu îndătineză a se 
căsători în una din aceste trei cjile nefericite, ci numai 
în cele norocite, adică : Luni, Joi şi Duminecă.

Un proverbu, care e preste iotă Italia respânditu şi care 
face pre feciorii de însurată luătorî de samă ca să nu 
peţescă Vinerla, şi Marţia, sună:

Ne di Venere, ne di Marte
Non si sposa, ne si parie

Altu proverbu spune că miresa. de Miercuri e mal rea 
decâtu brmna» :

Sposa mercorina
E peggiore della brina ;

Sau: «Miresa de Miercuri aduce pre bărbatu în neno
rocire» :

Sposa mercorina
Fa andare il marito in rovina (8)

La Ispaniolil din Castilia cununia se serbeză mai totu 
deauna Dumineca după arne(ţă-(ţî, nici când însă Marţia (4).

Maî departe crede poporulu rornânu că nu e bine a 
se cununa in sărbătorile marî, precum în ţliua de Cră-

(1) Verg. Aen III. 60.
(2) B. P. HaşdSQ : DicţionaiulQ limb. rom. t. II p. lS-^1. 
(.S) Diiringsfeid, op. cit. p. 98.
(4) Duringsfeld, op. cit. p. 265.
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■ciunu şi Pasă. Totu aşa şi când e lună nouă, ci numaî 
■când e lună plină anume ca celoru căsătoriţi să le mergă 
t6te în plinu.

Italienii din Neapole spună :
Per Pasqua e Natale 
Non t’accasare,

adică: «la Pasă şi la Crăăunu nu te căsători.»
tP ceî din Terra di Bari din Apulia se temu a se că

sători chîaru şi’n Septemâna luminată, căci unu proverbu 
■^ice :

Non t’inzirânu di Semana Sânt
Non accettă ciocciere au mese di Masce

adică : *nu te lega în sevt^mâna Sântă (luminată), nu cum
păra asiiiu în luna lui Malu.» (1)

In fine trebue să mai amintimti încă şi aceea că tim- 
pultt celu mai usitatu la Români pentru încheierea sau 
facerea nunţiloru e tomna, după ce s'a sfârşită totu lu- 
•crulQ câmpului şi s’a storsă vinulu căci ţlice o doină: 

Fue verde siminocu, 
pis’a badea să nu jocu 
Pân’ la storsu vinului 
Când voiu fi miresa lui.
Etă storsulu a trecută 
Şi badea încă n’o vintu,
Ba şi bruma a picată,
Badea’n capu nu m'o legaiu!
Suflă ventulă frigurosă.
Badea nu s’a mai întorsă.
Iată postulă lui Crăcîună 
Badea n’are sufletă bună ! (2)

Dară mai cu semă Câşlegile de ernă saă Cârnilegile. 
Dacă nu tocmai tăte nunţile, apoi partea cea mai mare

(1) DuriDgsfeld, op. cit. p. 98.
(i) larnik et BârsanC, op. cit. p. 14-2.
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se făcu in aceste câşlegî şi anume de aceea pentru că 
poporulti în acestu răstimpti are cu multă mai puţină de 
lucru ca primă-vara saă vara, şi apoi ună cântecă po
porană ^ice:

Când e vremea de’nsuratu,
Nu aî vreme de lucratu,
Că mergendu ca să lucrcqlî 
Din inimă totu ofteqlî,
Şi când vrei ca să muncescî 
La iubita ta gândescî,
Şi de locu nu po^î munci 
Când vreî să mergi a peţi,
Şi de locu nu pofi lucra 
Când vrei a te însura 
Şi să fiî de alu Leu rendu 
Să nu âmbli totu gândindu. (t)

Eră ună proverbă (Jice :
Cui stă gândulu la’nsuratu 
Amblă pare că e bătu,

adică : pre cine l’au pălită gândurile şi l’aă ajunsă dorulu 
de însurată, nu are nici ună sporiă la lucru.

Despre serbarea nunţii în timpu de tomnă, pe lângă 
doina arătată mai susă, ne maî spune şi alta următdrele:

Frunijă verde de grănale,
Osindi-te-aru şi te-aru bate,
Bade, a mea direptate,
Şi te-aru bate sfântulu postă,
Că tu mare câne-aî fostă.
Căci câtă fu vara de mare 
Totă (jiceaî că mi-î luare,
Dară când veni tomna 
Dăduşi mâna cu alta! (2)

1) Din ţinutuia Dornel corn. de P. UrsulQ.
(2) Niculaiu PopovicI: Doine din pop. publ. !n «Şedătorea,» an. V. Buda-Pestar 

1879, p. 16-5.
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Dar' cura că Câşlerjile de ernă suntu rnaî cu semă me
nite pentru facerea nunţiloru se p6te cun6sce dintr’o 

-mulţime de doine poporane, cari se cântă mai alesu în 
decursulu acestorCi câşlegî.

Etă una din Transilvania:
Sună, sună’n codru sună.
Şi ce sună, nu î minciună ;
Că^legile-su tărgu de (ară 
Ce cumperi nu pop da eră ;
Căşlegile-sti tărgu bătulîi.
Ce cumperi nu-î de vendutu ;
Căşlegile su liturghie 
Ce cumperi al teu să fie. (1)

Alta totu de-acolo :
Aucji mândră, popa tocă,
Ieşi afară şi te rogă 
La părep, la chiotori 
Ca să- p vie peţitori!
— Las’să vii la furcile.
Căci a trecută Dulcile! (2)

Dar’ mai alesu din unele doine, cari sunt îndătinate a 
se cânta spre sfârşitulu acestoru câşlegî, şi anume In ^iua 
lăsatului, de secii, precum :

Astă-di e lăsată de secă,
Me ducă, maică, să me’necă,
Unde-a fi tăulă mai lată,
C’am rămasă ne-însurată.
Unde-a fi tăulă mai lină 
C’am rămasă fecioră bătrână,
C’am rămasă de rîsă în sată 
Pentru că-să ue-însurată. (3)

(1) Din Transilvania, corn. de d-lu I. Popă Retegamilă.
(2) Tomulă lirică, p. 26.
(.3) Din Căndrenl, corn. de P. Ursulă.
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Sau aşa :
Astl-cjlî e lăsaţii de senil,
Me ducu, maîcă, să me’necu.
Unde a fi balta mai lină,
Cam remasu fată bătrână,
Unde-a fi valea maî iată,
C’am remasu nemăritată.
Şi de totiî lepădată,
Şî am remasu de rîsu în lume 
Ca felele celî bătrâne ! (1)

în sfârşitQ :
Orî dă-mî bărbatu orî că plecă 
Să mă ducă să mă înecă 
Und’o fi laculă- maî secă 
Că astă-(jlî se lasă secă! (2)

In cele-l’alte câşlegî de peste anu se facQ încă nunţî 
dar’ maî multă de vediivoi, cari au remasă cu maî mulţî 
copil şi carî nu sunt în stare a griji cum se cade de dînşil 
dacă nu se’nsoră şi le aduce o mamă—vitregă— ca să’î 
caute.

(1) Din Căndrenl, com. de P. UrsulQ.
(i) A. Pann; Povestea vorbii, t. II. p. 107.



XIII. STĂR08TIA.

După ce şi-a pusu fecio.ulu de ’nsuratQ ochîulu şi 
inima pe o fată mare, fată de măritată, care socote elu că 
aru fi bună păreche cu dînsulu, după ce şî-a declaraţii eî 
dorinţa sa, şi după ce în fine, descoperindu-şî elu do
rinţa şi părinţiloru seî şi a căpetatu de la dînşiî încuviin
ţare si hine-cuvîntare atunci holteîulu îsî caută doi omeni, 
pre cari îî rdgă să mergă la părinţii fetei ca să ceră pre 
fiica lorQ pentru dînsulu.

Feciorii cel mal avuţi, mal cu putere, cari de regulă se 
nurnescu fruntaşi, alegu totu-deauna pre doi 6meni, cari 
au mal mare şi mal bună vaijă în satO, eră cel mal 
sărăcuţi, adică codaşii, alegu pre doi inşi de pănura şi 
stamba loru, însă fie-care caută ca omenii aleşi de dînşiî 
să fie câtu se p6te mal buni de gură, mal vorbăreţi şi 
mal veseli, cari se pricepu bine în ale peţiteloru şi cari 
când voru merge în peţitu sau în stărostitu să scie ce 
vorbi şi cum al lua cu cuventulu pre părinţii fetei.

Omenii aceştia se nurnescu în cele mai multe părţi ale 
Bucovinei peţitori sing. petitoriu de la lat. petitor, apoi sta- 
Yosti sing. staroste de la mros. starosta pl. starosty (senex- 
betrânu)(l); în Transilvania : peţitori (2) starosti, vorbitori (3)

(1) Duriogsfeld op. oit. p. 31.
(2) losifa Vulcanii: Novele, t. II. Pesta 1872, p. 23.—Com. del. Popii ReteganulQ. 
(.3) Com. de l. Popă ReteganulQ.
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şi clacă-su muerî vâtre sing; i'otră (1) în Ungaria : peţiton 
starosti, grăitori numiţi almintrelea în glumă şi straiţă goîă 
şi gura satului (2); în România : peţitori şi starosti (3) iară 
când se ducu să ceră pre cutare fată pentru cutare fecîoru 
se fjice cA se ducu a peţi, în peţitu, în peţite, la peţitu, la pe
tit e, în stărostitu şi în stărostie, când o ceru spunu că o pe- 
ţescu, o stărostescu, o votrescu, o ceru pentru cutare fecîoru, 
eră actulu întregii se numesce peţire şi peţitu, stărostie (4) şi 
votrireţ^y, în fine repeţirea pelireî se numesce şi
peţitură isp. pedidură. (6)

Mai nainte de ce vornu descrie solia peţitoriloru sau 
starostiloru să ne oprimu putinii la însemnarea şi repân- 
direa cuvintelorii cu cari suntu eî numi|,î.

Sub cuv. petitoriu după însemnarea sa originală (7) pre
cum şi după usulii generală, se înţelege mai cu semă fe- 
ăorulu, care, voindu a se căsători, îşî (;ercă noroculu ba la 
o lată, ba la alta să vadă dacă va voi să se mărite după 
dînsulu, d. e. dacă Ionii merge şi cere (8) pre Maria de ne-

(1) I. C Panţu : Niţă dragă, schiţă din vieţa unul muncitovQ. Brasovă. 1888 
p. 65 ; «In clipa aceea întră pe portă o femee. Niţă tresări şi nu-I părea bine 
că se întâlnesce cu ea; o cunoscu îndată că era vâtra care votrise pe Chiva». 
bă se vadă despre acdsta şi •‘Itevista nouă* an. I. BucurescI 1888 p. lOi—106.

(2) Corn. de d. El. Popă, învăţătorQ în Şomcuta-mare.
(.8) lacobă Negruzzi ; Copil de pe natură, BucurescI 1874. p. 49 şi urm.
(4) Com. de d. I. Popii Reteganulu : «In glurulfl Abrudului personele, cari 

umblă cu junele în peţitu, se numescu staroste, el mergu în stărostie, stărostescu 
şi numai junele peţesce, pe câdnfl pe Someşulu-mare.«idrosiia e altu-ceva, adică 
recitarea dialoguriloru la porta miresei, unde starostele, ce vine cu omenii mi
relui se mănâncă în vorbă cu starostele ce-I în fruntea omeniloru miresei de la 
portă.»

Starostele aşa dară pe Someşfl se numesce persona, care înalte locuri e nu
mită colăcariu sati mal bine disu colceriă.

(5) Revista nouă, an. I. p. 104—106.
(6) Cihac, dict. t. I. p. 202.
(7) Appul. Met. 4. p, H09. Oud : Nec quisquam cupiens eius nuptiarum, petitor 

accedit. Şi nu vine nici unulQ, care doresce a se insura peste altuld ca iteţitoriu.
(8) Verb. o cere = a peţi este forte respânditQ. O doină de pe Valea-Someşulul 

din Transilvania, în care provine de două ori, sună :
Ardă-mi-te foculQ, lele,
Şi pe celfl ce mi te cere,
Num’odată te-amu cerută,
Lumea’ntregă m’a sciutu.

S. FI. Mariami; t’.unta Ia Români. 7
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vasLă ele la. părinţii acesteea, se rjice petitoriu. Acuma e 
totu una : fost’a elu maî nainte de-a merge la Maria ca 
s’o ceră cunoscuţii cu dînsa orî nu, stătut’ati eî maî nainte 
de acesta în 6re-şî cari relaţiunî de amorO ori ba, elu e 
peţitoriii; şi de când a prinsu a-şl arca noroculu fie numai 
la o singură fată fie la maî multe, şi până ce se hotâ- 
răsce pentru una, elu e totu peţitorhi, ămhlă a peţî [\) sau 
în peţite. (2)

Personele, cari sunt trimise ca s« jie/e.sco în numele seu 
pre cutare fată sau carî îl însoţescu când se duce singurii 
la peţitii, se riumescu peţitori numai în (Jiua sau în sera 
aceea când s’aii dusă în peţitii, pe când fecîorulii de în- 
suratti rămâne totu petitoriu până ce se decide, a se încre
dinţa cu una din fetele peţite.

Cuv. staroste, precum şi tote cele-lalte cuvinte, cari s’aii 
înşiratii maî susti şi carî aii aceea-şî însemnare, de şi sunt 
respândite şi întrebuinţate în maî multe părţi locuite de 
români, totu-şî n’au străbătutii în literatura poporană; 
celii puţinii până acuma nu-mî este nici o doină sau altă 
poesie poporană cunoscută, în care ar proveni vre unulii 
din aceste cuvinte, unu semnti că sunt de proveninţă cu 
multa maî n6uă.

Din contră cuv. petitoriu atâtii în adevăratulu înţeleşii al 
cuvântului câtu şi în înţeleşii de staroste sau vorhitoriu e mal

(1) larnik et BâvsanCi, op. cit. p. 266 :
Fole verde de dudăfl. 
Bade, bădişoru meu, 
Cându-T mere a peţ'i 
Şi la mine nu-T veni, 
Calu ţi se poticnâscă,
Pe tine să te trănlâscă. 

Mâna stângă 
Să ţl-o frângă,

Pe cea-laltă să ţT-o rupă, 
Să ţii frâulă cu dinţii.
Să nu poţi mere a pcţl!

(2) în Bucovina, Transilvania şi Ungaria.
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vechîu, maî răspândită şi maî întrebuinţată. Totă aşa şi 
-cu cele lalte cuvinte înrudite cu dînsulă.

Şî-acuma, după ce cunoscemu însemnarea cuv. feUtorlu 
şi staroste şi după ce am vSiJută care dintre aceste doue 
cuvinte e celă mal răspândită şi mai întrebuinţată, să tre- 
cemă la solia Peţitoriloră saă Starostiloră.

Fecîorulă, care vrea să se însore dă starostiloră, mal 
nainte de-a se duce aceştia în stărostie, o ploscă saă ună 
şipă că vină saă cu rachiă.

Starostii, îmbrăcându-se sărbătoresce, laă plosca, şi în- 
tr’o qU saă seră anumită, când adică le vine loră mal bine 
la socotelă, se pornescă şi se ducă la părinţii fetei, pe 
care fecîorulă, ce l-a mânată, şl-a pusă ochiulă şi do- 
resce ca să-i fie soţie.

Ajunşi la starea locului, după îndătinata dare de bună 
clina, hună sh'a saă hună vremea, după cuviinclosele şi în
dătinatele salutări şi întrebări de sănătate a întregii fa
milii, atâtă a părinţiloră fetii, câtă şi din parteaa cestora, 
începă starostii pe de departe a cerca voia părinţiloră, ca 
nu cum-va refusându-le aceştia, să păţescă ruşine. Aşa 
începă ei mai ântâiă a vorbi despre timpă, despre aface
rile sătescl, despre vre-o întâmplare nouă, şi abia mal pe 
urmă aducă vorba şi despre serbarea nunţiloră.

Venindă vorba despre nunţi, unulă dintre starosti, care 
e mal isteţă şi mal îndrăsneţă, apucă Iute cuventulă şi 
îndrepteză cam următorele cuvinte cătră stăpânulă casei:

— Să nu-ţl uiţi cuventulă, bade N!... Dumnlavostră 
încă aveţi o fată mare, ună bujoră de copilă, colea, cum 
e mal bună de măritată, şi acuma, aflându-ne în câslegl^ 
nu v’aţl gândită încă s’o măritaţi, şi ca mânl-polmânl să 
ne poftiţi şi pre noi la nuntă ?

Fata, care se afla până acuma în casă şi asculta ce 
vorbescu Starostii şi părinţii săi, cum aude în cotro e
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jirilitri vorba, îşî face ce-va de lucru şi îesă afară din 
casă, eră tatălu ei, dacă voesce s’o mărite (Jice:

— Ne-am gândită noî la acesta, dar’ fiica nbstră e încâ 
prea teneră... Mal are tirnpu când să se mărite... Haru Dom
nului ! nu avemu nici o temă c’a remâne fatan păru.

— O scimu noî asta destulă de bine, — urmeză inaf 
departe starostele, — dar’ totuşi ce poţi face astă-(jî nu 
lăsa pe mâne, vorba ceea : *cine mânecă mal de deminetă, 
ajunge mal departe». Şi apoi, dacă v’am afia unu teneru 
bunu şi de omenie, credu că şi D-v6stră v’aţî schimba 
hotărîrea !

— Nu (Jicu ba ! — răspunde părintele fetei, — însă 
mî-aru plăcea mai ântâiu să sciu: cine e tenerulu acela, 
care voesce să ne fie ginere ?

La cuvintele acestea starostii, încurajaţi fiindu, se scolă 
iute de pe loculu unde au şeijutu pană atunci, şiscoţendu 
unulu de sub curea sau din trăistuţă plosca cea cu vinu 
sau rachiu o pune pe masă.

La scoterea plosceî, care până acuma starostii o ţi
neau îndosită părinţii fetei se convingă pe deplină că 
întru adeveră ospeţiî aceştia suntă starosti. Deci întrebă 
mai departe:

— S’auqlimă, care e numele feciorului?
Atunci ună staroste, care e mai bună de gură şi scie 

mai frumosu ură, se’ndrepteză cătră părinţii fetei şi cu- 
vinteză :
Tenerulu nostru ’mperatu (1) 
N. (2) celu de toţi lăudată 
Ne-a alesă pre noî,
Pre noî pre-aceştî doî.

Doue sluguliţe 
Cu bună credinţă, 

/Micî de stată 
1 Şi bunî de sfată,

(1) Sub tînqjeratiif în Iote oraţiile, câte se vorfi cita în decursulu descriere! 
acesteea, sc’iitelsge ^n.irele^.

{■;) Adică cum e numele şi connumele feciorului.
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Mici de slăluL'ă 
Şi bum de giiră,
Şî-a (Jisu să mergemu 
Şi să-î aducemfl 
Cu cai în olacu (1)
Unu mândru conacii, (2)
Care de fenu 
Şi bufi de vinu 
laloviţe (3) grase 
Şi jemne (4) la masă.
Tenerulu iiostru’mperatu 
A aucjitu, a aflată,
Că’n grădina D-v6stră 
A.stă frumosă şi mare 
Este iinu^corcTu forte frumosă, 
Care-a cresee, cresce^ - 
Şî-a 'nflori, ’nflorese,

Locu ’mpodobesce,
Dar’a rodi nu rodesce.
Şi er’a aflată 
[eneru ’mperată, 

C‘odraslele-î crescă 
Şi-a ’nflori, ’nflorescă. 
Dară nu rodescă,
Locă nu ’inpodobescă.
Şi elă v’ară ruga,
Vară pofii aşa 
Luî odresla-î da,
S’o dafî împeratuluî 
La săraturile luT,
Ca a cresce, să crescă 
Şî-a ’iiflori, să ’ndorescă 
Şî-a rodi, să rodescă 
Locă să'mpodobescă! (5)

După rostirea acestei oraţii sfârşescu (Jicendu :
— Acuma sciţi pentru ce am venită şi pentru cine am 

vorbită!... Dee Dumnetjeă să fi vorbită într’ună ciasă 
bună şi cu norocă !...

Dacă părinţii nu suntă înţeleşi cu propunerea starosti- 
loră, atunci răspundă că le pare reă, că fata loră nu e 
încă de măritată, că într’adeveră e prea teneră, neprice
pută; saă că nu suntă încă gata, n’aă tote cele trebuin- 
<tî6se pentru nuntă; mai pe scurtă află ei destule cuvinte 
fine prin cari să se potă desbăra câtă mai de grabă de starosti.

Dacă însă părinţii suntă înţeleşi, atunci chiamă pre fată 
în casă, ca să vadă, ce-a spune şi ea la propunerea a- 
cesta. Şi cum întră înăuntru tatălă seă îi (Jice:

(1) Caî de olacu = de alergătură, de dîrvală.
(2) Coiiacii, după spusa vecitatorlulul, aru înseinna aice atâta cât masă, sălaşu. 
(d) Jaîo«/<e=j unind.
(4) JeHm<î = franzelă, bulcă, pânişoră-
(.5) Din Igeştl, satu în districtulfl Storojineţulul, dict. de Ilie a Iul Onufreiu 

frundă, rezeşu.
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— Ecă. aceştî omeni de omenie te peţescfl pentru N. JN. 

eşti înţelesă ?
Dacă fata răspunde <^cum a vrea tata şi mama* sau nu

mai afirmă din capu, fără să rostescă vre-unu cuventu, 
e unu semnu că voesce să mergă după fecîorulu, pentru 
care este stărostită. Şi atunci părinţii o rnai întrebă încă 
odată: orî de întru adeverii voesce să inergă după fecîo
rulu care o cere, (Jicendu-i între multe altele şi acestea:

— Căsătoria nu este unu pădureţii pre care dacă-lit 
muscî, să-lii arunci sub laîţă!.. Gândesce-te bine la pa- 
sulii ce voescî să-lii faci!

Ne dândii fata nici unii respunsu afirmativii, atunci nu 
se mai face nimicQ, şi starostii întorcendu-se cum au ve
niţii îndereptu spunu resultatulii feciorului, care i-a tri
mişii în stârostie.

Dacă însă ciipău cuventu atâtu din partea părinţiloru- 
câtu şi din partea fiicei acestora atunci destupă plos.^^ 
începu a cinsti dintr’însa şi a se veseli.

Mulţi starosti şi mai cu seină cei mai de aprope cu
noscuţi sau înrudiţi cu părinţii fetei, începu a cinsti pre 
aceştia înainte de-a spune la ce au venitu. Atunci, dacă 
părinţii nu suntu înţeleşi sau fata nu voesce odată cu 
capulu să se mărite după fecîorulu, pentru care s’a stă- 
rostitft, făcu ce făcu pe nesimţite şi îndată aducu pe 
atâta rachiu pe câtu s’a beutu şi umplendu erăşi plosca 
sau şipulu îlu punu de’naintea starostiloru. Acesta e unu 
semnu îdvederatu, că el nu suntu înţeleşi şi prin urmare 
nu potu să primescă cinstea feciorului. Starostii atunci 
iau plosca şi-şî caută câtu mal de grabă de drumu, ve- 
(Jendu că n’au ce să steîe mai multu.

Fiindu părinţii şi fata înţeleşi, atunci mama fetei, câtu 
ai bate în palme scdte şi pune pe masă ce-va de gustare 
pentru staroştî, ca să nu mergă băutura în secu. Eră fata,
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se ’nţelege clacă tote s’au făcutu după placulu şi dorinţa 
ei, dacă-î place fecîorulO, care a peţit’o, iiu scie cum să 
’şi dea rânduiţi şi cum să omenescă şi mulţămescă pre 
starosti.

Starostii, la rânduiţi lorii, închină atâtu în sănătatea 
părinţiloru câtti şi a tineriloru şi nu încetâzti de a lăuda 
pre feciorulti, pentru care ati fostă atâtu de norociţi ca 
să vie în stărostie. Eră colea, cându vedu că rachiulu se 
sfârşesce se scolă dela masă, îşi iau rămasă bună de la 
cei de casă, şi pornescă să spue mai de grabă resulta- 
tulă soliei loră feciorului ce i-a trimisu.

Plosca saă şipulu, care l’aă adusă ei, rămâne la pă
rinţii fetei.

Fata petrece pe starosti până afară, eră după ce se 
întornă înapoi se apucă de grabă să deretice prin casă, 
căci în scurtă timpă are să vie şi feciorulă dimpreună 
cu starostii saă vorbitorii ca s’o pefjscu.

In unele părţi ale Transilvaniei, precum bună 6ră în 
Şclieiu, mai nainte vreme feciorulă totă se mai ducea la 
fată în casă, înainte de a o cere, de s’ară fi dusă mă- 
cară o jumătate de ană de (Jile, de se cunoscea bine cu 
fata, şi dacă nu i se părea, nu se mai ducea, eră dacă 
fata îi plăcea şi era de la Dumnedm o lua. Elă trimitea la 
fată voire să-lă votrescă.

Unii feciori, prea puţini, făceaă cum se face astă-rji: 
după ce puneaă ochii pre vr’o fată, de care credea fie
care, că e de nasulă lui şi că î-ară fi potrivită de nevastă, 
trimiteaă de-a dreptulă lotre fără să fi călcată mai întâiă 
ei peste pragulă casei fetei.

Votrele mergeaă la părinţii fetei, luaă lucrurile de pe 
departe şi din vorbă în vorbă ajungeaă să vorbescă despre 
căsătorii; şi pomeneaă de fecioră, că i-ară fi vremea să 
se însore, că ară fi bine să i se găsâscă o fată bună, că
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şi elu e fecîorâ bună, şi că aiu fi o bună potrivelă dacă 
părinţii fetei aru voi să-lu aibă de ginere.

De obicelu părinţii fetei rugau pre votre să le dea re- 
gazu «să se mai gândescă» şi nici odată nu se făceau lu
crurile de-odată. Şi când părinţii nu voiau să-şî dea fata 
după fecîorulu, care o cerea, nici odată nu-î spunea de-a 
dreptulu, că nu î-o dă ; ci găsîa niodru de-a amâna lu
crurile: ba că fata e prea teneră, ba că nu e gafa din 
destre ori din haine, ba că nu au gându să o mărite în 
acelu aiiu pentru cutare şi cutare pricină şi altele, şi totu 
deauna adăogea : «.să mai aştepte şi de va fi de la Bumnedeu 
se va face.^

Nu totu aşa se’nfempla când fetei şi părinţiloru fetei 
le plăcea fecîorulu. Eî atunci, după ce se mal gândiau şi 
din nou venîau votrele şi din nou le spuneau ; «să fa- 
cemu dacă e datu de la Bumnedeu să facemu» din vorbă în 
vorbă începeau să spună din gură votrele: ce avere are 
fecîorulu; părinţii fetei, ce (Jesh’e are acesta (1).

In alte părţi ale Transilvaniei şi anume despre Mara- 
mureşu, peţitorii, după ce mal ântâiu Iau pe de departe 
pre părinţii fetei şi cunoscu din vorbele acestora, că aru 
voi să’şl mărite fata, scote unulu de sub sunianu o ploscă 
de rachiu, er’ celalaltu unu meru şi le punu pe masă.

Plosca e ca tbte ploscele, însă nierulu se deosihesce 
multă de alte mere. In elu suntu băgaţi de regulă vr’o 
doî-treî taleri, vr’o câţl-va puişori fpiţule) şi celu puţină 
ună galbenă, după cum e adică şi starea feciorului, care 
’î-a trimesă în peţită. Şi fie care bană trebue să fie noă.

La vederea acestoră obiecte toţi cei de casă se con
vingă pe deplină, că ospeţiî aceştia suntă petjtorh Toţi 
o sciu că merulu e semnulă încredinţării, er’ plosca de

(1) G. 1. PitişîL : Nunla din ŞcIkîîQ, publ. în .Revista nouă» an. I. p. lOt—JOS.
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rachiu se golesce după încredinţare. Căci în aceste părtî 
încredinţarea se face printrunu meru (1). Peţitorii dau fetei in 
mână unu meru îndestratu cu banî(<i) dacă ea primesee me- 
rulu, încredinţarea se face numai decâtâ şi se bea rachiulu 
veselindu-se toţî.

Dacă însă maî târqliu miresa vrea să se desfacă, să 
frângă logodirea, ea trimite îndereptu merulu, dar’ atunci 
trebue să întdrcă îndoită banii ce erau puşi în măru.

Cu câtu junele e mai bogată, cu atâta şi în meră se 
pună maî mulţi bani.

De cumva însă fata nu primesee merulă dela peţitori, 
e semnă, că ea refusă, şi atuncea nu se maî face nimică 
şi peţitorii luândă plosca cu racbiă şi merulă se depăr- 
teză ducendu-se la fecîorulă care i-a trimesă sidându-i-le 
înderetă (3).

In fine în unele părţi din România este datină că în 
sera, când peţitorii se ducă la o fată, după ce bea şi ea 
din plosca cu vină, pe nebăgate de semă pune în acea 
ploscă o mică bucăţică de lemnă dintr’ună jugu ca, de va 
lua în căsătorie pre flăcăulă ce-o peţesce, să fie amendoî 
nedespărţiţi ca doi boi într’ună jugă şi în viata lorii să tragă 
d'-o potrivă în dreptate (4).

(li losifQ Vulcaou : Novele, tom. II. Pesta, 1872, p. 24—25: «Aceslu meru 
din logodna poporală română ne reamintetce merulu de auru din grădinele Hes- 
perideloiu. Sciirid că numai unu Hercnle a reuşită a-şl câştiga acestCi mSrQ. Mi
rele poporalii română oferindu merulu din grădina inimel sale—unei fiinţe alese 
de soţie, prin asla-1 declară, că este învingSlore asupra lui.

• Dar’ mSrulQ acesla ne mal revocă în memorie şi mSrulu dînel meino- 
rabilulil meru de certă alQ sexului frumoşii, care apoi de cătră Paris fu judecată 
Vinerei.

«întocmai ca Paris, care a dată mărulă cilel mal frumose, astă felă şi mirele 
din poporulă română dă ună mgră fiinţei alese dintre Iote femeile.'»

(2) Despre întrebuinţarea baniloră ca semnă de credinţă să se vadă mal pe 
largă în capitululă <!■ încredinţarea^.

(3) losifu Vulcană; Novele, t. II, Pesta 1S72, p. 5, 23—30.
ţii G. S. loneană, op. cit. p. 28.
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XIV. PETIREA.

Dacă fecîorulu, ce voesce să se căsătorescă, a căpetatii 
prin starostii sel cuventu atâtu de la părinţii alesei sale 
câtu şi de la acesta, atunci într’o Joi sau Sâmbătă sera ur- 
meză petirea formală. Adică fecîorulu merge acuma cu pă
rinţii seî, cu starostiî'şi cu vr’o câte-va nemuri mai de a- 
prope precum şi cu vr’o doi lăutari sau unu cimpoieşu, ca 
împreună toţi aceştia să petescă pre alesa sa şi nemijlocitei 
după peţire să facă şi aşedarea.

Se Înţelege de sine. că fecîorulu, mai naiiite de a se 
porni cu părinţii seî în petitu, se însciinţeză prin unu tri
mişii alu seu : orî de se află părinţiî feteî acasă şi ori de 
aru putea eî să-lu primescă'pre dînsuîtt~şi-s»*^a.^?

Insă atâtu părinţiî, câtd şi fiica acestora, după ce le au 
plăcutu fecîorulu şi au datu odată cuventu starostiloru seî, 
sunt totu-d’auna pregătiţi de peţitori şi cu cea mal mare 
plăcere îi aşteptă în totu momentulu ca să vie. ' 

Deci pornindu-se acuma fecîorulu, părinţiî acestuia şi 
cu cei-alalţî inşi şi ajungendu la viitorii socri, respective 
cuscri, cum întră în casa acestora, îndată după cuviin- 
cîosele şi îndătinatele sălutări şi întrebări de sănătate din 
amendouă părţile, începe unu staroste, care e mal bunu 
de gură şi scie mal frumosu ura, a ijice :
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Bună vremea,
Bună vremea,
Boerî păjnentestl-.- 
Şi sfetnici clomnesci!
Boerîulu de casă 
Afară să Iasă,
Căci cu e)u voimu 
Ce-va să vorbimu !

Tatălu fetei :

Cine sunteţi dumnlavostră.
Ce cătaţi la curtea nostră ? 
Spuneţi de unde sunteţi,
La ce-aţl venită şi ce vreţi ?

Starostele:

Mal încetă, pe 'ncetişorulă 
Să’ţl putemă spune adeverulu ! 
Noi suntemă trimişi domnescl. 
Sfetnici mari, împerălescl. 
Tenerulă nostru ’mperată 
Pe aici c’a mal ămblată.
Şi primblându-se ’n primblare 
A veijută o mândră flore 
î n,-acestecin‘Jî~TnăTeţ©1—y 
O flore mândră de raiu,
Care-a ’nflori, ’nfTorea 
Şi din fji ’n rji, ce mergea, 
Totu mal mândră se făcea. 
Dar’ de rodită nu rodea.
Şi s’a ho ţări tă s’o la,
S’o ducă, cum va putea.
Peste văl şi peste munţi 
Pân’ la ale sale curţi;
Păn’ la curtea ’mperătescă. 
Acolo s’o resădescă 
Ca mal mândru să ’nflorescă 
Şi de rodită să rodescă.

Şl-a nost’ teneră împeratCi 
Demineţă s’a sculată,
Pp obrazu că s’a spălată.
La icone s’a ’nchinatu 
Lui Dumnecjeă s’a rugată.
Pe cală murgă a ’ncălicată 
Şi la venată a plecată.
Şl-a venată, câtă a venală 
De cu (ţii pân’ ce-a ’nserată.
Şi ne'mică n’a aflată.
Kiîl"cblea de cătră sară 
Dă peste-o urmă de feră 
Stă locului... şi se mlară : 
oă fie urmă de feră?.
Şi fiindă -că nu sciâ 
Cam ce felu de urmă e 
A strânsă felă de felă de domni 
Şi^ Olosofl învăţaţi 
ST-a făcută ună mare sfatu 
Şijie toţi î-a întrebată 

\ ,Şă-I spu'e că-adeverată ;
JlBi ce-î urma ce-a aflată ?
,yniî sta şi cumpenea 
Şi pe urm’aşa rţlicea :
,Că-l urmă de feră mare 
Să fîe-de-''mpreunare 
Tăn erulurîîn pe ra tă.
Alţii er’ aşa (Jicea :
Că a,Jj^re de grădină 
iSă fie de-ac^î (3e la cină 
tu ’mperatulă dimpreună. 
Tenărulu nostru ’mperatu 
Pre toţi cum 1-a ascultată 
Peste dînşil s’a uitată 
Şi pre noi că ne-a ’nsemnatu, 
Pre noî pre-aueşTT doi bărbaţi 

Mici de stată 
Şi buni de sfatu.



Micî de statură 
Şi bunî de gură.

Şi după ce ne-a ’nsemnatu 
Pe locu că ne-a .şi mânatu 

/Pe' erângu ceriuluî,
Pe radele ^soreluî 
Pe nmn^ruiu steleloru 

^''Idrea'sa î-o căutămu
locii să î-o ducemu.

NoT, elu cura ne-a poruncită, 
îndată ne am şi pornită 
Şî-am cătată câtă am cătată 
Şi nemică n'am aflată.
Şi pe când pe gândurî stamă 
Şi ce-om face nu sciamă, 
Kt’atuncea că se lasă 

vO stea mândră, luminosă 
Dreptăspre cufTea Dunmîăv'ostră. 
NoT după stea rie-arn luată 
Şi’ncoce -ne-aiu-.îndreptată 
Şi după ce ne am pornită 
Pân’aice am venită,
Şî-aice când am sosită
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Florea’n curte am zărită.
Deci să sciţi c’am venită 

Florea s’o luămă 
La curţi s’o ducemă,
La curţî mari, domnescî, 
Curţî împerătescî,

Deci să n’aveţî vr’o chitelă 
Să ne faceţî de smintelă 
Nici 6re-şi care prepusă 
Ca să nu ne daţi respunsă'. 

Că noî ain venită 
Florea s’o luămă 

La curţî s’o ducemă 
La curţî mari, domnescî, 
Curţî împerătescî,

Că acolo este 
Locă de înflorită.
Locă de odrăslită,
Sara a’nflori,
Demineţ’a odră.sli 

Şi părinţiloră va fi
Pomană câtă oră trăi 
Şi chîar după ce-oră muri. (1).

O variantă a oraţiei acesteea, care se ţine asemenea la 
peţire. sună precum urmeză.

Bună diua.
Bună diua,

Boerî marî, lumesc!
Boerî pămentescî!

Tutălil fată :

Mulţămimă Dumilorvostre 
Sfetnic! rnarî, împerătescî ! 

Dar'ce’mblaţ.î,
Ce căutaţî ?

Bine sama să ne daţî !

Starostele :

Noî ce’mblămă 
Ce căutămă,

Or! în cotro ne’nturnămă 
Bine sama că ne dămă.
A nostă teneră îmderată 
Demineţa s’a sculată.
Pe obrază că s’a spălată, 
La icone s’a'nchinatu,
Luî Dumneijeă s’a rugată. 
Mândre haîne a’mbrăcată,

(1) Din Gura-Ho norului, com. de Andrei ProdanQ, stud. gimn.
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Pe calu negru-a’ncălicalu, 
Mandră 6ste-a râdicatu :

Tolu boerî betranî 
Şi fecîoi’Ttinerî 
Şî-au plecaffi 
La venalii , 
Şî-ăîDvenalu :
Câmpii cu florile, 
Luncele 
Cu fruncjele,
Văile 
Cu apele,
Văl adâncî 
Cu ape recî,
Satele 
Cu fetele,

Şi codri cu ferele.
Şî-au venatu,
Câtu au venatu 

Şl nemică n’au aflatu.
Şi venară 
Câtu venară :
I,)i de_ vară 
Până ’n sară 

Şi nemică nu aflară.
Er’/ colea de cătră sară 
Dau peste-o urmă de feră. 
Stă ostea’n loeu şi se TuTară 
Să fie urmă de feră,
Orî pote de dînişoră ? 
Unî^^au disu, că-I flbre-alesă 
Să fie de aqlî miresă 
Cu’mperatulu la o masă.
Alfiî: că-î flore de raiu 
Să fie întru mulţ.î aî 
Culmperaţulu de bunii traiu. 
Şi er’ alfî au qlisu că:i feră 
Să fie din astă sară 

' La’mperatulu sofioră.

Dar’unu filo.sofu invelalu,
Micu de stătu

Şi cam inâncatu de versatil 
A cuventatii :

— Bucură-te împărate, 
împărate prea’nălţate !
Că urm’acesta-î de 4'nă,
Să fie de-acjî dela cină 
Cu Măria Ta ’mpreună,
Amendoî unu trupă să fiţi 
Şi’ntru mulţ,î anî să trăiţ,î !

A nost’ lenăru împăralu 
Forte mi s’a bucurată, 
în scări de-aură s’a’nălfală 
Peste 6ste-a căutată

Şi ne-a alesă pre noî
Pre-aceştî doî
Voinici
Micî de stată
Şi bunî de sfată.
Din gură îndrăsnefî,
Din caî sumezi.

Şi pe locă, cum ne-a alesă, 
înainte ne-a triinesă 
Pe numărulă steleloră.
Pe raijele ceriului,
Pe .suflarea ventuluî, 
ţ)îna să î-o căutămă.
Pe locă să î-o aducemă,
Orî de nu, bine nu ’mblămă. 
Noî, cum ni s’a poruncită, 
îndată ne-am şi pornită.
Dar’ orî şi câtă am umblată 
Noî nemică n’am aflată.
Er’ când am ajuns şî-am dată, 
Să intrămă în acestă sată,
O stea ni s’a arătată.
De urma cjlîneî am dată.
După dînsa ne-am luată.
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Şi când am fosiu 
Ia dreptulu acesteî case 
Etă stenaxîă se lasă 
Şi (Jîna întra'în casa. 
t'aE'ijiaToT muUu n’arn slătulu. 
Ci pe locu ne-am abătulu 
La acesta curte-alesă

Mare, mândră şi frumo.să.
Deci ori (Jîna iie-arătafî,
Orî de nu, bine nu ’mblaţ.î.
Că noT n’am beulu holercă 
Să ne fie cuventulu de nemică, 
Cî-am bcutu buţî de vină 
Să ne fie cuventulu deplină 1 (1)

Oratorîulu tace aice puţinu, er’ cimpoieşulti sau lăutarii, 
cari au veuitu cu dînşii, întoneză o melodie veselă dintr’uuu 
cotu, sau de lângă uşă, dar’ aşa de domolii şi înceţii, în 
cât’ pre toţi să-î umfle rîsulu.

Părinţii fetei respundu, că acestii felu de feră n’au ve
niţii la casa loru.

Oratorîulu însă. şi cei lalţî peţitori, er’ mai aleşii celti 
d’intâiu cu întrega sa putere retorică, cel de pe urmă cu 
TJlosoele scose din trăistuţe, scoţii cei de casă pe bunica 
fetea şi glicu :

— Pre acesta o căutaţi ?
Lăutarii sau cimpgieşulu pornesce atunci unii bocetii 

de jele şi superăciosu, er’ peţitorii strigă cu toţii:
— Nu ! nu e acesta ! -----
Bunica face atunci \ocu mamă
— Pote pre acesta o voiţi ?
— Nu! nul... nu pre acesta o căutărau noi! — strigă 

cu toţii.
— După mamă scoţii pre o servitore hetrână şi urîtă, 

hîdii şi cotrinţosii îmbrăcată şi (jicii ;
— Ei!... n’avo!... v’amu aflat’o!...
— O nu !... nu ! — răspunde oratorîulu, — acesta nu e 

fera, pre care o căutămu noi, pentru că a nbstră e cu 
perulu'-ea-aurulu, cu ochii negri ca murile şi cu dinţii ca

(1) Din Ilişescl, dict. de Ilie alâ lui Marcu UngurenO, ecomom.
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niăi^ăritarele, cu buqlele ca trandafirii, cu faţa din sore 
şi cu cbipu frumosu de dină.

După aceste ceremonii scotu părinţii pre fata loru din 
o cămară sau din altu locu, unde a fostu până acuma, şi 
le-o aducu îmbrăcată câtu se pote mai frumosu şi mai bine.

Lăutarii, cum o vedu,L_îşi rupu^strunele cântându şi ju- 
cându la uşă de bucurie că se găsi fera, pre'căTe'-ar— 
fţut’o tenerulu împeratu, când a fostu cu dînşii la venatu. (1)

Lăutarii cântă merefl, er’ peţitorii scotu ploscile pline 
cu vinu sau cu rachiu şi cinstescO pre cei de casă.

Stăpânulu căsii, la rendulu seu, poftesce pre peţitori să 
cuprindă locu pe laiţe, er’ pre feciorii şi pre părinţii ace
stuia, ca pre cei mai de frunte şi mai plăcuţi dspeţi îi 
aşedă după masă în capiilu cinstei.

După acesta întrebă părinţii feciorului atâlu pre viitorii 
cuscri, câtu şi pre viitorea nora, ori de întru adeverii sim- 
ţescLi cu dorinţa loru, mai cu semă pre fată o întrebă ei: 
de-i e cu voe să se mărite după fiiulii lorii, şi ori de nu 
este silită de părinţii sei, ca să rnergă după dînsulO.

La acestă întrebare respundu atâtii părinţii, câtu şi fata, 
că li este cu voia, căci dacă nu li-ar fi fostu cu voia, 
atunci n'arîi fi daţii cuventu starostiloru.

De aici înainte urmeză apoi închinările şi urările de no
rocii şi de voe bună. Mai cu semă starostii făcu marc hazu 
şi veselie, că şi-au ajunsu scopulu.

Cinstea şi veselia acesta dureză ca la vr’o dbue oare, 
când apoi urmerţă ioşedarea,» despre care vom vorbi mai 
pe urmă.

Dacă feciorulu, ce voesce să se însore, nu e dintr’unu 
satu cu alesa sa şi prin urmare n’a putută de mai nainte 
să-i descopere dorinţa, căci numai din vecjute sau aiujite

(1) «Nunţile la ţavă'» publ. în« Calendariulu pentru ducatulQ Bucovinei,» Cer
năuţi, 1857.
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o cunosce, atunci nu trimite maî ântâiu slarostiî la pă
rinţii el. ci de regulă se duce elu singuru dimpreună cu 
tatălu seu, sau şi cu alţi doi omeni, ca s’o peţescâ. Er’ 
dacă fecîorulu n’are tată, saa acesta nu e în stare să mergă 
cu dînsulu, apoi se duce elu numai cu unulu sau doi 
omeni, cari asemenea se numescu starosti sau peţitori.

în casulu acesta atâtu Stărostia câtu şi Peţirea urmecjă în 
una şi aceea-şl (Ji, întrebuinţându-se cam acelea-şi obiceiuri, 
cari s’au aretatu mai susu.

Er’ după ce a peţitu fata şi feciorulu a căpetatu cuventu 
atâtu din partea ei câtu şi din partea părinţiloru sei, se punu 
cu toţii la masă,, şi scoţendu peţitorii o ploscă de rachiu, 
care au adus’o cu sine, începu a cinsti pre cel de casă şi 
a se veseli.

în acela-şi timpu, câtu şedu la masă, tinerii îşi dau în 
schimba nisce obiecte ca semnu de legătura, şi anume fe
ciorulu îi dă feteî- vr’b ‘căte-va m6nete~ăe-ă:Yţfmtu sau unu 
ăalbenu, er^_^ ii dă ori o năframă frumosu cusută, ori 
dnu^ulpanu sau o năframă de metas^ă, adica care ce pole 
şi după cum li-i şi starea.

După ce'au schimbăfu~ aceste obiecte, feciorulu se dă 
de-o parte cu fata ca să facă cunoscin^ă mal de-aprope 
cu dînsa, să-i descopere aplecarea ce o are spre dînsa, s’o 
’ntrebe ori de-o trage inima să se mărite după dînsulu, 
sau numai silită liind vrea să’mplinescă voinţa părinţiloru.

Pe când feciorulu stă de vorbă cu fata starostii se dau 
în vorbă cu părinţii, spunendu-le ce avere capătă feciorulu 
dela părinţii sei, ce purtare are şi câtQ de fericită va fi 
fata lorQ dacă voru mărita-o după dînsulu.

Nu-i vorbă că starostii de multe ori laudă pre feciorii 
mai multă de câtă merită. Cu tăte acestea însă se ferescă 
forte tare ca să nu le iasă din gură nisce cuvinte neru
megate saă chiar nisce minciuni, temendu-se ca să nu pă-
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ţescă maî pe urmă ruşine, şi-apoî cu totu cuventulQ ce li- 
s’a clatfi maî nainte, să se alegă atâtu eî câtu şi fecîorulu 
cu o... coşarcă.

în fine după ce fecîorulu a vorbită câtu î-a plăcută cu 
fata, după ce î-a spusă totă ce a avută să-î spue, şi după 
ce aă închinată cu toţiî încă vr’o câte-va păhare în să
nătatea celoră de casă şi a peţitoriloră, îşî îeă peţitoriî 
rămasă bună dela părinţî şi dela fată şi se întorcă acasă, 
rămâindă a se face «aşedarea» după «pe vedere».

în Moldova, de care s’a ţinută mai nainte Bucovina, peţi- 
rea s’a făcută în vechime si se mai face încă si acuma maî

y y

totă asa ca si’n Bucovina.
1 y

Etă ce ne spune în privinţa acesta principele Dim. Can- 
temiră:

«Dacă unuî june îî place o fecioră; trimite la părinţii eî 
starosti, carî se chianiă peUtorl dela cuv. latină Petitores. Ace
ştia cercă mai întâiă pe de departe voia părinţiloră fetei, ca 
nu cum-va refusându-le să paţă ruşine ; când apoi vădă că 
părinţii n’ară fi în contră de a-şî mărita fata, atunci mergă cu 
toţi consângenii mirelui la casa fiitoreî mirese, şi celă mai 
de frunte din eî, care se numesce Staroste, ţine o scurtă cu
vântare, prin care cere fata. Cuvântarea acesta e maî în totă 
loculă asemenea, pentru aceea o transcriemă aicea precum 
urmeză :

—• «Maî marii noştri, moşi şi strămoşi, âmblândă la vâ
nată prin codri, aă dată de ţara acesta în care trăimă şi noi 
acum, şi ne nutrimă şi ne delectămă cu laptele şi cu mierea 
ei. Aşa la exemplulă loră s’a îndemnată şi măritulă boeră N.N. 
de aă mersă la vânată prin câmpî, prin codri şi prin munţi, 
şi aă dată de o căpridră, care fiind ruşindsă şi onestă, n’a 
stată faţă cu elă, ci a fugită şi s’a ascunsă în culcuşurile sale. 
Noi venindă totă pe urma eî, ne-aă adusă în acestă casă. 
Deci D-v6stră trebue să ne-o daţi, saă să ne arătaţi în cotro

S. FI. Marianii: Nunta la Români, _ S
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a fugitO acestâ căprioră. pre care noî cu atâta ostenelă ţi 
suclore am urmîirit’o prin păduri şi prin câmpii>.

«La aceste mai adaoge oratoriulu încă alte alegorii şi me
tafore după cum se pricepe. Părinţii negă mai întâiu că ară 
ti intratu în casele lorQ venatulQ ce-lu cerea; pote i-a rătăcitu 
urma, şi se va fi ascunsQ unde va în vecini. Peţitorii insistă 
să li se arăte căprioră. Atunci părinţii le aducu înnainte o 
fată bătrână şi urîtă, îmbrăcată în vestminte sdrenţose, şi-î 
întrebă, dacă asta este căprioră pe care o caută. Peţitorii 
răspundu» :

—> «Nu; nu este asia. Căprioră nostrăare perulu galbenii 
ca aurulu, ochii ca,ai şoimului, dinţii ca mărgelele înşirate, 
buzele mai roşii ca cireşa, trupulu ca oleoică, pieptulQ ca de 
gânscă, grumazii ca de lebădă, degetele mai fine de câtu cera, 
faţa mai strelucitore de câtu sorele şi de câtu luna.»

«Şi dacă părinţii totQ negă, că n’au vă(Jutti pe Ia ei acea 
căprioră, atunci peţitorii răspundu şi glicu» :

«— Cânii noştri sciu urmări forte bine; ei nici odată nu 
ne-au înşelaţii; şi chiar acum ne-au datu semnele cele mai 
învederate, că aici trebue să fie ascunsă căprioră pre care o 
căutămu».

»După aceea îl ameninţă, că dacă nu o dau de voe bună, 
voru întrebuinţa arma şi o voru lua cu puterea. Atunci părinţii 
mergu şi aducQ fata, îmbrăcată frumoşii, după starea şi ave
rea lorQ. Peţitorii vă(}endu-o îndată strigă» :

— «Asta e căprihra cea dorită!» (1)
în unele părţi din districtuln Bacăului, «părinţii sau vr’o 

rudenie din partea flăcăului, — care voesce să se însore, — 
.se ducii la casa părinţilorii fetei şi le propunii de a-şl da fata 
după aceia flăcău; şi dacă nu se apără, urmedâ a se mal 
duce odată cu flăcăulfi pentru a se înţelege părinţii flăcăului

(^1) Descrierea Moldovei, ed. Acad. rom, p. Î4.S—144.
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■cu al fetei; şi putendu-se pune la cale, se dă mâna, adică flă- 
■căulu cu fata şi părinţii ambiloru asemenea, determinându 
si (,liua de a se logodi.

In alte părţi totu din districtulu Bacăului, spre înclielarea 
logodnei se făcu mal multe întruniri sau adunări, pentru ca 
flăcăulă şi fata să se p6tă plăcea unulu altuia. După aceea 
mergu părinţii flăcăului, însoţiţi de flăcău şi de alte per- 
sone din satu maî deosebite, la fată spre a se înţelege cu 
părinţii fetei, adică (Jicu, că mergu în peţitu spre a se pute 
alcătui din (Jestrea ce o dau fetei, spuiiendu şi ce-1 dau 
flăcăului ; şi dacă se potu învoi chiar în momentulu acela 
începu logodna. (1)

în munţn Vrancel datina peţirei sau împeţirei se prac
tică astu-felu :

«Vornicelulu ţUndu o năframă cusută în mână, merge 
întovărăşitu de alţi doi omeni la părinţii fetei şi (Jice :

«Bună vremea la cinstita adunare ! şi la cinstiţii socri 
mari! cum trăiţi ? cum v6 aflaţi ?

Socrii răspundă :
«Mila Domnului, ne aflămu bine ; dar’ şi D-v6stră sema 

ve daţi, pe la noi ce căutaţi ?
icelulu^se închină şi (Jice :

I Kime să nu ne oprescă.Noî cum umblămii,
.Şi ce căutămu,
Sama bine ne dămu,
Frica nimemî nu purtămu.
De unde venimu 
Scimu,
Şi unde mergemu 
Cunoscemu,
Că noî suntemu solî imperătescî 
Omeni buni dumnecjeescî,
Şi avemu poruncă împerătescă

Decî d-v6stră sunteţi rugaţî 
Bine să ne ascultaţi,
Când omu cuventa 
Şi sama ne-omu da :
Alu nostru teneru imperalu 
De cu sară ne-a chlemalu 
Şi acesta poruncă ne-a dalii: 
Să strângeţi cele de voinici 
Cu topore mari şi mici,
Ca să fac'o venălore,

(1) Columna Iul TralanQ. an. IX. p. 382.
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De paserî gălbiure,
De blânde căpriore.
Noî cu totiî ne-ani supusă,
La venătore ne-am dusu.
Er’ împeratulu în de sară,
Zări o urmă u.şoră 
De sprintenă feră.
Uniî (iliseră
Că-î urmă de pasere de raiu, 
Să fie împeraluluî bună de traiu. 
Alţii 4iseră că î urmă de (J'nă 
Să fie împăratului grădină,
De frumose rodurî plină.
Atuncî tenerulu nostru împeratu 
In scări de aură s'a rădicată. 
Peste mândră oste a cătată 
Şi a : ci*16 a fi în stare 
Să prindă acea feră.
Şi pe urmă-î să se ducă

Si răspunsă apoi s’aducă ? 
Atuncî noî ne-am alesă 
Şi pe locă am purcesă 
Din urmă în urmă 
Ga păstorlulă după turmă.
Şi venindă noî treî voinicîr 
Şi ajungendă pe aicî 
Cu suflarea ventuluî.
Pe faţa pămăntuluî,
Am zărită căcjendă pe casă 
O stea mândră, luminosă, 
Şî-amă maî văqlută o floricea 
Maî mândră de câtă o stea, 
Care’n flori înfloresce.
Dar’ de rodită nu rodescle. 
împăratulă nostru o vrea, \ 
Şi ne-a trimisă după ea.
Ga să î-o duceniă miresă,
Să şî-o facă împărătesă! (l)

în Transilvania şi anume pe Someşulîi-mare, junele şî 
juna, cari au a se căsători, dacă sunt de maî nainte cu
noscuţi, hotărescu în înţelegere cu părinţii lorQ precum, 
şi cu alte rude maî de-aprope o seră, în care păi’inţii vii- 
tdreî mirese, pregătindu o cină constătătore din plăcinte, 
carne şi friptură, şi însoţită cu vinu, vinarsO sau bere,, 
aşteptă pre junele peţitorii, care vine dimpreună cu pă
rinţii şi cu rudele sale, şi care aduce cu sine partea cea 
maî mare de băutură precum şi lăutari—ceteraşî.

întrându în casă începu a vorbi mai ântâiu despre lu
cruri indiferente. După aceea unulu dintre omenii junelui 
peţitoriu începe pe de departe a se recomanda ca unu 
neguţătoru de juninct bune n frumose, care vine din depăr
tare, şi auijindu, că şi stăpânulu căsiî arii avea o junincă

(1) V. Akcsandri : Op. cit. p. .364.
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■de vendutu, s’a abătutu pe la dînsulu cu scopu. ca, dacă 
Ta fi dela Dumnezeu datu, s’o cumpere.

După sfârşirea acestoru cuvinte se arată una dintre niuerî, 
firesce că cea mai urîtă, şi aceea se îmbie la târgu.

Neguţătorulu însă nu voesce s’o cumpere (Jicendu, că e 
prea betrână şi slabă, că neavendu dinţi nu va pute 
mânca, sau că e şchiopă, etc. şi prin urmare nu pote 
s’o cumpere.

în urmă, după multe glume .şi rîsete, se arată fata cea 
adevărată.

Neguţătorulu, cum o vede, (Jice :
— Ia acesta îmi mai place, pre acesta voiu s’o cum- 

peru. Şi fata, dacă alâtu ea câtO şi părinţii săi sunt înţeleşi 
cu junele, care o cere, dă mâna cu dînsulu. (1)

în alte părţi ale Transilvaniei cererea sau pefirea fetei 
se întâmplă cam de comunu aşa, că tenărulu, care voesce 
să se căsătorescă, plecă cu doi omeni de ai săi la lo
cuinţa fetei, pre care voesce să o peţescă. întrându în casă, 
se închină (salută), după datină, mai petrecu puţinu în 
convorbiri despre unele şi altele, în urmă unulu dintre 
peţitori (adică dintre cei doi omeni de încredere ai tenă- 
rului), începe aşa:

«Cinstiţi omeni de omenie, şi cinstită gazdă! după ce 
^mu vorbiţii despre mai multe lucruri cunoscute, e tim- 
pulu să vorbimu ce-va şi despre lucrulu, pentru care amu 
A-enitu aici la casa D-v6stră».

«Odinioră patriarchulu Avramii voindu a-şi însura pre 
IsacQ, fiiulu său, a chlemalii pre credinciosulii său Elea- 
zarQ la sihe şi i-a (Jisii; juru-te pre tine Eleazăre să nu iei 
fiiului Isacâ. muere din nemulii Cananeilorii; ci să te duci 
în pămentulu meii, între rudeniile mele, şi să-i alegi lui

(I) Corn. de I. Popii Releganulu.
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soţie după cuventulu meu. Deci Eleazaru s’a şi dusu în 
pămentulu luî AvramQ, şi sosindu în loculu, unde locuiau 
rudeniile luî, cu voia luî Dumnedeu a şi întâlnitîl pre fata, 
care era dela DumnedeCi alesă pentru Isacu, fiîulu luî A- 
vramu. Spunendâ şi părinţiloru în ce âmblă, ac€ştîa nu- 
maî decâtu au (Jisu : «Dela Durtinedeu e renduită, şi nu-î 
putemu lucra în protivă. Etă fiîca ndstră Raveca, du-o 
soţie stăpânului teu Isacu». Asemenea şi noî suntemu tri
mişi soli aî D-sale N. N. din N. ca, precum atunci Elea
zaru pentru Isacu, aşa şi noî să timti mijlocitori pentru 
o soţie fiiuluî seu N. şi de 6re-ce tenerulu nostru din iu
bire cătră fiica D-Vostră N. s’a hotărîtu, că — de va fi cu 
voia lui D-gleu şi a D-v6stră, — să-şi logodescă soţie pre 
fiica D-v6stră, de aceea alâtu dela dînsa, câtu şi dela D-v., 
aşteptămu rfispunsulu îmbucurâtorfl».

Acum, dacă părinţii se învoescQ, se declară, Că dînşiî 
nu strică voia fetei, şi deci atârnă numai dela dînsa. Dacă 
se învoesce şi fata, tinerii dau mâna şi se încreclinţeză nu
mai decâtu, oi'I se hotăfăsce o di pentru facerea credin
ţei, — încredinţăreî. (1)

La Românii din Munţii apuseni al Transilvaniei fecîo- 
rulu, care a pusu ochii pe vre-o fată din altu satu şi voindu 
a se însura, pornesce la peţitit cu multă precauţîune şi re- 
servă. Mai îa cu sine unu omfi de încredere, bunii de gură 
şi meşterii în ale peţitulul şi mergendii în sătulii fetei acolo 
tragii la unii cunoscuţii, cătră care adresându-se îî (Jicii:

— Frate, amu veniţii a peţi, să faci bine să ostinescl 
până la N. N. (părintele fetei) şi să-î spui cugetulii nostru,.

Cunoscutulii, primindii misiunea şi aducendu unii res- 
punsu că părinţii fetei îî aştâptă, plecă tus-treî, şi acolo 
după ce aii vorbiţii despre unele şi altele, omulii de în-

(1) Benedicta Viciu: ColăcăritulQ. Obiceiurile ţSraniloia Român! la nuntă. Si- 
bilfl. 18B5 p. 1.
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credere alu feciorului, aşa numitulu })eţitoru, care de re
gulă ia ospeţu face pe vorniciilu mirelui, se rădică şi (Jice :

— FraţilortJ! de amu şedea câtii amu şedea, totu trebue 
să mergemu. Să ne dămu dar’ solia pentru ce amQ venitu.

Scimu din sânta scriptură, că D-(;Ieu a făcută cerulu şi 
pămentulă, tote cele vefjute şi neveijute, mai pe urmă a 
făcută şi pe omă, căruia, ca să nu-lu lase singură în, lume, 
i-a dată şi o soţie pe strămosa ndstră Eva, Aşa şi noi, 
sciindu că D-v6stră aveţi o fetişoră frumosă şi de ome
nie, ne-aină luată voe să v’o ceremă pentru junele nostru
de fată ca să întemeîemă o nouă casă./ *

-Părintele fetei răspunde :
— De va fi dela Dumnerjeă, D-deă să ajute !
Cunoscutulă (jice fetei:
— Nepotă, noi amă venită călare, ieşi afară de verji nu 

s’aă deslegată caii ?
Eşindă fata totă elă îi qlice şi feciorului :
— Nepote, mergi şi tu, să n’o lovescă vr’ună cală cu 

V)iciorulă.
Afară tinerii se înţelegă, întrebândă fecîorulă pe fată 

dacă îi place de elă şi după ce s’aă învoită într’ună felă 
saă într’altulă, se întorcă în casă, de unde imediată plecă 
la locuinţa cunoscutului. Aici cunoscutulă şi peţitorulu a- 
scultă părerea mirelui, care dacă î-a plăcută de fată rogă 
pe cunoscută ca să mergă numai de câtă la părinţii fetei 
şi să-î întrebe dacă şi loră le-a plăcută de elă ?

Cunoscutulă aducendă ună răspunsă favorabilă se ducă 
din noă tus-treî la casa fetei, unde părinţii ei, îi ospeteză 
şi hotârăscă qliua, în care părintele, saă tutorulu fetei în
soţită de trei omeni de încredere, are să mergă <'pe ve
dere» la casa feciorului. (1)-

(1) T. Francii şi Candrea, op. cit. p. 149—151.
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în Selagiu şi’n Chiorii, adică în gîurulu Şomcuteî-marî din 

Ungaria, 'peţitorulu şi cu grăitorulu său îşi întocmescu tre- 
bile astu-felu ca’n (Jiua de Botedulu Domnulm des-demineţă 
să fie acuma în casa omului cu fata de măriţii (măritatu).

în rendulu dintâiu peţitorii din aceste părţi sunt numai 
v^lefori şi nu capătă de astă dată nimică de mâncare, ci 
numai de beutu.

Peţitorii dintr’o comună străină nici cândQ nu se ducii 
de-a dreptulu la casa cu fata, ci tragu mai ântâiu la unu 
cunoscuţii sau la unii vecinii de-a omului cu fata de mă
rită, şi pre acela îlu trimită apoi ca să ceră audienţă. Şi 
dacă li se spune că voru fi primiţi, nu se ducu îndată, 
ci mai aşteptă puţină până ce socotă că părinţii fetei se 
voră fi putută pregăti de primire. După aceea se ducă, şi 
dândă bineţe (Jică :

— Totă norocă bună să vă dea Dumnecjeă!
— Să trăiţi cu bine ! — răspunde gazda casei, er’ bă

trâna casei, care îi aşteptă stândă înaintea căminului şi 
ţiindu-şi fetiţa de mâna dreptă, îndată după întrare le-o 
recomândă cu cuvintele :

— Din darulă lui Dumnecjeă acesta ni-i fetiţa !
Peţitorii daă după acesta mâna cu fata şi anume ântâiă

grăitorulă, apoi junele peţitoră.
Părinţii poftescă pre peţitori să şa(jă după masă. Peţi

torii se pună să şedă, dar’ nu beă nici nu mănâncă ni
mică, până ce nu spună la ce aă venită. Dacă vădă că 
suntă bine-primili, peţitorulă, după mai multe îmbieturi, 
mănâncă din brân(Ja (1) pusă pe masă, ji be puţină vin- 
arsă, er’ grăitorulă be cu părinţii fetei pentru fericirea ti-

(1) E de ’iisemnatu că mâncarea cea mal escelenlă pentru unu peţitorii sela- 
glanti e brăiida. Dnr’ îl vine omului a rîde, când o vede că e sfărâmată m6- 
runţelu şi lângă dînsa nici o furcuţă. Unu peţitorii de treiS însă trebue să albi 
cuţitaşQ la dinsulQ şi cu acela să mănânce brâniţa sfărâmată. Espl. Comunicato
rului.
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neriloru şi pentru ca D-(Jeu să-i întroîoce dacă-şî sunt 
renduiţi.

După gustare tinerii sunt lăsaţi singuri ca să-şi vor- 
bescă vorbele şi să se înţelegă, er’ bătrânii îşi făcu de lu
cru cu altele, vorbindu sau despre economie sau despre 
alta ce-va.

Vorba tineriloru se termină celQ multu într’unu pătraru 
de oră au positivil au negativii. Dacă e positivu, atunci 
fata la despărţire (Jice peţitorului :

— Să fii sănetosu, dar’ pe’nturnate !
După peţite feciorulu se’ntorce la quartiru, şi pe când 

tragu clopotele la Biserică în (ţiua de Botecjulu Domnului 
atâtu elu câtil şi grăitorulu seu se află acumu înaintea bi- 
sericel locale, unde sunt şi alţi peţitori dimpreună cu grăi
torii lorii adunaţi. (1)

Acestea sunt tote datinele Piomâniloru dela Pefire, câte 
le-amCi pututu eu până acuma aduna.

O parte dintre datinile acestea le întâlnimQ nu numai 
la Români, ci şi la alte naţiuni din Europa, şi anume : 
dintre cele de viţă latină la Italiem şi Francesi, er’ dintre 
cele de origine străină la Magi nari. Malorosienu din Ucraina 
şi la Serbii din Primorja.

în şirele următore reproducemu datinele usitate la po- 
porele amintite ca să se potă cunosce întru câtu se ase- 
meneză ele cu ale nostre.

Aşa la Italieni peţesce tatâlu saCi epitropulu junelui, care 
are să se căsătorescă. Betrânulu se duce la casa fetei alese 
şi îndreplându-se cătră părinţii acesteea îi rogă ca să-i dea 
o porumbiţă albă şi nepătată sau o viţică albă, despre care-î 
este cunoscuţii, că se află în posesiunea loru. Alegendu 
icona din urmă, atunci mai adaoge : *ea ară fi mândria

(Ij Coiii. de d-lu El. Popu, îav61. în Şoincuta-mare.
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cire<liî mele.» Er’ despre porumbiţă (Jice : că aru fi mângăe- 
rea betrâneţelorâ sale.

Părinţii fetei se făcu că nu sciu ce felu de fiinţă alesă 
aru fi căutându elQ. Eî îl arată una după alta fetele loru, 
numai pre cea adevărată nu, şi la fie-care întrebă:

— Acesta e, pre care o căutaţi.
în urmă aducu aşa (Jicendu cu de-a sila, pre cea ade

vărată, căci ea, amăsuratu datineî, trebue să se apere cu 
mânele şi cu piciorele.

La vederea fetei adevărate bătrânulu peţitoru se rădică 
în picîdre, bate din pălmî şi strigă:

— Acesta e, care o cautu eu ! (1)
Ţeranulu bretonă, când voia să 1a o fată, trimitea la fa

milia eî unu bazvalan, solu de dragoste, peţitoru. Acestu 
solu sau peţitoru era de obiceîu unu croitorii, căci aceştia 
aveau mal de multu nume, că limba lorQ lî-aru fi fiindâ 
aşa de ascuţită ca şi acele. Peţitorulu bretonii trebuea să 
fie forte ghibaciu la vorbă şi forte bogaţii în glume şi tâl
curi ; trebuea să fie în stare a arăta cu măestrie tdte în
suşirile bune ale mirelui şi să spună în tocmai câţi cal, 
câte vite albe şi câtă săcară are acesta. Pleca la driimii, 
dacă se vedeaQ semne prielnice, er’ dacă îl eşia înainte o 
ţarcă sau unCi corbii se înturna pe dată. Din potrivă mer
gea veselO, dacă i se arăta unu porumbă gurluindu.

Peţitorulu întrebuinţa tdte poddbele poesiel poporane. 
Zîmbindu venla elu la casa ţăranului şi rjicea :

Jn numele tatălui prea puternicii,
Alu fiului şi sfântului Duhu,
Fie bine-cuventare în astă casă 
Şi mal multă bucurie de câtu a mea!

(1) Diiringsfeld, op. cit. p. 94.
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ApSrătoniilă :

Dară ce ai tu, amice,
De nu-'fî este inima voîosă ?

Petitorhilii :•a

Avemu eu o ponimbiţă 
Trăindu în coteau Cu porumbulu.
Dar’ etă c’a năvălită unu şoimă,
Jute ca şi vrâtulu ; '
Mî-a spăriatu porumbiţa
De-a fugită nu se mat scie unde!

ÂpSrutoriulu :

Şi totu-şî eă te vedă prea gătită 
Pentru ună omă atâtă de întristată: 
Ţî-aî pieptănată perulă celă bălană. 
Ca şi când aî merge la o horă.

Feiitoriulu :a

Nu-ţî bate jocă de mine, amice! 
N'aţî văzută vot alba-mî porumbiţă? 
Eă nu voiă fi fericită în lume,
Până nu-mi voiă găsi porumbiţa.

Aperătoriulu :

Eă n’amă vecjută porumbiţa ta.
Nici albulă seă porumbelă.

Feţitormlu ;

Imî spuî mincîunî, tinere! 
Trecetoriî din afară aă vetjut’o 
Sburândă spre curtea ta 
Şi lăsându-se în grădină.
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ApSrătormlu :

Eu n’am vecjutu porumbiţa la.
Nici albulu teii porumbelu.

Peţitormlii :

Albulu meu porumbelu va muri 
De nu-şî va găsi soţia;
Va muri bîetulu porumba.su...
Las’ să cautu eQ prin uşă.

ApSrătonulu :

Stăî, amice! Nu e voîe a trece !
Voiu merge să vedu eu singură.

(Intră în casă, de unde apoi se întorce după o clipă).
M’am dusu, amice, în grădiniţă,
Dar’ n’am găsi tu porubiţă,
Ci o mulţime de florî,
Totu crini şi trandafiri,
Şi mal alesu unu hohocelu 
Inflorindu în colţu printre tufe.
Me ducu să ţi-lu găsescu.
Ca să-ţî fie inima voîosă.

'(Intră eră-.şî în casă, şi revine cu o mică fetiţă).

Feţitoriulii :

Peu, frumosă flore,
Tocmai să ’nveselescă inima!
Dacă porumbelulu meu ar fi o rouă,
S'aru lăsa pe dînsa...

(După o pausă).
Rle voiu sui eu în podu :
Doră a nimerită acolo porumbiţa.
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Apcrătorlulu :

Maî stăî, dragă amice,
Me ducu eu însu-mî.

(Se reîntorce cu socra).
Am fostu în podu,
Dar’ n’am găsilu porumbiţă,
Gi nitmaî acestu spictl:
Pune-ţi-lu în pălărie,
Ca să se maî mângâie.

Peţitonulu :

Câte grăunţe are spiculu.
Atâţia puî va purta porumbiţa-mî 
Cea albă sub aripiorele eî,
Stându ea în mijlocu duîosă.

(După o pausă).
Me ducu s’o cautu la cârnpu.

Aperătormlii:

Stăî, amice! Opresce-te !
Iţî veî mânji frumoşii papucî.
Las’ să me ducu eu pentru tine.

(Se întorce cu bunica).
N’am găsitu nicăirî porumbiţă.
Ci numai acestu meru,
Meru sbârcitu de vechime 
Sub arbore pintre frunije : 
Pune-ţi-lu în buzunaru.
Dă să-lu mănânce porumbulu teu. 
Şi nu va maî plânge.
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Petitoriul ti :o

Mulfămescu, amice !
0 rodă bună, fie şi sbârcilă,
Nu-şî pîerde profumulu ;
Dar mie nu-mî trebue meeulu vostru.
Nicî florea, nieî spiculu,
Ci vreu a mea poiaimbită,
Şi voiu găsi-o eu în.su-mî.

Aperutorhdfi :

0. Dumnecjeule! Ce şiretă maî este!
Vino dară, amiqe, vino cu mine;
Porumbiţa ta nu s'a pierdută :
Eă însu-mî am păzit'o 
In odae într'o colivie de sedefă,
Cu gratie de aură şi de argintă ;
Ea este acolo, forte voiosă,
Forte drăgălaşă, mândră .şi gătită, (l).

După acestu dialogu peţitorîulu merge prin casă, se a- 
şeză la masă, apoî aduce pre mire.

Tatălu fetei, cum îlu vede pre mire, îî dă o chingă 
(tafturu) de şea. Mirele o îa şi încinge cu dînsa fata pre 
care o cere.

Atunci hreutaerulu, adică aperătoriulu, cântă cânfeciilu 
incinfjp.foret (le chant de la ceinture). (2).

Dialogulu dintre hazvalan şi hreutaer, precum şi presen- 
tarea de cătră celu din urmă maî întâiu a uneî copile, a- 
poî a domiieî de casă şi la urmă a bunicheî, cum s’a 
arătatu în şirele de maî susu, se maî repeţesce odată,

(t) H. de la Villemarque, Barzaz Breiz, chants populaires de la Bretagne, 
Paris, 1867, p. 41.6—416, apud : B. P HâşdŞu : Cuvinte din bătrâni, t. II. Bu- 
eurescl, 1879, p. 554—558.

(2) Paul Lafargue : Cântece şi obiceiuri la nunţi, studie despre originea fa
miliei, traducere, publ. în «Contimpuranuluo, an. VI. Iaşi 1887, No. 1, p. 5—7.
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când vine mirele cu suita sa, ca să îee pre miresă şi să 
se ducă cu dînsa la cununie. Totu atunci invocă breu- 
taerul, tocmai ca şi Colăcermlu românii când cere lei'tă- 
chinile, binecuventarea luî D (Jeu, a prea curatei fecîore 
Maria, a tuturoru ângeriloru şi a moşiloru, asupra mire
sei, care suspinându îngenuncheză lapicîdrele moşului, (1).

La MagMan este datină ca dimpreună cu părinţii ju
nelui să se ducă a peţi şi un staroste (kerO).

Starostele spuindu părinţiloru fetei alese scopulu la ce 
au venitu (jice :

— O ])orumhiţă forte Iubită ne-a sburatu denaintea ochi- 
loru şi s’a opritu tocmai în casa D-v6stră; am voi deci să 
întrebămu nu cum-va aţi veijut’o ?

Părinţii respundu :
— Nu. — x>oruml)Ua D-v6stră n’am vecţut’o. Noi, ce-I 

dreptu, avemu una, dară aceea e a ndstră. Puteţi deci dară 
să mergeţi mal departe şi să căutaţi porumbiţa D-v6stră 
în altu locu unde-va !

Prin respunsulu acesta starostii fiindu aşa (ţicendu a- 
lungaţl din casă, de aceea se şi ducu, dară îndată se în- 
torcu îndereptu şi lasă a le spune prin staroste, că şl-au 
trasu pe samă, şi că el arii voi tocmai porumbiţa, despre 
care se (Jice, că aru fi în casă; el arii pune-o într’o colivie 
forte frumosă şi arii căuta forte bine de dînsa.

La acesta li se respunde :
— Acesta e altu ce-va! — Şi totu aşa suntil de mal 

multe ori respinşi din casă, adică până ce se găsesce 
fata, apoi suntii lăsaţi a întră şi a sta în casă. (2).

In unele părţi din Ucraina starostii când sosescu la casa, 
părinţiloru fetei ţinu următorea oraţie :

— Bună Sara ! sălutămii sorele, luna şi stelele, casa, pre

(1) Duringsfeld, opl cit. p. 246. — Guberaatis, op. cit. p, 149.
(2) Duringsfeld. op. cit. p. 44.
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D-v6stră şi pre toţi ceî ce se află aice, şi declarămu că 
cmîziUu (împeratulu, peţitorlulu) nostru s’a clusu la veuatu 
şi a urmărită o vevestiiîcă (helge). Nevăstuîca a fugită clin 
pădure în câmpă, din câmpă în sală, prin sată în gră
dină şi din grădină s’a furişată în casa D-v6stră. încu- 
viinţa-ni-ţî ca s’o căutămă aice ? Voiţi cu plăcere a o da 
diezului nostru ori s’o maî lese la D-v6stră ?

Tatălă fetei răspunde :
— Eă nu sciă. De veţi afla-o aduceţi-o, şi de e a 

D-v6slră, luaţî-o ; de e însă a nostră, atunci reinâne !
După acesta unulă dintre stărosti se duce şi aduce fata. (1).
în fine la Serbii din Primorja adică depe litoralulă din 

Stagno, vechlulă teritoriă ală Ragusel, (^iua încredinţărei 
se numesce *piinerea* saă mai bine (ţisă schimbarea ine- 
leloră. Celă ce aduce inelulu e, ca şi ’n Rizano, tatălă mi
relui. Avorbirea e felîurită şi sună astă-feliă :

— Venindă cu petrecetorii meî pe drumă, amă zărită 
aice o flore roşie minunată de frumosă, pre care cu maro 
plăcere aşi presădi-o în grădina mea. Te rogă aşa darăr 
dacă este cu putinţă, să ml-o dăruescî!

— Forte bucurosă, scumpe amice, maî alesă că am 
destule flori frumose! — respunde tatălă fetei. După a- 
cesta scote pre una dintre fetele sale şi rţice :

— Aici e o flore frumosă !
Starostele respunde :
— Ea este fărte frumosă, dar’ nu e aceea, pre care am 

veijut’o eă !—Şirostindă cuvintele acestea dăruesce copilei 
aduse de părinţi ună meră şi mulţămesce pentru dînsa.

Totă aşa e respinsă şi a doua copilă, care i se aduce, 
şi abia la a treia, adică celei adevărate la care a venită 
în peţitu i se pune inelulă pe degetă. (2).

(1) Duringsfeld. op. cit. p. 74.
(2) Duringsfeld. op1 cit. p. 74.



— 129 —
Din cele ce s’au înşirată până aice lesne pote ori şi 

cine să vadă câtă de mare e asemănarea între modulă de 
peţire ală Româniloră şi’ntre celă ală naţiuniloră amin
tite maî susă.

Se nasce acuma întrebarea : care de la care dintre a- 
ceste najiuni a împrumutată saă a putută să împrumute 
datinile şi oraţiile usitate la peţire ?

La acestă întrebare de o cam dată, până ce nu vomă 
cunosce şi datinele, dar’ maî alesă oraţiile de la Conăcărie, 
pre cele înainte de plecare la cununie, precum şi pre 
cele de la Colăcărie, cari, după cum ne vomă încredinţa 
maî pe urmă, staă în strânsă legătură, nu putemă da 
nicî ună răspunsă.

S. F(. ilarianţi: Niinla Ia Românî.
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XV. PE VEDERE.

Amii are tatu maî susii cum fecîorulu şi cu tatălu seii, 
când ati mersu să peţescă într’unu satu străinu, ’şî-au 
aruncaţii privirile în t6te părţile ca să vadă cu de-ame- 
runtulu ce feltt de avere şi renduelă au părinţii fetei, şi 
ce felii de gospodină pote să fie fata pefită, judecându-o 
după renduelă şi îngrijirea casei, precum şi după înfăţi
şarea şi purtarea lorti.

Precum fecîorulu şi cu tată-seu, numai după ce s’au 
încredinţatii pe deplinii .despre tote, aii daţii mâna cu pă
rinţii fetei şi cu fata, aşa şi părinţii fetei voescii acuma 
încă să scie maî de-apr6pe: cine e feciorulii ce le a pe- 
ţitfl fata?... ce purtare are?... şi cam ce felii de avere potii 
să-î dee părinţii sei? ca nu cum-va maî pe urmă, dân- 
du-şî fata numai pe vorbe gole, să se căescă amarii de 
ceea ce-aii făcutu.

Şi acesta o făcu ei nu numai ca să păstreze obiceîulii 
străpioşescii, ci maî mulţii încă şi din acea causă, pentru 
că experienţa i-aii înveţatu, că mulţi, cari s’aii lăsatu nu
mai pe obrazulu şi vorbele peţitorilorii, s’au înşelată forte 
reu, pentru că tote câte li s’au spusu, câte li s’au lăudată, 
aă fostă numai nisce ne-adeveruri şi înşelăciuni.

Deci în cea mai de-aprope Duminică saă serbătore, er’ 
dacă câşlegile sunt scurte, în cea mai apropiată rji după 
peţirea fetei, se gătescă şi se ducă şi ei la părinţii fecio-
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ruluî, ca să se încredinţeze cum că într’adeveru tote câte 
li s’au spusu sunt drepte.

Acestă vizită se numesce în limba poporului din Buco
vina şi a celui din Transilvania *pe vedere^, er’ a celui 
din Ungaria «vedută» şi «vedere*.

Părinţii fetei, de regulă, se ducu «pe vedere* numai sin
guri, neluându cu dînşii pre nime altulu, nici lăutari şi 
nici vre-unu felu de băutură.

Ajunşi a-casă la părinţii feciorului caută acuma şi pă
rinţii fetei ce felu de gospodari sunt viitorii loru cuscri 
şi ce felu de purtare şi apucături are fecîorulu, ce felu de 
orenduelă se află pe lângă casă ?

Câtă despre purtarea feciorului, trebue să mai amintimu, 
că ei nu se mulţămescu numai cu aceea după cum îl vedu, 
ci ei caută a se încredinţa şi prin alţi omeni nepărtinitori, 
cari le descoperă totu adeverulu. Firesce că despre acestă 
spionare feciorulu nu trebue nimica să scie, căci apoi lesne 
aru pute să se nască între dînşii ne’ncredere şi nemulţă- 
miri, ceea-ce de multe ori le-aru fi spre 6re-şî-care daună 
sau părere de reu.

Aşa dar’ cum au ajunsă şi şî-aă aruncată privirile prin 
ogradă şi pe la acareturi, îndată se’ncredinţeză pe deplină 
cu cine aă de-a face.

Şi dacă din întâmplare s’aă înşelată în aşteptarea loră, 
dacă nu vedă numai puţină saă mal nimică din cele ce 
li s’aă spusă că ară ave fecîorulă să capete ca (Jestre, atunci 
nu făcu p>rea mulţi pureci, ci prin câte-va cuvinte daă de 
cunoscută că nu li-1 voia să-şî mărite fata după fecîorulă, 
ce-a peţit-o, că s’oră mai lua pe semă, că nici copila nu 
prea voesce să se mărite, mai pe scurtă legă teîe de 
curmeie, până ce se vedă eşiţî şi scăpaţi din casă; şi cu 
acesta s’a încheiată apoi totă afacerea.

Er’ dacă părinţiloră fetei le-aă plăcută tote şi sunt mul-
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ţămitl cu ceea-ce au ve^utu, apoi se punu la vorbă, în
cepu a istorisi despre câte şi maî câte, dau adică de cu
noscută că le place totu.

în casulu acesta părintele feciorului dacă trăesce, trimite 
îndată să aducă unu şipQ de rachifl sau altă beutură, er’ 
mama luî caută să fio de grabă ce-va de gustare pentru 
bspeţi.

N’a apucatu însă a sosi celu trimisă cu rachiulă, şi nu
mai ce ve(Ji că întră în casă vr’ună nemă de-ală fecio
rului, saă vr’ună vecină, saă vr’o mătuşă bătrână, căreia 
cine sci de unde i-a amirosită a voe bună, făcendu se că 
a venită te miri pentru ce lucru.

— Ei ce mai veste ne-aduci mătuşă? — întrebă zîm- 
bipdă stăpânulă casei.

— Totă bine, dragulă mătuşii!... Ia amă mai venită 
şi eu să vedă ce faceţi! — răspunde acesta uitându-se cu 
coda ochiului la cei străini.

— Facemu bine, mătuşă, că suntemă sănătoşi!...
— Şi voioşi, după cum vă arată căutătura! — urmeză 

mai departe baba. — Apoi dă!... cine are feciori holtei, 
feciori de ’nsurată ca D-v6stră nici n’are cum să nu fie 
veselă... Hei! când aşi mai ave eă vr’o fată de măritată, 
ce n’aşi face ca să mi-lă potă căpăta pre d-lui de ginere, 
căci ^lăă ! nu trebue să vi-lă laudă, dar’ e ună fecioraşă 
să-lă pui colea la inimă, bună şi de omenie, şi pe lângă 
tote acestea focă de harnică, că nu se mai află în totă 
sătulă altulă ca dînsulă...

— Apoi dă, mătuşă, — vorbesce erăşî stăpânulă casei — 
D-ta ţi-ai măritată fetele, dar’ D-loră — arătândă pe 6s- 
peţi, — abia acuma voescă să şi Ie mărite şi dacă va fi 
împărţită dela Dumnecjeă şi ne vom pute înţelege una 
are să ne fie noră, tocmai aă venită D-loră «pe vedere».

— Aşa?!,., apoi norocu să ve dee Dumnefjeă!...



— 133 —

Pe când vorbesce baba, etă că şi trimisulu sosesce cu 
rachiulu, stăpâna de casă pune ce-va de gustare pe masă, 
apoi se punu cu totiî la masă, începu a cinsti şi a mânca, 
în care timpu urmeză şi «aşedarea».

Astu felii e usitată <tpe vederea^ în Bucovina.
^Vederea» e saii celu pu(,inu era maî nainte usitată şi 

în unele părţi ale Transilvaniei. Etă ce ne scrie în pri
vinţa acesta d lu G. T. Pitişu:

«Dacă părinţii fetei se’nvolau cu votrele, cari vorbiaii în 
numele feciorului şi alu pârinţilorii lui, dacă se’nvolaii adică 
şi din (Jestre remânea să *mergă la vedere* într’o seră 
pe care o hotăria feclorulâ în înţelegere cu părinţii fetei. 
Feclorulii mergea cu votrele şi cu vr’uriQ vecinii saii rudă 
ce-va; şi la miresă mal găsla pre câte cine-va afară de
al casei, fie rudă, fie vecinii. După ce întră în casă şi era 
poftiţi să şedă^ venia şi miresa şi da bună sera şi săruta 
mâna străiniloru, până şi ginerelui, apoi după ce mal sta 
de vorbă, de obicelu aducea ce-va cinste la ospeţi. Miresa, 
ori cine arCi fi întrebat’o, trebuea să răspundă şitrebuea 
să se are te deşteptă şi ruşindsă. — După o vreme bre care 
feclorulii eşia afară şi cu votrele, cari îlii întreba dacă îl 
place fata, şi de-I plăcea le spunea să facă, er’ de nu, ră
mânea într’o nemică.* (1)

în munţii apuseni al Transilvaniei, dacă visitatoril, în 
(liua vederii se convingii de buna purtare şi stare a fecio
rului, otărăscii împreună cu părinţii (liua credinţei (logod
nei), dacă însă nu le convine, atunci se depărteză fără a 
mal întinde multă vorbă. (2)

în Selaglu şi Chioru la vr’o trei saii patru (ţile, după ce 
s’a întorşii feclorulii dela peţite, îi şi vine o comisiune din 
partea familiei la care a peţitii fata. Acestei comisii, care

(1) Nunta din Şcheiu, publ. în «Revista nouă» an. I. Bucuresc! 1888 p. 106—107.
(2) T. Frâncu şi Candrea, op. cit. p. lot.
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consta din trei membrii: o muere (mama fetei sati o soră 
sau mătuşă), părintele fetei şi cu unu fecîorft consângenii, 
îî fjicu *veder(n». Vederoii, după ce s’au încredinţalti des
pre starea şi purtarea feciorului şi după ce au ospetatu 
puţinii, la plecare, declară că dacă tinerii se învoescQ în
tre olaltă, eî încă nu aQ nimică în contră. Apoi, puindu 
termenulu credinţărei, se’iitorcu spre casă. (1)

(1) Corn. de d-lfl El. PopQ.
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XVI. AŞEţAREA.
(V-11

Dacă tinerii sunt din unulu şiacela-şî satu, atunci pă
rinţii fetei nu se mai ducu pe vedere, căci n’au trebuinţă 
de-acesta. de ore ce eî sciQ de mal nainte prea bine: ce 
purtare are viitorulu loru ginere şi cam ce felu de avere 
pote să capete dela părinţii sei. Prin urmare aşezarea se 
face aşa-şi în aceea-şl cji, când au venitu părinţii feciorului 
de-au peţitu formală pre fată. Dacă însă tinerii nu sunt 
din acela şi satu, atunci aşezarea urrneză totu deauna după 
pe vedere.

I în casulu primă se face a cedarea de regulă la părinţii 
tîitei, er’ în casulă ală doilea la părinţii feciorului.

• Aşerjarea, numită altmintrelea şi legătură, învoire, tocmelă, 
îipemneză punerea în cale şi conţelegerea părinţiloru din 
ajnendoue părţile asupra tutuloră obiecteloru, ce se prindă 
şi' se legă că vorăda aceştia ca (Jestre tineriloru, ce au să 
se căsătorescă.

Deci, după ce s’au închinată vr’o câte-ve pahare de bău
tură în sănătatea părinţiloră, a tineriloră şi a ospeţiloră 
adunaţi îndată urrneză şi aşe(}area.

Mai ântâiă apucă de comună vorba în privinţa acesta 
părintele feciorului, care cuvinteză cam următorele :

— Cinstiţiloră gospodari şi meseni! până acuma vădă
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Că iie-a mersu la toţ.i minunată de bine, căci r],îna cea 
multă căutată,

Acea scumpă floricea 
Maî mândră de câtă o stea,
Care a’nflori’nfloresce 
Şi locuia împodobesce,
Dar’ de rodită nu rodesce,

amă aflat’o şi Dumnia-loră, stăpânii de casă, s’aă învoită 
s’o dee tenorului împeratu, însă eă unulQ nu me potă mul- 
ţăml numai cu atâta, ci mî-ară plăcea să sciă încă şi 
aceea, ce ne maî daă D-loru pe lângă dînsa, cu ce voră 
s’o înzestreze ?... ■

— Da !... da ! — răspundă ospeţiî într’unu glasă—s’au- 
rjimă şi noî ce felă de Zestre îî daă !

La aceste întrebări răspunde tatălă fetei Zicendă :
— Din câtă avere mî-a dată bunulă DumneZeu potă să 

daă fiicei mele acesta şi acesta
Aici începe apoi a înşira tote lucrurile pe rendă, câte 

este în stare şi voesce să dee fiicei sale ca Zestre- E1"’ 
după ce le-a înşirată pre tote încheie Zicendă :

— Atâta dela mine, er’ dela DumneZeă mai multă !...
Fiind mulţămită tatălă flăcăului cu cele promise ia ună

păhară de rachiă şi închinândă la tatălă fetei Zice :
— Să trăescî cuscre la mulţi ai!... D Zeă să dea tine- 

riloră viaţă îndelungată şi fericită, şi nouă de asemenea 
ca să ne putemă bucura de dînşiî!

— Amină !... DumneZeă să te-audă! — adaoge tatălă 
fetei, apoi urmeză :

— Aşi vrea acuma să sciă şi eă ce dăî şi D-ta tene- 
rulul împerată ?

Aici înşiră şi tatălă feciorului tote lucrurile şi t6tă ave
rea mişcătore şi nernişcătore, câtă are de gândă să o dea 
liîuluî seă.
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După ce, în acestu chipu, se’nţelegu în privinţa (Jestreî, 

dau amendoî bătrânii mâna şi cinstescQ câte unu păharu 
de băutură de bine.

— Norocii! să dea Dumnezeu norocii! — strigă atunci 
toţi ospeţiî adunaţi. Er’ dacă se află şi lăutari de faţă, apoi 
aceştia întonă din viore unu cântecii veselii, care se’ndă- 
tinezâ totdeauna la asemenea ocasiî.

Dacă tote celea până aicea înşirate se petrecu la pă
rinţii feciorului, unde nu se află mai mulţi bspeţi adunaţi, 
apoi aşezarea sau legătura acesta se face cu 6re-şi-care li
nişte şi monotonie. însă dacă se face la părinţii fetei, unde 
se află mai mulţi inşi şi chiar lăutari adunaţi, atunci cu 
ocasia aşerjării se făcu şi o mulţime de glume. Mai alesu 
atunci, când viitorii cuscri nu se potu împăca dintr’o dată 
în privin(a (jestrei, fie-care din ospeţi caută din răsputeri 
să-i pue în cale şi să-i aducă la învoială. Aşa numai ce 
au(Ji pre unulu qlicendu :

— Da ian lăsaţi-vă nu mai faceţi atâta cioroboru pen
tru unu toporu şi sfadă pentr’o bardă, ci’nvoiţi-vă odată, 
căci doră n’aveţi să pierdeţi o ţară!... fiii sunt ai D-v6stră, 
ce vă mai puneţi de pricină?... puteţi să le daţi câtu de 
^uM I...

Şi totu aşa prip glume şi prin rîsete, nu se lasă cei de 
faţă până ce nu-^ aducu la învoială.

în urmă, după^. tote ceremoniile şi glumele acestea, mai 
Inchinându încă câte unu păharâ sau două de băutură îşi 
iau cei străini rămasu bunu dela căsa.şl şi fle-care se duce 
pe-a casă, după ce întrebă mai ântâiu pe când va fi «m- 
credinţarea» sau; «logodna».
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XVII. FOBA. DB pBSTRB.

Maî de multu şi mai alesu la clasele cele avute şi mai 
civilisate era datinft ca nemijlocitu după Aşecjare să se facă 
şi unu felii de inventariu, (1) în care se înşira tote lucru
rile, ce le căpeta miresa ca (Jestre şi care în limba popo
rului se numia şi se maî numesce încă şi acuma foe de 
destre, carte sau înscrişii şi scrisore.

Şi’n cjiua de aijî încă se face în unele părţi acestă foe 
de (}estre, dar’ cele maî de multe ori, când cuscri se cu- 
noscu forte bine şi au deplină încredere unulu în altulu, 
n’o maî liicu, ci legătura sau învoiala lorCi se’nchiee numai 
înaintea marturilorfl, rudeniiloru şi alu viitoriului nunu alu 
tineriloru. (2)

Dacă credu că e numai de câtu de lipsă ca să aibă foe 
de (ţestre în scrisu, atunci chîamă pre unulu, care scie 
bine scrie şi acela compune fdea, în care însemnă lucru, 
rile cele maî de frunte, precum : locu, vite, bani etc., ce 
s’au obligatu amendoue părţile, că voru da tineriloru.

(1) Dim. Cantemii-Q ; op. cit. p. 146—147.
(2) Ve4l iji '‘Columna lui TralanQ», an IX. p. 4J1—413.
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îmbrăcămintea, aşternutuia şi lucrurile trebuincîose pen

tru bucătărie ale feteî nu se mai înşiră în foea acesta cu 
atâta acurateţă, precum era maî nainte datină de a se în
semna până chiar şi celu mai micu şi neînsemnata obiecta.

Foea de (Jestre seiscălesce apoi atâta de părinţii tineri- 
lora, ca unii, ce au data, câta şi de tineri ca primitori, 
precum şi de martorii, cari s’aa aflatu faţă la aşetjare. 
Er’ când are să plece miresa după cununie la mire şi a- 
nume nemijlocita înainte de scoterea şi jucarea (Jestrei, 
ceia ce a compusa f6ea saa şi alta cărtutard o ia dela 
părinţi şi o cetesce cu v6ce înaltă şi clară în aucjuia tu
turora nuntaşilora ca fie-care să aibă cunoscinţă despre 
cele ce ad căpătata tinerii şi cu deosebire miresa dela pă
rinţii sei, apoi o dă eră-şi îndereptd spre strângere şi 
păstrare.

Foea de rjestre era usitată şi la Romani (1) şi avea di
ferite numiri, precum : tabulae clotales, (2) instrumenta dotis, 
dotalia (3)

Contracte căsătoriale însă ca cele usitate pe timpuld îm- 
peraţilord romani şi numite tabulae nuptiales şi sponsules, (4) 
adică prin cari tinerii ce vord să se căsătorescă s’ard lega 
sad obliga într’und chipd 6re-şî-care în privinţa vîeţuirei, 
n’ad fosta nici cândd în usu la Români.

Dar’ astd-feia de contracte dintru începută nici la Ro
mani n’au existată, ci ele s’ad îii'rodusd abia sub lusti- 
nian 526—565 d. Cli.

(1) Suet. Claud. 26: dote inter auspices, consignata, — fiind destrea protoco- 
lată intre observatorii paserilorii.

luvenal, 10, 366 : veniet cum signatoribus auspex, — va veni auspicele cu 
scriitorii (foii de destre).

(2) Dig. 2f, 4, 29.
(3) Cod. Just. 5, 4, 13, 22, 23 § 7.
(4) Cod. lust. b, 4, 9, Apul. de mag. c. 68, 88. — Tertull. ad. ux. 2, 3.
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De aici vine apoi că contractele acestea, dacă nu exista 

învoială şi consimţire între cei ce voiau să se căsătorescă, 
nu aveaQ nici o valOre. (1).

(5) Quintil, 5, 11, 82 ; Nihil obatat, quominus iustum matrirnonium sit mente 
coeuntium, etiamsi tabulae signatae non fuerint; nihil enim proderit signasse 
tabulas, si mentem matrimonii non fuisse constabit.

Căsătoria pâte fi drăptă cblar nunial prin gândulS (învoiala nescrisă) a celorQ 
ce se însâră, de şi nu s’ară fi făcută contractă în scrisă; căci nu va ajuta ni- 
mică contractulă scrisă, dacă se va constata că a lipsită gândulă 'învoiala) de 
căsătorie.

Dositheus Hadr. sent. § 11 âTOxciflT; f] Yi'vjj PuuaVxTjv ai-îjv Ţ£Y0VEval, xal oeâtou? 
JJ.OVOV ouYY£ypo;'i£vai, Yi[iouo Se [it) ■jE'io'tivat.

Respunse femeea, că ea s'a născută ca Romană şi că a scrisă numai contrac
tulă fără să fi fostă nunta.

Dig. lă, 1, 1.84, Cod. lust. 5, 4,13 : Neque sine nuptiis instrumenta facta ad pro- 
bationem matrimonii sunt idonea, diversum veritate continente, neque non inter- 
positis instrumentis iure contractum matrirnonium irritum est, cum omissa quoque 
scriptura cetera nuptiarum indicia non sint irrita.

Nici fără nuntă s’aă făcută instrumentele potrivite pentru dovedirea căsătoriei 
dacă adcvSrulă conţine contrarlulă, nici nefiind întrepuse instrumentele căsăto
ria încheiată după dreptă nu este invalidă, fiind că lipsindă chiar contractulă 
în scrisă celelalte indicii ale nuntii nu sunt invalide.
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XVIII. ţESTREA.

Pentru Zestrea fîe-căreî fete de ţeranu se îngrijescu totu- 
deauna âmbil seî părinţi şi anume: pentru cele din casă e 
obligată mal alesu maîcă-sa, eră pentru cele-l’alte, precum : 
locu, vite, bani şi altele, tatălu şeii.

Dacă părinţii fetei nu mal trăescu, atunci o în(Jestreză 
acela la care a cresCutu şi la care pote că a răinasu ce
va dela părinţii sel sau, întemplându-se să albă fraţi sau 
alte rude maî cu milă asupra-î, o încţestreză aceştia. Dar’ 
dacă nu I-a remasu nici o avere dela părinţi şi neavendu 
nici rude spre a o înglestra, atunci este silită a servi la 
vr’unu stăpânu şi aşi face (Jestre(l). sciindu prea bine 
că fără nici unu picCi de qlestre cu greu î-a fi să se mărite.

A înşira însă tote lucrurile câte le capelă o fată de 
ţeranu, când se mărită, e peste putinţă, pentru că fie-care 
Românu fruntaşă, mijlocaşă saă codaşă dă fiicei sale atâta 
câtă pote şi-lă trage inima.

Cu tote acestea eu voîă înşira aici lucrurile cele maî 
principale câte le capelă fata unul Română de stare mij
locie.

Ună tată, care e ce-va mal avută, care se ţine binişoră 
face şi dă fiicei sale cândă o mărită cam următorele lu-

(1) Columna lut Traianu, an. IX. p. ■ill—i['6.
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crurî: Unii cojocu, (1) saii ilicu (2) unii pieptariu, unii su- 
manu de miţe sau mnîţe ca să-lu aibă de serbători şi unulii 
JM să-lu aibă de purtată. Apoî o păreche de cîobote (cisme) 
«m portareţu», adică să aibă ce purta şi una de serbă- 
torî, precum şi o păreche de papuci.

Tăte obiectele acestea sunt noue.
Afară de lucrurile acestea totu tatălu seu îl maî dă 

din vite, şi anume : o păreche de hoi sau juncani, o vacă 
sau doue cu viţei şi vr’o câte-va oi. Dacă vacile suntu a 
feta şi fată nu multă după căsătoria fetei, atunci maica 
sa îî cumpără şi-î dă încă şi o doniţă şl-o sîtişcă.

Pe lângă tole câte s’aă înşirată până aice, îi rnaî dă 
tată seă, dacă are de unde, încă şi o ţalce saă jumctate 
de falce de locu, precum şi o sumă oreşî-care de bani.

Tdte acestea însă atârnă maî multă saă maî puţină 
dela frumuseţa şi cele lalte însuşiri ale feteî. Dacă fata e 
frumosă părintele seă îi dă câtă pote şi-lă trage inima. 
Dacă nu e frumosă, atunci, voindă ca s’o îee cine va, cu 
câtă e maî urîtă cu atâta trebue să dee maî multă. De 
aicî se vede apoî că s’a născută şi cjicala:

ţîecile
Mărită eecile.

(1) Dintre Iote hainele Românilorti dela polele munţiloi'Q apuseni din Tran
silvania tnal de podâbă este cojoculă, care costă 40 până la 6011. Dreptei aceea 
fără de cojocu nici o fată din părţile acestea nu se pâte mărita. (Frâncu şi 
Candrea, op. cit. p. 13).

(2) Ilicit pl. ilice, e unfl feliu de cojocQ liingQ mal până la pământii, largă, şi 
pe margini cusută cu piele de dihoră. de asemenea pe la mâneci şi pe la brâă, 
âră pe la pole împestrită cu nişte postavă roşă ca fesur.le turcescl.

In unele sate de pe malurile Prutului din Bucovina, precum bună oră în Ma
hala, fata, care nu are ilicu, se numără între cele mal sărace; ba chiar şi cele 
mal sărace se opintescă să albă, că alt-feliu nu se daă duse la cununie. Dreptă 
aceea fîe-care economă, ce vrea să-şl mărite fata, este silită să-I cumpere ilicii 
care costă, celă mal slabă, 25 fl. âr’ telă mil de frunte şi până peste 30 fl. 
(VedI: G. Tomolagă : Moravuri şi datine ele. piibl. în «Aurora română,» op. cit. 
p. 42-4.3).
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Sutele
Mărită mutele, 

Miile
Mărită urgiile ;

ţ)estrea toLe le astupă 
Ea şi pe dracu îlu pupă ('l)

Maî de multO, după cum spunu betrâniî, nicî vorbă 
nu era ca fetele să capete şi parte de locQ, ci numai în- 
brăcăminte dimpreună cu o ladă în care se aflau acestea 
aşeţlate, er’ fraţii, dacă aveau fraţi, le plăteau bânesce 
partea de locii ce li se cuvenea, eră loculu se împărţia 
numai între fraţi, nu şi’ntre surori, ca’n diua de aq!!.

Dacă la părinţi erau numai fete, atunci se’nţelege de 
sine că loculu se împărţia, între acestea.

Mama, care e mal avută, face şi dă fiicei sale ca (Jes- 
tre: o scorţă, o cergă, unu ţolu, o păreche de traiste, şi 
una de desagi, şi peste cincX lălcere. Tote acestea ţesute 
din lână. Apoi îl dă vr’o câte-va ţole, saci şi lepedee de 
hxicl. După acestea ÎI mal dă două oghlalurl şi vr’o opiu 
perine. Apoi trei catrinţe, două ţesute cu strămătură, ca 
să le aibă de serbători şi una mal simplă de purtati"!; 
două hrâle mari de încinsu şi la fie-care catrinţă câte unu 
hrăneţu (2). Două prigitorl, două peştimane, însă aceste două 
obiecte numai în acele sate, unde e datină de a le purta.

(1) SimeonO Rotarlu : picălore din SelagiCl pulil. în «Şe^filona» an. VI. Buda- 
Pesta 1»78, p. 117.

(2) Acesta soTQ de brâîe, ânguste ca de doue degete, şi lungi ca de unQ slân- 
jenu şi mal bine se numesce în CalafindescI, •frănijhitt sing. ^frânghie». In 
cele-lalte sate din Bucovina se numesce brânelil incaşi unu ţtergariă ângustd 
de inQ safl buruncTucu ciisutu pe la capete cu diferite flori de strSmătură şi 
metasă, care în timpulQ de fa^ă îlu punQ ca’nfrumusejare pe la icone. Mal de 
mullu însă, după cum mi s’a spusQ, femeile se încingeau cu asemenea irdwe^e 
şi capetele le lăsa se spânzure în josu.
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Doue prostiri şi doue feţe de masă. Apoi mâniştergurl de 
de’mbroboditu, vr’o câte-va ştergare de ştersu pe mâni 
şi vr’o câte-va .şervete.

Din păndeUirl îî dă: vr’o doue-trei valuri de pândă de 
fuîoru şi vr’o doue de călii; apoi vi'?o şese cămeşi de ser# 
bătorî, vr’o câte-va de purtatu, şi vr’o doue sau trei că- 
meşâc.

Totu cam aceste lucruri obicînuescu a le da şi Românii 
din România.

In districtulu Huşuluî buiiăoră, (Jestrea miresei, afară de 
vite, se compune din : o ladă sati doue, plină de pân- 
(Juri de inO şi de cânepă, felurite pâmjăturî de burun- 
gîucâ, şervete, feţe de masă, prostiri; din celu puţinii 12 
perinî, din mai multe lavicere şi scorţurî (covoră) alese 
lucrate de miresă; din sute de coţi de pân^ă, de saci şi 
de ţolurî de pusu pe cară (1).

In districtulu Bacăului lucrurile ce se dau- obicinuită ca 
(Jestre împreună cu miresa suntu : 2 pgrifle lungi, 4 scurte, 
2 mititele; o cergă sau plapomă; 4 foi de scorţă ; 1 ţolfi; 
4 saci; 4 prosope; 2 feţe de masă ; 4 cămeşi; 2 catrinţe; 
căpătâlulu sau lucrurile de-a îmbrăca o casă ţerănescă, şi 
straele miresei; eră cele ce se dau mai pe urmă, suntu 
vitele destinate ca ijestre.

In alte părţi totu din districtulu Bacăului se daă ca 
fjestre: vite, pămentu şi obiecte din casă ca: lavicere, 
cergi, cojoce, sumane, sarice etc. Acestea se dau unele 
înainte odată cu miresa, şi altele în urmă după cum le 
e învoiala (2).

Se’nţelege de sine că o fată sirguinciosă, mai tote lu
crurile din casă ’şi le face mai multu numai ea singură

(1) I. Mâ.rza: Regalele Nunţilorfl p. 10.
(2) Columna Iul Traianu an. IX, p. 412.
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în tinipulu în care fetesce, avendu maica sa a se’ngriji 
maî multu numai pentru materialului trebuincîosu.

0 ffată, care nu sei tdrce, ţese şi c6se, după părerea 
şi exprimarea poporului, şi după cum amu aretatu deja 
Iş capitolulu Ut alu acestui studio, nu e încă bună de 
măritâtâ, de şi ă trecutu de multO peste anii fetiei.

Pentru rendulQ bucătăriei capetă o fată de ţeranu forte 
puţine luorurî, d6ră celea ce-î suntu mai ântâiu şi’ntâiu 
de lipsă.

Pe lângă acestea îl maî dă totii maică sa, dacă voesce, 
şi vr’o păreche# de gânsce. Găini nu e obiceîu a se da nici 
odată, căci se (Jice că găinile ducu sărăcia dela casa pă- 
rinţiloru la casa fiilorO.

Precum e în ijiua de astă-ijî, aşa era şi maî nainte da
tină ca fie-care mire, chîarâ şi celu maî sermanu, să mergă 
călargJar-eiHiuni^; care trebuea să se ducă pe josu era, ca 
şi’n (jiua de aijî, privită de celu maî nefericită mire. Dreptă 
aceea îndătinaă maî de multă părinţii miresei de a da gi- 
nereluî şijină_cală_jiLU-cai:£_şe_ducea~ia cununie. Acestă 
cală se numîa tcalu de ginere». îe~lar~ăCestă-. datină se 

vede că vine apoi şi proverbulă «după morte şi calu de 
ginere.» (1)

Gumă că obiectele, carî s’aă înşirată până aice, suntă 
obicinuite a se da miresei ca (jestre, se pdte cundsce şi 
din următărele doine:

Despre ioî;
Frunză verde usturoîu.
De ţi-î doru, bade, de noî,
Fă-ţî unu sfârnaru de <fi 
Şi vină’n gasdă la noî,
C’are tata şese hol 
Şi din şese mi-a da doi

(1) A. PaDn: Proverburl t. III. p. 15.
S. FI. JUariami; Nunta la Romani. 10
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Doî îî vinde, doî opresce, 
Bol mi-i dă mie de (Jiestre ; 
Până boiî veţi tocmi 
Ainendoî ne-omiJ logodi (1)

Sau astfeliu:

Foe verde usluroîu,
De-ţî e dragu, neîco, de noî 
Fă-te negusiorîu de boî 
Şi vino’n gasdă la noî, 
Că-are taica şese boî,
Doî ’i vinde, doî opresce 
Boi mi-i dă mie de (festre, 
Pe roşulu şi pe plăviţu 
Cumperaţî din Mehedinţii 
Până boiî veţî tocmi 
Amendoî ne omu logodi (2).

Despre locu, boî şi vaci:

Nu veni, bade, la noî.
Că nu ţ.î-a da tata boî.
Da ţî-a da o junincuţă, 
Câtu se cade la feluţă ; 
Dar’te du la cea găsdacă, 
Că ţî-a da doi hol şi-o vacă, 
Şi locnlu de peste apă ; 
Loculii apa l’a spăla,
Boiî câniî î-oru mânca 
Şi hîd’a fi tolu a ta; 
Vaca-î da-o de belitu 
Şi tu remâî păcăliţii ! (6)

(1) Laura Veturia MureşanQ ; Doine din Ardealti (Solnoc-Doboca) publ. tn «Fa
milia» an. XXI. Oradia-mare 138t No. 30 p. 356.

(2j Trandafiri şi viorele p. 146-147.
(3) Laura Veturia MureşanQ ; Doine din ArdealQ Solnoc-Doboca, publ. în «Fa 

milia» an. XXI. No. 37. p. 440.
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Amu ve(Jutu pân’acuma ce capătă ca (Jestre o fată de 

ţeraiiu, când se mărită, deci urmeză ca să arăta maî de
parte şi aceea ce capătă şi unu fecîora dela părinţii săi.

Feciorului unui gospodariu de starea mijlocie sau a unui 
mijlocaşii capătă dela tatălu său unu carii cu hoi, o căruţă 
cu cal, o sanie, apoi vr’o două vaci şi vr’o câte-va oi daci 
suntu. Mai departe îi dă locu în ţarină şi locu de casă 
cu o bucată de livadă.

Dacă tatălu său nu I-a făcutu încă de mal nainte casă 
pe locuia ce l-a căpătata, atunci îi ajută mai pe urmă 
ca s’o facă.

In anula dintâia ajută tată-săa aşi ara locuia căpătata 
dându-i tot-dată şi sămânţa trebuinciosă de sămănata. De 
lucrata însă trebue să ’şi-ia lucreze acuma feciorula sin
gura dimpreună cu soţia sa.'

Ce s’atinge de îmbrăcăminte, apoi îi dă tată-săa numai 
câte una rându şi anume: nuxi.cojocu, unu jn^pt^raşu, unu 
cojocelu scurtă (mintenu), una pieptarlu, două sumane, 
o manta, o curea şi o păreche saa două de clorecl sau 
iţarl.

Mă-sa, afară de două rânduri de schimburi şi-o năframă 
la gâta, nu’i dă neinică alta. Aşternutulu şi tote cele- 
l’alte trebue să le aducă miresa dela mă-sa.

Românii mai sermani, codaşii, neavându de unde, se 
înţelege de sine că nu dau fiilora săi nici odată ceea ce 
le daa cei mai avuţi, adică fruntaşii. Aşa (jestrea unei 
fete mai sermane constă din lălcere, ţole, stralste, saci, de
sagi etc. de buci şi nu de lână. Catrinţele şi brâele sunt 
cu multa maî simple. PâiKjături, schimburi şi vesminte 
cu multa maî puţine. Loca şi vite nu capătă, doră nu
mai vr’o vacă şi vr’o câte-va oiţe. Ba în unele comune 
de la munte şi mai a!esa in unele comune din Macedo-
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nia nici nu e datină ca miresole să ducă destre bărbaţi- 
loru s6î (1).

Dacă o fată are multă (Jestre, atunci se (Jice că ea este 
forte frumosu, fdrte Une îndcstrată, că părinţii sei s’au în- 
grijitu cum se cuvine de dînsa, şi toţi omenii îî laudă şi 
fericescu pentru acestă faptă. Dacă din contră o fată 
are puţină (ţestre, se (^ice că e reu îndestrată, şi părinţii 
seî, maî alesu cându suntu în stare s’o îmjlestreze, dar’ 
de sgârciţî ce suntu nu-i dau maî nemică, suntu fdrte 
reu priviţi şi vorbiţi nu numai de nemurile mirelui, ci şi 
de ceialalţi 6meni.

Suntu mulţi părinţii, carii promitu chiaru între martori că 
voru da aceea şi aceea fiicei loru, mai pe urmă însă nu 
voru să-şi împlinescă promisiunea. Din causa acesta apoi 
nu odată se întemplă prigoniri şi judecăţi pentru cjestrc 
între gineri şi socri.

In asemenea caşuri fetele măritate ţiiiQ de regulă cu 
bărbaţii, er’ nici decum cu părinţii loru.

Dacă bărbatulu pierde fjestrea femeii sale, atunci îlu ur 
mărescâ rudele ei şi prin judecată îi scotu (Jestrea. De 
aici vine apoi şi vorba în poporu; «destrea femeii nu se 
pierde nici in apă.*

In cele mai multe părţi însă, pierdendu bărbatulu (jes
trea nevestei sale nu se mai face nimicu, după cum nu
s’a fâcutu nici o formalitate si la luarea în samă a acelei

1

(jestre.
Er’ nevasta numai atunci pierde dreptulu la (jestrea 

sa, când s’a datu la lucruri deşerte şi s’a alesQ rea, şi 
din acestă causă nu merită să mai vieţuescă cu bărba-

(1) T. T. Burada; Datinele la nunţi ale pop. rom. din Macedonia, publ. în 
op. cit. p. 418. «In genere nici odată nu se cercetezi ce destre are fata: mal 
multă încă, în multe comune, precum în comuna Cruşova şi altele, este oprită 
prin o disposiţiune comunală a se cere vre o destre dela părinţii fetel.>
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tulii eî, şi totâ odală are copil la cărî trece dreptulâ a- 
cesteî (Jestre (1).

La Romani, ca şi la Românu din unele părţi ale Ma
cedoniei, dintru începută muerile nu duceaă (Jestre la băr- 
batu; mal târcjiu însă duceau, şi dacă se’ntempla că se 
făcea despărţire (divorţu) din vina bărbatului, acesta tre- 
buea să re’ntorcă tdtă (Jestrea, şi cându aru ti fostu copil 
din căsătorie, ne fiindu silă ca să rămână ce-va la băr- 
bată pentru copil (2); dacă despărţirea se făcea din vina 
mueriî, atunci bărbatulu avea dreptu ca să reţiîe din (Jestre 
pentru fie-care pruncă a şesea parte, şi peste totă până 
la jumătate din (Jestre, (3).

(1) Columna lui Traianu, an. IX. p. 41I-41.S.
(2) Cic. în Topic.; Si viri culpa factum est divorlium, pro liberis mânere, ni- 

hil oportet;
Dacă s'a făcută despărţirea prin vina bărbatului, nu trebue să remălenimicO 

pentru copil.
(3) Paulus de dotibus: Si divortium sine culpa mulieris fiat dotem integram 

repeţi. Si contra, in singulis liberis sextam partem dotis a marito, usque ad 
mediam eius partem duntaxat reţineri.

Dacă se face despărţirea fără vina femeii, se cere înapoi deslrea întregă; in 
casulă contrară se reţine pentru fie-care copilă a şesea parte a 4eB^re^ de la 
femee, măcai ă până la jumătate.
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XIX. RĂPIREA.

Dacă fecîorulu, care voesce să îee pre o fată de ne
vastă, e dintr’o familie maî sermană şi cu maî puţină re- 
putaţiune de câtQ părinţii fetei, şi dacă părinţii acesteia, 
cu tdte că fata îlQ lubesce si-lu voesce din totâ inima de 
bărbatO, nu vorâ nici într’unu chipu s’o dee după dînsulu, 
atunci fecîorulu, avendu învoirea feteî, o răpesce, şi după 
ce se face cu dînsa neve^utâ vr’o lună, doue, sau şi nu
mai vr’o câte-va (Jile, se întorcu eră-şî amendoî însatulu 
loru, unde se cunună, şi dacă părinţii voescu să dee feteî 
ce-va, bine, er’ de nu, fecîorulâ nu le m^aî face nici o 
pretenţie.

Acestfl casii de răpire, cândâ fata e maî totdeauna gata 
de a părăsi de bună voe pre părinţii seî şi a se duce 
ori si unde cu alesulii inimeî sale, se numesce în limba

I 7

poporului în genere *fugă».
Fuga acesta a fostu şi este încă şi acuma forte respân- 

dită nu numai la Românii din Bucovina, ci şi în cele-lalte 
ţări locuite de Români.

W. de Kotzebue în «o istorie ţerănescă» din Moldova ni 
spune în privinţa ei următorele:

«Răpirea acesla nu e lucru rarii la ţară şi a întratu 
ast-felu în obiceiu l, încâtu nu se maî miră nimeni. Fără 
îndoelă că trebue să se învoescă fata ca s’o fure, alt-felu
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ar& fi lucru greu din pricina pumniloru celoru sdravenî 
cu cari a iiujestratu DumnecJeQ pre fata Românului. Dacă 
isbutescu îndrăgUiî să scape o nopte întregă de gona ce 
le-o da tatălu înfuriaţii, atunci resăritulO soreluî lumineză 
de regulă împăcăciunea (1).

D-lu El. Popu, învăţătoriu în Şomcuta-mare, ne scrie:
«Dacă unei fete din SelagiQ îî place forte multâ fecîo- 

rulu, care o cere de nevastă, dar’ părinţii ei de locii nu 
vreu să o dea după dînsulu, atunci fata cu feciorulii se 
înţelegQ ca să fugă peste voinţa părinţiloru feciorului sau 
ai fetei. Şi dacă se’ntemplă o ast-felu de fugă se (Jice că 
feclorulâ a (ostii a peţi la fata cutrare, dar’ nevrendii pă
rinţii aceleia s’o dea după dînsulu elu a/krafo, a

«Răpirea acesta, — încheie d-lii Popii, — e o datină de 
tote (jlilele la Românii din Selaglu.»

Pe lângă cele citate aici ne mai servescu ca dovadă 
despre fuga acesta încă şi o mulţime de doine poporane 
din tote provinciile locuite de Români. Ea ce este încă 
şi mai mulţii, unu numerii însemnaţii de doine, după 
cumii ne vomQ convinge şi din cele ce le vomii repro
duce mai la vale, ni-arată că nu numai feciorii suntu 
aceia, cari îndemnă pre amantele lorii la fugă, ci fdrte 
adese-orl şi fetele pre amanţii lorii. Şi nici nu trebue să 
ne mirămii despre acesta, dacă vomii lua în considera- 
ţiune că mulli părinţi nu voru nimicii să scie dtspre a- 
plecarea şi voinţa fiicelorCi lord când vreu să le mărite.

Dar’ să lăsămii acesta şi să ne întdrcemu la doine.
O doină din Bucovina, care ni-arată cumii îndemnă o 

fată pre iubitulii ei ea s’o cerâ dela maica sa, şi dacă 
acesta n’a voi s’o deie, se fugă cu dînsa, sună ast-felu :

(1) Din Moldova, descrieri şi schije, traducere din limba germană. BucurescI 
1684. p 179.
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Constantine Balucele !
Legă calulu de zebrele 
Şi-î dă fenu cu floricele 
Şi-lu adapă’n covăţele,
Şi îe’n mână doue mere.
Vin’ la mama de me cere...
De m’a da, de nu m’a da, 
Scrie’n carte că-su a ta...
Pe ferestă ni’oîu fura 
Şi-oîu veni la Dumnîa-ta, 
Şî-omu fugi’n Moldova mică, 
Mămuţa n’a sci nemică.
Şî-omu fugi’n Moldova mare 
Mămuţa nu ne-a cătare.
După ce ne-omu depărta 
La sor’ ne-omu încredinţa, \ 
La lună ne omti cununa. j 
Este-unu popă’ntre molicji'-^

K
LSL

Ce cunună pe fugiţi,
Este unu popă între fagi 
Ce cunună pe ceî dragi.
Popa-Î omu bunii şi vioîii 
Ne-a cununa şi pe noî.
După ce ne-omu cununa 
Eli slraele mî-oîu lua,
Mî oîu lua straele mele 
Şi le-o)u pune’n trasurele;
Şi le-oîu duce’ntre hol ară 
f?i le-oîu dare focii şi pară.
Şi le-oîu dare focii să ardă 
Tote mamele să vadă.
Să vadă şi mama mea
Că eu m’amu duşii dela ea! (1)

O variantă din Moldova a acestei doine, care aseme
nea nl-arată cum îndemnă o fată pre iubitulu eî ca să

(1) S.' F|, Mariana : Poesil poporale române, t. 11. Doine şi Hore. Cernăuţi, 
1876, p. 30.
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viie şi s’o ceră de la mă-sa, şi’n casâ dacă acesta n’ayu fi 
dispusă s’o dee, să fugă cu dînsa, sună aşa :

Frunză verde trei smincele,
Meî băete, meî muntene 
Vină Sara maî de vreme,
Legă calulu la zăbrele 
Şi-î dă fenu cu floricele 
Şi apoi cu viorele,
Moră duşmanii de jele;
Intră’n casă, nu te teme.
Vin’ la maica de me cere.
De m’a da, de nu m’a da,
Pe ferestă ne-omu fura.
La lună ne-omu cununa (1)

Altă doînă, din Transilvania şi anume din Solnoc-Do- 
boca, în care se amintesce despre pregătirea de fugă a 
doî inşi, sună precum urmeză:

Frunză verde iasomie,
Badea din cancelarie
Mî-a scrisă pe-unu pică dc hârtie.
Că voescu-lă ca să viîe ?
Eă î-amă scrisă luî înderepLă,
Ca să vie că-lă aşteptă.
Ecă sară a venită 
Şi bădica n’a sosită ;
Când a fostă la despărţită 
Bădiţa a şi grăită :
— Haî, mândră, să ne luămă.
Pe luni să ne cununămă !
De n’oră voi părinţii 
ţ)eă noî, mândră, vomă fugi 
Pe ţermuriî Prululuî 
In ţara Muscanuluî! (2)

(1) Sevastos op. cit. p. 86
(2) Laura Veturia Mureşanâ : Doloe din Ardealâ (Soinoc-Doboca), publ. !n 

«Familia» an. XXI. Oradia-mare 1885. p. 416.
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A treia doină, asemenea din Transilvania, în care erâşî 

o fată îndemnă pre lubitulu eî să fugă, (Jice:
Măî bădifă, chică crâfă.
Mână boiî pe fenaţă,
Şi-î legă de trei proptele,
Cu trei fire de mărgele,
Şi vin’ la noî de me cere,

/4^e^m’oru da de nu m’oru da,
'y f M’tk da Irunda şi erba,

^-oiu fugi cu dumnîata. (1)

Unele doine ne’ndegeteză că fecîorulu, ce are de scopu 
să fugă cu alesa inimeî sale, arO fi dispusâ să trăescă 
cu dînsa şi necununatu, precum bună 6ră cea urmâtore;

P’rumjă verde di aclasu,
Haî llenă la Gala^O,
Să-|,T făcu rochii de opiu laţî.
Să’ţî dau franci ninumeraţî 
Să trăimu ‘necununaţi 
Să gîurămu că sunlemu fraţi (2)

Cu t6te acestea însă că fugiţi, după cumu amu aretatu 
şi la începutulQ acestui capitulu, nici într’unu casu nu 
petrecft tbtă viaţa loru necununaţi, ci după unu timpii 
6re-şî care se întorcu erăşl în salulO loru îndereptO, unde, 
căpetândQ învoirea părinţilorO, se cunună.

O doină poporană din Transilvania (Jice în privinţa a- 
cesta:

Mers’a hiriulu la Galaţu,
Că ni’amu îubitu cu doi fraţi,
Şt-anvu trăită necununaţi 
Da hirîu-a veni’napoî 
Că ne-omu lua amendoî (3).

(1) laroik et Bâi'sanQ ; op. cit. p.[ 48.
(2) M. Canianu, op. cit. p. 23.
(3) 1. Pop. ReteganulQ; Trandafiri şi viorele, p. 156.
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Saâ, ceea ce s’a întemplatO f6rte adese ori, îşi caută vre 

unâ preotQ mal puţinu scmpulosu, care nu-şl prea bate 
capulQ de aQ tinerii, ce au venitQ la dînsulu ca să-l cu
nune, binecuvântarea părintescă ori nu, şi se lasă a fi 
cununaţi de acela, şi apoi se întorcu.

Acesta abusfl s’a întâmplata nu o dată în timpurile tre
cute, când legile civile nu eraU aşa de aspre şi preoţii mal 
puţina luminaţi si consciincloşl, ca în diua de astădi.

Despre acesta ne putemu asemenea încredinţa dintr’o 
mulţime de doine poporane.

Etâ una din Bedelea în Transilvania :
Haid’ mândră cu mine’nlume,
La maica ta nici nu spune.
Ia ţî haînele depe patu,
Haid’cu mine la Banatu,
Că Banatu-î ţară bună,
Aflămu popi de ne cunună.
Pentru o litră de vinu 
Cunună orî ce străină,
Pentru o litră de bere 
Voîniculu e cu muere (1)

Altă doină, lotQ din Transilvania:
Haide, mândro, să fugimu,
Amendoî să pribigimu,
Că noî bine ne lovimu 
Şi la ochT .şi la sprîncene 
Ca doî păunaşî la pene!...
HaîcTe, mândro, să fugimu.
Pe din susu de ţinterimu,
Să călcămu cărările 
Să’mpărţimu dragostele!...
Haide, mândro, să fugimu,
Amendoî să pribegimu,

(1) Ionii Vesa : Poesil pop. din Bedeled, lângă Traşca în Transilvania, publ. 
In tGazeta popofuliiî • an. IV Timişora 1888 No. 19.
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C’acuma-i.vremea de fugă;
Până suntu holdele’n pârgă :

Unde calci 
Urmă nu faci,
Unde şetji 
Nu te inaî veqlî îrrr 

Haîde, mândro, să fugimu,
Amendoî să ne’nsoţimu,
Unde-su munfiî rourafî 
Că-Jf^nB pnnă printre bradî 

Inurm
Este unu popă d’eî uniţi V\ 

'cununa‘lTeT_fagiţrf-(4-)

AIQ doilea casQ de răpire e acela, care se’ntemplă fără 
voia fetei şi fără scirea pâiinţiloru. Acesta se’ntemplă mal 
alesâ atunci, cândQ unu feclorQ, punendu-şl ochii pe o fată, 
şl-a dată tdtă silinţa ca s’o capete de nevastă, dar’ fie că din 
causa stării şi purtării sale, fie că din causa familiei sah din 
altă causă oreşl care atâtu fata, pre care voesce numai decâtu 
s’o albă de nevastă, câtă şi părinţii acesteia nu voru ni- 
micu să scie despre dînsulh. Aceslă răpire se’ntemplă 
mal cu samă atunci, cândCi fata voesce să se mărite după 
unQ altă fecîorO, care e înpricinatîi sau înduşmănitu cu 
celil ce şl-a propusQ să o răpescă, şi care, după părerea 
sa, nu e cu nemicu mal superiorii de câtu dînsulO. Deci 
feclorulu, care şl-a pusă ochlulh pe fată, voindO a veni 
de hacâ atâtO acesteia, câtu şi alesului inimel sale şi pă- 
rinţilorQ săi, o râpesce de comunii înainte de cununie.

AcestQ felii de răpire însă se’ntemplă forte rarâ, şi nu
mai rara cândQ urmeză dintr’însa o căsătorie adevărată 
între răpitorQ şi fata răpită, căci părinţii fetei nu se lasă 
până nu prindQ şi pedepsescu pre răpitorQ.

In unele părţi din România, precum bună ără în satulQ

(1) larnic et BârsanQ; op. .cit. p. 57.
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Pufesă, e chlarQ datină ca fie-care flăcău, cândfl îl vine1 

’^r^ea de însurătore, să-şl fure nevasta, şi de-1 întrghl 
de cg^rrr~^cu ăSestă, îţi ^punQ~^ aşa aQ apucata din 
trâni

Alu treilea şi celu de pe urmă casu de răpire e aceila, 
care se ’ntemplă nu numai cu învoirea fetei, ci şi cu în
voirea şi şcirea părinţiloru saQ celâ puţinu cu învoirea 
maicii. Cându mama unei fete voesce a da pre fiica sa 
după cutare feciorii, er’ tatălii fetei nu, atunci se ’ntrebuin- 
teză şarlatanie între mamă şi fată, şi fură feclorulâ fata 
fără voia tatălui; în urmă vine soţia Iul şi-l spune, adică 
tocmai după ce a mal trecută timpu’.u.

Cu învoirea şi scirea amenduroră părinţiloră se face a- 
cestă răpire închipuită numai atunci, cându părinţii voescu 
a scuti chieltuelile nunţii saă cândă feclorulu e de altă 
naţionalitate şi prin urmare să nu credă cela-l’alţl Români 
că căsătoria între cel tineri ară fi cu voia părinţiloră (2).

Acestă solă de răpire şi fugă provine aşişderea fdrte 
rară la Români şi anume: ântâiă pentru că poporulă ro
mână în genere, cândă e vorba mal alesă de nuntă, nu 
se arată prea crulătorlă, şi ală doilea pentru că elă, după 
cumă ne-amă încredinţată în altă locă, nu îndătineză a-şl 
da fiicele după feciori de altă naţionalitate.

In genere luată, răpirea feteloru înainte de cununie nu 
e înrădăcinată la poporulă română, nu este ună obicelă 
aşa de răspândită, ca fie-care fecloră să-lă îndeplinescă. 
Dreptă aceea răpirea unei fete se consideră de cătră po- 
poră ca cea mal mare ruşine atâtă pentru părinţii fetei 
câtă şi pentru nemurile acesteia.

Fetele ce fugă dela părinţi suntă blăstămate, afurisite şi

(1) . Elena D. O. Sevastosii : Călătorii prin ţara românfescă, Iaşi 18^8 p. 8.5.
(2) Ve4l: «Din obiceele juridice ale poporului romănCl» publ. în «Columna 

lui Traiană» an. IX. Nouă serie, tum. III. BucurescI 1882. p. 406-407.
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lipsite de t6te drepturile de cătră pâiinţi, pentru că aQ 
călcatâ cuventulD pârintescO. In ochii fîo-cârula însă fe
ciorului iâpilor:u are tot-deauna mal mare vină, pentru că 
elO scote fata din minte, elâ o râpesce şi fuge cu dînsa.

Şi fiindO că la încheierea unei căsăloril, după cumu amu 
arălatu deja, se cere lot-dauna învoirea şi binecuvântarea 
părinţiloru, eră în lipsa acestora învoirea şi consimţirea 
nemuriloru mal de aprope, de-aceea, după credinţa po
porului românâ, nici o căsătorie ce se face intre doi fu
giţi nu pote să albă urmări binecuvântate şi mal alesu 
cândti fugiţii nu caută tote chipurile şi mijlâcele ca să în- 
buneze pre părinţi şi să câştige de la dînşii binecuvân
tarea pârintescă.

Acestă credinţă se pole cunosce şi din următdrea doină 
poporană :

Multu me baiu gânduri nebune 
Să-mi îeu călii şi arme bune 
Să me ducu cu mândra’n lume,
Dar’ nu-sii popi să ne cunune.
Dar’ nu-i baiu de cununie 
Dacă-mî place fata mie.
Dacă-î place eî de mine 
Merge-omu su nu scie nime 
Gându oru da de-a ne căta 
Nicăirî nu ne-oru afla 
ţlice-oru că ne-amu inecalu,
Dară cumu s’aru fi'necalu 
De nime nu î-a aflată !
Dar’ ore unde s’au dusă,
De cătră nime n’aă spusă 
Şi eî n’aă spusă cătră nime 
C’aă gândită c’oră trăi bine.
Dar’ trăescă în foculă loră,
Eî trăescă maî că nu moră,
S’aă dusă eî dar’ eră vină.
Că n’aă nicî apă nicî vină.
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Să scie şi estea fele 
Că (Jeu se uscă de sete,
Până-î lumea n’aru fugi,
Ba nicî nu s’aru înveli,
Că-î maî bine desvelită 
De câtu să (ie fugită,
Maî bine chica pe spate 
De câtiî în străinătate (1)

Datina de-a răpi felele înainte de cununie, fie cu voîa 
saO fără voia lorQ, se află nu numai la Români, ci şi la 
alte popore, precum IspaniolJ (2), Albanejl, Morlachl, Neo
grecii de pe insulele ionice, Bulgari, Uscochil din Carneo- 
lia, bsseţii arici din Caucas(3), ele.

Răpirea la aceste popdră nu numai că, cu unele escep- 
ţiunl mici, se face ca şi la Români, ci ea se sfârşesce mal 
totfi aşa, ca şi la aceştia prin cedarea şi învoirea părinţi- 
lorfl fetei răpite şi căsătoria formală a celoru fugiţi.

Cu t6le acestea însă nu se pote dice că datina răpirel 
acesteia ar’ fi introdusă la Români în limpulu mal nou, 
pentru că noi o aflămQ nu numai la poporele de astă-dl, 
cari le-amu aminfitO, ci şi la cele vechi, precum la Indieni, 
Romani şi Elini.

Dionys (II 30) escusă răpirea Sabineloru de călră Ro- 
mulu prin aceea, că ea aru fi o datină străveche elină, er’ 
Plutarch raporleză despre Spartani: «El îşi procură muerl 
prin răpire.» (4?)

«Desonorea unei feclore era ţinută de câtră Elini numai 
de o amestecare în drepturile străine, care prin căsătoria

(1) P. Draga: Cântece poporale din coiiiitatulO Bradului , publ. în «Albina» 
an. II. Vieiia 1867 No. 12.

(2) . Diiringsfeliî, op cil. p. 265.
(2) Dargun, op. cit. p. 97—08.
(4) Dargun, op. cit p. 99.
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ulteriOră se aplana cu tolulQ sau se pedepsTa numai cu o 
injurie uşOra!» (1).

In BisanţO răpirea unei fete era pedepsită tocmai prin 
aceea, că răpitorulu trebuea să se căsătorescâ cu fata ră
pită ;» el TIC Ăprca-ja; Jtaf/divcv 'f&aietîv, Tcon^oac ’fuvătx*. fdtnov 
CYj[itav.» (2)

Decker (Goli), băsându-se pe citatulu de mal susQ din 
Dionys, susţine, că răpirea miresei în Iotă casulD dintru 
Începută arQ fi fostO o datină generală helenică. (3)

(1) Dargun, op. cit. p. 100,
(2) .. Plutarch Sol. 23 Hermanu Symb. ad doctr. iur. Alt. de iniur. act. Gott 

1847 p. 25, şi Plut. despre Comediile luT Menandru. Qu. sympos VII. 8, .3, 
p. 712: a! 5= oS’Opai tuIv îiapS-Eviov eî viţiou; ij:uxioi •/.a'Eaa'rpEşouoi.» cit. la HermaDn 
Lehrb. der griech. Privataltertliiimer, herausg. von Bliimner, 1882. p. 253.

(3) . Chai'ikles ed 1878. III 368 apud Dargun, op. cit. p. 89.
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XX. auguratulO.

Serbarea nunţii la vechil Romani se începea toth-d’euna 
cu auspicie, (1) cari de regulă se sorţlau de cătră Auspicl 
proprii în liniştea desdemineţh. (2) In timpuld vechiîl se 
observa" sburatulu paserilorii, (3) mal pe urmă însă atâta 
în viaţa publică câta şi cea privată, acesta moda de divi-

(1) . Serv. ad. Aen. 4,45: nuptiae enim capţatis fiebant auguriis.— Nunta se 
făcea după observarea presemneloru augurale; —Serv. ad. Aen. 4,340: Maiores 
omnia auspicato gerebant,—Străbunii noştri făceau tote după ce observaţi au- 
guriuia Cic. de div. 1, 2, 3: Nihil publice sine auspiciis nec domi nec mili- 
tiae gerebatur.—Nemică nu se făcea in republică fără auspicie, nici intimpQde 
pace nici In răsboiu; —Val. Max. 2, 1,1; Apud antiquos non solum publice sed 
etiam privatim nihil gerebatur nisi auspicio prius sumpto, — La cel vechi nu 
quinaT.ia viata publică, ci şi In cea privată nu se făcea nemică fără a observa 
mal ântâiu şborulii paserilorii.

(2) . Serv. r 1 Aen. 4,45: Varro de pudicitia ait, auspices in nuptiis appellatos 
ab auspiciis, quae ab marito et nova nupta per hos auspices captabantur in 
nuptiis.

Varo .de pudicitia. dice că auspicii la nunţi s’ad numită de la auspiciile, 
cari se făceaO la nuntă de cătră mire şi mirăsă prin >auspicl>.

(3) . Plin. n. h. 10, 21: Accipitrum genera sedecim invenimus; ex iis aegi- 
Ihum-prosperrimi auguri nuptialibus negotiis.

Aflămă 16 felluri de ull; din aceştia suntă ulii cei mici (Parrus coeruleus, pi- 
ţigoluia vănăta, Blaumeise) pentru augură cel mal cu norocu la afaceri de nun
tă.—Auspicia de coelo, adecă fulgerulQ şi tunetulQ eraă atâtă pentru comiţii 
(Mommsen Staatsrecht I1 p. 77) câtă şi pentru căsătorie o împiedicare anume 
pentru confarreatio.

S. FI. Marianfi; Nunta la Romani. H



— 162 —
naţiune se suplini prin celu mal uşorii alu haruspicieloru(l). 
Cum se adunaâ ospeţii îndată venlaQ auspicii ca să pre- 
veslescă resultatulQ auspicieloru (2), şi abia după aceea se 
!.nchela contraclulu de căsătorie (3),

Acestâ datină de a sorti saQ de a predice sdrtea şi noro- 
culu celoru ce aQ să se căsătorescă, mal alesu a miresei, de 
şi nu tocmai îo tdte amănuntele sale, se află şi la poporulQ 
românQ.

In Selagm bună*6ră şi în împrejurimea Şomcutel-mari 
mama miresei chlamă înainte de încredinţare, dar mal cu 
samă în ajunulu cununiei, pre bătrânele cele mal iscusite în 
ale descânteceloru şi vrăjilorQ, — căci la Români vrăjitdrele 
sUnt auspicii de odinidră arRomanilorQ,;-r- şi acestea tdte 
-•până- Intr'una totă (4) adică descântă tuiresel de depcMu. Şi 
dau a por din apa cea vdescântafă şi carbonisată - ca să, bee 
şi să se ude pe frunte şi molele capiilul înainte de a 
se încredinţa sau a merge la -cununie: (5)

în cele rnai multe locuri din Transilvania, nesciindu 
fata, ce are să, se căsătorescă, cum îî va fi sortea, ursita, 
scrisa, bună sau rea? face-s’a încredinţarea şi cununia

' (1) Cic. de div. 1, 16, 28: Nihil fere quoDdam maioiis rei nisi aiispicăto, ne 
ptivatim quidem, gerebatur, quod etiamnunc nuptiarum auspices declarant, qui 
re nmissa, nomen tantum tenent. Nam ut nune extis, sic tune avibus magnae 
res impeiriri solebant.

Udată nu se întreprindea mal că nici Unii lucru mal insemnatâ fără privirea 
sborulul paaeriloTu, nici chiaru în viaţa privată, ceea ce dovedescu şi acuma 
observatorii paseriloru întrebuinţaţMa nunţi, cari, fîindCi lucruIQ neîntrebuinţatâ 
îşl păstrfeză ntKQal numele. Căci'precum acuma prin observarea intestinelorCi 
şi măruntăiIoru, aţa—se obiclnula atunci prin observarea paserilbrii' a isbuti 'ană 
Idcru mare. ■1!

(2) Tac. ann. 11. 27: atque illara audisse adspicum verba.
Şi că' ea a au4iiu, cuvintele auspisiloru.
(d), loachi fl Marquardt: Daa Privatleben ,der;R6mer. Erster .Tb. .Lsipzig1,l67^. 

p. 46.. :
(1; Cotă caută, proyincialismQ.
(5) Corn. de d-lfl El. Popu.
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într’unil cmsu hunu sau rM ? îridălineză a şi;Căuta Înainte 
de acesta sdrtea şi noroculu \di pascalii, (l)-

Totu aşa făcu şi miresele din; Bucovina. Pe lângă a- 
cesta însă se mal crede în Bucovina încă şi aceea că, 
dacă (Jiua în care au ceî tineri să se cunune, e plaiosă, 
I6tă viaţa loru va fi mânosă; dacă e senină şi frumdsă, 
asemenea vă fi şi viaţa loru ; ,er, dacă eviforosăvsau fur- 
tunosă, . a tunci şi viaţa loru va fi aştfeliu.

în Transilvania din contră ; feciorii nici o dată nu .mă
nâncă din 61ă anume, ca să nu le ploe pe , vremea 
nunţii. (2)

Mai departe consideră Românii din, Bucovina trecerea 
unuij iepure pe denaintea feciorului, când acesta se duce 
să se încredinţeze, sau a nunţii, mai alesu când plecă 
la cununie, precum şi eşirea cu cofele deşerte de unu 
semnîi refi.- DreptQ aceea mai toţi locuitorii, pe lângă carii 
trece nunta, iesu cu cofele pline de apă şi le, varsă 
înaintea nuntaşiloru trecători, anume ca tinerilorii să le 
mergă tote în plinu. Pentru fapta acesta mirele scote şi dă 
fie-cărula, care a eşitu cu plinu înainte, câte unu bacşişu.

Cânteculu unei găini cocoşesce sau a cucului în mâna 
stângă ori în spate, (3) apariţiunea bufniţei pe sară, ur-

(1) Com. de d-lQ I. Georgescu.
(2) Călindaruld Poporului pe anulQ comunu 1889. An. IV. SibiiQ, p. 72.
(3) Dr. I. Urban larnik şi And. BârsanQ : Doine şi strigături din ArdealQ. Bucn- 

rescl 1885. p. 43 :
AuiJI, mândră, cucu cântă,
Ieşi afară şi-lu ascultă! . . .
De ţl-a cânta cucu bine,
Trage nădejde de mine;
De ţl-a cânta cucu răfl,
Grijască-te Dumnedeă !

Idep; de eadem, p. 335 ;
Au^I mândră, cucu cântă.
Ieşi afară şi-IQ ascultă !
De ţl-a cânta cucu bine, 
le-ţl hainele, hal cu mine 
De ţl-a cânta cucu răfl.
Mal rămâi In sătulă tăă!
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letulu cânelui satt m6rlea unei vite din curte, sunt atâtea 
semne rele, cari de multe ori împiedică nunta sau celti 
puţină o amână. Splina şi ficatulu vitei tăiate pentru lo
godnă prevestesce familiei lipsă saă abundenţă, după cum 
surit pline sau seci. (1)

în fine dacă osulă pieptului dela vr’o pasere domestică, 
tăiată la nuntă, este dreptu, acesta e semnu că âmbif 
soţi sunt fideli unulu altuia şi că fericirea familiei e asi
gurată. Dacă centrulu unui osQ e de-o colore roşie, & 
semnu că paupertatea e departe de acea păreche de soţi,, 
er dacă coldrea e albă sau puţină roşie, însemneză că. 
avuţia nu-i prea iubesce. (2)

La Romani se împiedica totulă când semnele eraă rele^ 
La noi însă uneori rigorea lorăe lovită de creştinismă. 
Cu tdte acestea, dacă căsătoria s’a făcută, ori ce lo

vire a sdrtei în familie revocă în memorie prevestirea 
cobei.

Gând semnele sunt favorabile, bucuria e nespusă. (3)

(1) In Bucovina şi Transilvania, ve4l: !■ C. Tacita: Nunta la poporulil românii 
în compara(iune cu nunta la Eleni şi la Romani, publ. în <F6la societăţii ro
mânismului,» an. I. BucurescI 1870. p. 20.

|2) 6. Dem, Teodorescu ; Încercări critice asupra unoru credinţe, datine şi mo
ravuri ale poporului românQ. BucurescI 1874. p. c^2. 

ţ.SJ 1. C. Tacita, op. cit. p. 20.
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XXI. ÎNCREDINŢAREA.

La vr’o câte-va (Jile după * aşezare* sau ^legătură», adică 
•după ce părinţii tineriloru s’au învoiţii pe deplină în pri- 
Tinţa destrit, urmeglă «încredinţarea» sau «logodna».

Maî nainte însă de ce vomu începe a înşira da,linele şi 
<;redinţele dela încredinţare, să ne oprimu puţinu la cu
vintele cu cari obicînuescQ Românii a numi acestă actu.

Cuv, logodnă, logornă, logolnă (1), logodire, a logodi,, lo- 
£odnicu, logodită, logodnică şi logodită, cari tote se reducu 
la vsl. lagoditi (convenire, adulari), s’au întrodusu în po- 
poru, după părerea ndstră, prin biserica creştină şi anume 
în timpulă acela, când limba slavonă era la Români limba 
statului şi a bisericei.

Cu tote însă că cuvintele acestea sunt cunoscute în tote 
provinciile române din Dacia trăiană, totu-şî ele nu sunt 
■aşa de răspândite şi de desu întrebuinţate ca cuvintele 
■credinţă şi încredinţare, cari au aceea-şî însemnare.

Pe când preoţii, adică admiuistranţii logodnei, ţinendu-se 
•de cărţile bisericesc!, întrebuinţeză numai cuv. logodnă, 
pe-atunci poporulu de josQ se ţine mai multu de cuvin
tele străbune credinţă şi încredinţare.

Ba! sunt unele provincii sau părţi de provincii, în cari

(1) Revista nouă, an. 1. p. 153.
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poporulu de josfii nu întrebuinteză de felQ cuv. logodnă. 
Aşa Românii din Banatu şi cei din munţii apuseni ai 
Transilvaniei întrebuinţezâ numai credinţă şi încredinţare, 
nici când însă logodnă. N. şi-a încredinţaţi! pre N.=N. s’a 
logodiţii cu N. (1).

Pe Câmpie în partea Mureşului de susQ şi dela Mureşu 
până spre Banatu se’ntrebuinţeză asemenea numai cre
dinţă şi încredinţare : au făcută credinţă '= s’ati încredin
ţaţi! = s’au logodiţii; .fi-a stricată credinţa — şi-a stricaţi! 
logodna.

Pe lângă isvorulu Someşului-mare, pe la ReteagCi şi pe 
Târnaye se audu tustrei terminii, adică : credinţă, încre
dinţare şi logodnă; şi-au datu credinţa = s’au logodită. 
Totu-şi cuv. logodnă se aude mai multu în părţile despre 
România şi mai alesă încependu dela Rraşovu, pe când 
credinţă şi încredinţare în părţile despre jJngaria. (2) 

în Selagiă şi Ghioră se audă aşişderea tustrei terminii. 
Ba ! pe lângă credinţă şi încredinţare se înlrebuinţcză în 
părţile acestea încă şi credinţare (3)

în Bucovina, Basarabia, Moldova şi Muntenia se între- 
buin^eză mai multă cuv. logodnă. Totu-şi şi’n aceste ţeri 
se aude nu o-dată şi cuv. credinţă. Aşa într’o baladă frag
mentară din Câmpulungă în Bucovina, care trăteză despre 
ună voinică, ce se află la închisăre, dămă peste cuv. 
credinţă cu’nţelesulă de logodnă. Etă şi versurile respective:

Mergu feciori cu feciori fe 
Şi cuconi cu cuconiţe,
Şi merea şi-a lui mândruţă 
Cu inelulu de credinţă,
Ca să Iu scotă din temniţă.

(1) Fiâncu şi Candrea, op. cit. p. 151. loand Slavici, op. cit. p. 124. 
(li) Corn. de d-nil Geoige Baritâ şi I. Popa ReteganulQ.
(3) Com. de d-lQ El. PopQ.
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— Domnule dela Bârgău 
Şlobo(}esce-mî puînlu meu !... (1)'

într’o variantă a acestei balade de pe lângă Crişulti- 
negru versurile din cestiune sună aşa :

Merge-o fată fecîoriţă 
Cu inelaşu dc credinţă.
— Dragulu meQ Todoru birău,
Slobodifî drăguţulu meu !.. (2)

Cuvintel3, cari corespundu verb. a logodi şi derivateloru 
sale şi cari sunt asemenea pretutindeni răspândite şi întrebu
inţate,sunt afară de credinţă, credinţare şi încredinţare, următo • 
rele: a credinţa, şi încredinţa sau a. credinţi şi încredinţî, apoî 
credinţatu, credinţată sau încredinţată, şi încredinţată.

Verb. a credinţi — credinţescîi — e usitatu pe la P».e- 
teagu, (3) er’ a 'încredinţi pe la Gîurgesci în Transilvania.

O doînă poporană din Transilvania, în care provine 
verbulu din urmă, se’ncepe ast felu ;

Me dusei în dumbrăviţă,
Me’ntâlniî e’o copilită.
Eu de mână o-am luatu,
La părinţi în sam’-o-am dalu,
Să o crescă, s’o mărescă,
Minte’n capu să-î dobândescă.
Şl-Io-am pusă picloru’n scară 
Şî-am trecută în altă ţară.
Nici trei ani n’am zăbăvitu 
Hiriu de-a casă ml-a venită 
Că mândra m\-o'ncrediiUitu...{i)

La Piotnânii din Macedonia cuv. logodnă nu este de felu 
cunoscutu, ci numai cuv. isusire pl. isusirt artei, isusirle. (5)

(1) Din colecţia mea inedită.
(2) M. Pompiliu: Balade pop. române. Iaşi 1870. p. 82.
(8) Corn. de d-10 I. Popă ReleganulQ.
(*) I. Popă Reteganulă : Trandafiri şi viorele, op. cit. p. 90. 
(6) Corn. de d-nil Caragiani şi M. Iuţâ.
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Şi acum, după ce amu văcjutu, care dintre cuv. logodnă 

şi încredinţare e celu maî răspândiţii şi maî tare întrebuin- 
ţatu, să trecemd la desfăşurarea datinelorii şi credinţeloru 
de la încredinţare.

în unele părţi ale Bucovinei, precum d. e. în ţinutulu 
Dorneî, şi alu Câmpulungului, se face încredinţarea în ur- 
mătorulu modQ:

Fecîorulu, ce are să se însore, poftesce într’una din 
seri, mai alesu într'o Joi, pre maî mulţi inşi dintre nernu- 
rile sale la dînsulu acasă şi apoi, dimpreună cu părinţii 
seî, cu cei poftiţi şi c’o părechie de lăutari, se duce la 
părinţii alesei sale, ca să se încredinţeze cu acesta.

Părinţii fetei, la cari asemenea se află mal mulţi dspeţî 
dintre nemuri, cunoscuţi şi vecini adunaţi, cum zărescu 
că vine fecioruld cu dspeţiî sei. îndată încue uşele şi nu 
le daQ drumulii să între în casă.

Atunci unulu dintrş,..-osp^ii sosiţi şi maî alesă acela, 
care e menită să fi^ col ceriu în decursulu nunţii, cum 
tyunge suita peţitorîuîuiHmigă casa fetei peţite, ve(Jendă 
'că nu li se dă cu una cu doue drumulă în nuntru, se 
posleză lângă uşa tin(Jiî sau lângă o ferestă şi ţine ur- 
mătorea oraţie :

Bun;1 .sara,
Bună sara.

Cinstiri boeri pămînlescî 
Şi sfetnici împărătesei!
Be sfetnicu'mperătescu 
La noi afară-lu poftescu 
Ca cu dînsulu să vorbescu.
Că noi încă sunteinu soli împărătesei 
De-alu nostru ’mperatu trimeşi 
Că-alu nost’ tenăru împăratu 

otă oştea o adunată 
i Şî a scos’o la venatu
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I Ca să veneze:

) Munfiî 
Cu rîşiî,
Codrii 
Cu urşii.
Măgurile 
Cu ferele,
Bâtcele 
Cu ciutele,
Stâncile 
Cu caprele,
Redîurile 
Cu vulpile,
Bel ţ i le 
Cu pescele.
Satele 
Cu fetele, 

f Câmpiile 
l Cu florile, 
i Poienile 
' Cu (Jînele.

Dumbrăvile 
\ Cu iâvorele.

Dumbrăvi mari şi umbriclose,
Văl adânci şi recorose.
Câmpuri largi, înfloritore 

Cu isvore 
Curgetore 
Si recoritore.

Să prindemii soboli şi rîşi, 
Să’npuscămu vulpi, lupi şi urşi.
Când au fostă la o milă de. locu 
Stătu totă oştea pe locu.
Dădii peste-o urmă de feră mare.
Şi cumu dădii de acea urmă de feră 
Stătu singură împeratulă şi se mlară: 
«Urm’acesta de ce să fie?»
Şi elă îndat’a strânsă sfetnici,
Şi filosofi mari şi vrednici,
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Sfetnicii se slătuîa 
£r filosofii tăcea 
Şi la urmă totu privîa;
Sfetnicii au sfătuită,
£r filosofii au gâcitu,
Sfetniculu dintâiu a cjisu :
— Acesta-I urmă' de-cUaă^
Ca să fie solă bună '
Cu’mperatulu dimpreună!

Sfetniculu alu dolle a (Jisu:
— Ac6sta-I urmă de fl6re de raiă. 
Care cu alu nostru împerată'—^ 
Va fi unu sofu de bună trală ;
C’a nost’ teneră împerată 
Pe-aceste locuri a verată

ŞI a ernată 
Şi scie florile 
Şi garofele 
Unde crescă 
Şi’nflorescă,

Şl-a veijută îp răsăriturile 
Dumnilor-vosti‘p^.e-f}4ce_

—Ga. radg da-sofeT^
Care r}iua înfloresce, 

Nopteacresce;'
Şl-a odrăsli nu mal odrăslesce.
£r ală nost’ teneră împerată 
Aşa a pusă la socotinlă 
Ca să mute-acestă flore 

Cu racle de sore,
Din răsăriturile Dumnilor-vostre 
In grădina’mpărătescă 
Unde (Jiua să’nflorescă,
Şi noptea să odrăslescă 
Totă lumea să-I fericescă,

Şl-a gândită,
Şl-a socotită
S’o ducă la munţ.1
Cărunţi
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L’ale Dumni-sale curţî, ■
Că acolo va ’nflori 

Şi va odrăslî 
Şi Dumnezeu îne’a sei.v.'
Alu nosl tenei'ii împeratu 
Deminetă s’a sculatu '
Şi pe obrazu s’a spălalfr,

Pe obrazu < - 
Cu vinarsu 
Şi pe mân’
Cu vinu bunu,

Şi’n scărî de-arginLu s’a rădic^lu, 
Pesle 6ste s’a uîtalu 

Şi pe noî 
Pe-aceşlî doî 
Voînicî 
Mici 
De stalu
Şi bunî de sfatu,
Din caî suineli 

La osie indrăsneţî,
Carî acum stămu sub păreţ,T,

Ne-a alesu 
Şi ne a trimesu 
Din olacii 
In olacu
Să sli’îngemu haracu 
Unu mândru colacu,

Unu colacu mândru frumosu 
Ca şi fata luî Christosu,

. .lire(Jî de fenu,
Buţ.1 de vinu, 
lalovife grase,
Copile frumosR.

Şi pe-aceştî doî ne alesă 
Şi’nainte ne trimesă 
Pe ciugulii pămîntuluî.
Pe stireţia soreluî.
Pe stelele cerluluî
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Totu săllându 
Şi jucândiî

Şi din plosce vinii bunii bendu,
Din pistole înpuşcându,
Ra^e luminose slobo^indii,

Mare veselie i
Şi bucurie 

Pretutinde făcendu,
Pre Dumnecjeu lăudându... /
Dar noi când amu fostO 
Pe’ndreptulu acestei case 
Et’o stea că ni se lasă,
Deci ori steua ne-aretafi,
Ori respunsu bunu să ne dafl.
Că n’amu beutu buţl de holercă 
Să ne fie vorba de nemică,
Ci amu beutu buti de vinu 
Să ne fie vorba deplină!
Respunsulu nostru ce este?
Uşele să descuieţi,
Că de nu, dămu din armă(,i,

/Ţii vomă da cu-armălile 
Şi vomă sparge uşele,
Şi vomă da cu pistolele 

^Sî-omu sfărma fereştile! (1)

După rostire^ace^teî oraţii părinţii fetei deschidă uşele 
şi-î slobodă în nuiitru.

Unii părinţi însă nu încue uşele, din contră cum sirri- 
ţescă că vine feciorulă cu părinţii sei şi cu dspeţil li iesă 
întru întinipinare şi-i poftescă pre toh să înlre în casă.

Pe când se petrecă aceste ceremonii pe la fereşti şi pe 
la uşe, pe când stăpânii casei poftescă pre ospeţi să între 
în lăuntru, fata peţită se ascunde de grabă într’o cămară 
saă într’o odae deosebită.

După ce aă intrată acuma feciorulă şi cu ospeţii sei în

(1) Din Pojorîta, satu in districtulu C ămpuluaguluj, corn. de I. Flocea, siud. gimn.
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nuntru, şi după ce fie-care a cuprinsă locu unde a apu
cată, unele muerî dintre nemurile feciorului se daă degrabă 
şi caută în colo şi îiicdce doră află fata, ce s’a ascunsă,

Neputendu-o afla degrabă şi ve(;lendă nerăbdarea dspe- 
ţiloră, întrebă fecîorulă :

— Unde-mî este florea cea alesă, prea 'nălţata împeră- 
tesă?... unde aţî ascuns’o?... aduceţi-mî-o mal degrabă, căci 
dstea mea este nerăbdătore, voesce s’o vadă cât maî iute.

Nemurile fetei răspundă;
— înălţate împărate! fii bună şi mai aşteptă puţină, 

căci acuşi ţi-omă aduce-o.
Apoi se ducă şi-i aducă mai ântâiă o babă bătrână şi 

urâtă sau ună flăcău îmbrăcată mueresce şi cu cosiţe pe 
capă, şi aducendu-i c;lică, că aceştîa-să împărătesa, ce-o 
caută elO.

Mai pe scurtă ca şi la peţire, aşa şi la încredinţare până 
ce se gătesce fata şi până ce o aducă în casă, facă cei 
adunaţi o mulţime de glume, de cari trebue să rîdă cu toţii.

în restimpulu acesta omenii, mai alesă ai feciorului se 
pună la masă şi începu a închina, a cinsti şi-a se veseli 
cu toţii până ce ceî de casă aducă pre fată frumosu gă
tită din cămara saă odaia, unde-a fostă cu puţină mal 
nainte de acesta ascunsă.

Feciorulă, cum zăresce pre fată, care întră smerită şi 
cu capulă plecată în josă în casă, de-a una se duce la 
dîhsăţ o apucă de mână şi aşa apoi se ducă amendoî şi 
se pună alăturea în cajjulu saă în crucile mesă.

Masa, în capulă căreia se aşeijă acum tinerii, este de mai 
nainte acoperită c’o faţă de masă forte frumdsă, er’ in 
mijloculu ei, în dreptulă tineriloră se află uru bliduplînu 
de grâu alesu. îu grâulă acesta vîră fecîorulă, după ce s’a 
pusă în capulă mesei, vr’o câţl-va bani de argintii, eră 
fata vîră o năframă frurnăsă, cusută de dînsa.
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După ce s’au vîrîtu. obiectele acestea în gi^âulu-din blidu, 

şi după mal multe glume şi rîsete,-(Jice unulu dintre ne- 
murile fetei:

— le-ţî copilă lucrulu teu!. —adică năframa.
— Ba nu! — (;lice îndată unulu dintre nemurile fecio

rului, — îe-ţl mai bine banii, copilă dragă, căci pentru 
lucrulu teu îţi sunt plată aceşti bani!

După schimbarea acestoru cuvinte întindă amendoi- ti
nerii manile şi vîrîndu-le în blidulă cu grâă scote fecio- 
rulu năframa, eră fata banii, şi ;după ce le scoţu, aruncă 
amendoi cu puţină grâă încrucişă; peste ospeţi. Geealaltă 
parle de grâă însă, câtă mai lemâne'în blidu, părinţii 
fetei o strângă şi-o păstreză până după cununie, adică 
până la colăcărie.

Fata, cum a luată banii, îi strânge bine. Feciorulă însă 
dă atâtă năframa; scosâ cât şi stiăiştuţa ce-o portă atâr
nată de-a umerulă şi cuşma din capă viitorului seu socru.

Socru-seă, cum ie dela dînsulă aceste trei obiecte, ,de- 
auna îi pune pălăria sa în capă, căicăCesta să nu stee cu 
capulă golă. Apoi dă obiectele luate fiicei sale şi acesta 
cosă năframa la cureua străistuţei. eră la cuşmă îi cosă 
o pană (1) frumosă, făcută din pene^ de păună şi la mij- 
locă cu sorocoveţi saă cu alţi bani de argintăi După ce 
sfirşesce de cusută dă obiectele tătâne-seă, eră acesta le 
întorce îiidereptă viitoriului seă ginere, • luându-şi în ace
laşi timpă pălăria sa înapoi şi urândă amenduroră ti- 
neriloră sătrăescă mulţi şi fericiţi ani.

Aşa se facă încredinţările în unele sate din ţinutulă 
Dornei şi ale Câmpulungului. (2).'

(1) CuVj 'juorjirf în locCl de flore e usitattl mal cu sâmă în Transilvania. In Bu
covina numai In ţinutulCi Dornei. Tn cele-l'alte. păT^I ale Bucovinei întimpinămil 
cuvîntulti acesta numai in cântecel nu însă. şi’n vorba de tote (ţCele-

(2) Corn. de d ia Petru UrsulQ, fost cânt. bis. in Căndrenl.
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în celelalte părtî ale Bucovinei, după ce s’au adunatu 
toţi ceî poftitî la unu locu, după ce aducu pre fată în 
casă şi se aşeqlă după masă, alegă pârinţu celoră tineri 
pre unulu dintre dspeţii de faţă, care e maî bătrână şi 
mai cu vacjă, ca elu să încredinţeze pre tineri. Acela, 
luându blidulu celă cu grâă, ascunde inelele tineriloru in- 
Ir’însulu şi anume alu feciorului într’o margine de blidu, 
eră pre alu fetei în cealaltă margine. Eră,după ce în 
acestă chipu le ascunde, pune blidulă dinaintea tineriloru 
cari stau alăturea şi-lu învârte astfeliu, ca inelulu, fecio
rului să vie în dreptulu fetei, eră alu fetei în dreptulu 
feciorului.

După acesta procedură ^ice omulu cătră cei tineri să 
scotă inelele şi să le puie pe degete.

Tinerii se supună. Scotă cu sfîelă inelele, cari acuma 
sunt schimbate şi le pună pe degete, feciorulă pe ală 
fetei, eră fata pe ală feciorului şi anume fie-care pe de- 
getulă ală patrulea.

O parte din grâulă, care se află în blidu, îlă aruncă
tinerii încredinţaţi în crucişă prin casă, eră o parte se
păstreză până după cununie, adică până la colăcărie, după
cum s’a aretată si mai susă.>

Din minutulă, în care şi-aă schimbată ceî tineri inelele 
adică din minutulă, în care s’aă încredinţatu, logodiţii, şi 
până după Uncrdpu, feciorulă încredinţată se numesce în 
Bucovina mire saă mnire şi hire, eră fata încredinţată 
miresă, mniresă saă hiresă.

în prejurulă Bucuresciloră precum şi’n alte părţi din 
România feciorulă încredinţată se numesce ginere ,dem. 
ginerică în locă de mire, nu numai de cătră socri, părinţii 
fetei, ci şi de cătră toţi câialalţi nuntaşi; aşa bună-oră 
lăutarii d'cu: *să trăescî domnule ginere, să trăescl gine-
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rică^in locfl de: să trăescî domnule mire ! (1). Fetei în
credinţate însă şi aici i se qlice miresă.

în sudulu Transilvaniei se dice, ca şi ’mprejurulu Bu- 
curescilorQ, ginere în loca de mire, în celelalte părţi însă, 
ca şi’n Bucovina, mire şi miresă, dem. miresmă i1!).

în Banatii se (Jice numa! june. CuvîntulQ miresă însă 
şi aicî e cunoscuţii.

în Selagîil şi Chiorii se ^ice asemenea mire şi tnirem 
dem. miresuţă. (3).

în Macedonia, după cum mi s’a spusCi, nu esistă de 
felîii cuv. mire şi miresă, ci mirelui i se (Jice gzinire sau 
gzinere pl. gzînerli, er miresei maî alesu în părţile Tesa- 
lieî şi ale Albaniei, ’nvesta naua pl. 'nveste nale. Dacă -aii 
trecutu maî multe (Jile dela nuntă se (Jice simplu ’nvesta. (4) 

Nevasta nouă se numesce miresă şi’n Comitatulii Za- 
randulul precum şi în unele părţi ale Transilvaniei. (5) 

Ce se atinge de numirea ginere, lat. gener-eri, acesta 
este pretutindene lăţită şi cunoscută şi’n Bucovina, însă 
aice nu are însemnarea de încredinţată, fidenţatu (Brău- 
tigam), ci numai de bărbatulu fiică măritate (Schwiegersohn).

Ca şi la Români, aşa şi la Romani, cuv. ginere, avea 
d6uă însemnări: una de fidenţatu (Brăutigam),(6) şi alta 
de bărbatulu fiicei măritate (Schwiegersohn) (7).

(1) Corn. de d-ia Dem. Teodorescu. — «Lumina pentru toţi», an. IV, Bucu- 
rescl 1888, No. 7 şi 8. p. 2.-10 şi 231.

(2) Coin. de d IQ I. Georgescu şi I. PopQ Reteganulu.
Miresuca cu cunună 
Se cunosce c’a ii bună.
Cămeşa pe dînsa sună.

Dintr’o doină pop. din Transilvania.
(3) Corn. de d-lă I. PopQ.
(<■) Corn. do d-nil Caragiani şi M. luţă.
(6) Corn. de d-lQ T. Duşanescu.
(6) Hor. epod. 6, 13; Virgil Aen. 2. 342.
(7) Cic. de offîc. 1. 35. 129: Cum soceris generi non lavantur.
SocrulQ nu se scaldă cu ginerii la unQ locQ.
All. 1. 1. Qui ducac, quum te viderit, socerum, generibus tantum esse impietatem. 
Care să crâdă când te vede pre tine ca socru, că genurile aQ o impietate atât 

de mare.
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în decursulu nunţii se mal numesce mirele pretuti^ene, 

în tdte ţerile locuite de Români şi mal aleşii în oraţii, şi 
împeratu, împeratU mare, craiu noii, şi crăişoru, er miresa 
împSrătesă şi crăiasă nouă.

După cununie feclorulQ încredinţată şi cununată de
vine pentru socri seî ginere, eră fata cununată noră dela 
lat. nurus, us, genetivă nurorei pl. nurori, dem. nurioră :

De vedea şi er vedea 
Că logodnici îî venîa,
La pe ţi Iu că mi-î primîa,
Nuriora că-şî tocmia,
Nuriâra-şi logodîa,
Zestre bună că-i dedea,
Frumuşelu că mî-o gătîa,
Nuntă mare că-I tăcea 
De se ducea pomina... (1)

Eră la vr’o câte-va septemânî după nuntă amândurora 
li se qlice însurăţei.

Noî în cele urmălore îl vomă numi până la cununie 
mire şi miresă, er după cununie cum va cere trebuinţa.

Mai de multă era datină în Bucovina, ca şi’n celelalte 
ţări locuite de Români, că tinerii, după aşezare se duceaă 
împreună cu părinţii loră la preotulă locală şi înaintea 
acestuia făceaă încredinţarea, elă îi încredinţa, şi numai 
în casulă acela, cându preotulă era împiedicată cu alte 
trebuinţe mai urgente, şi prin urmare nu se putea face 
încredinţarea la dînsulă, se duceaă acasă la părinţii mi
resei şi aice chiemau apoi părinţii amenduroră tineriloru 
pre nemurile cele mai deaprbpe şi pre cei mai bătrâni 
dintre vecini şi înaintea acestora se făcea logodna, care,

(1) G. Dem. Teodorescu: poesil pop. p. 167.
S. FI, Jlarianii: Nunta la Români. 12
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după spusa Româniloru din cele maî multe părţi, e jumă
tate de cununie, (1)

De când însă legile împărătesei şi ordinaţiunile consisto
riale aQ opritu sub aspră pedepsă ca să se săverşeseă 
încredinţarea cu maî multe (jile sau chiar şi săptămâni 
înainte de cununie, de atunci preoţimea din Bucovina în- 
credinţeză pre cei tineri tot-deuna precisu înainte de cu
nunie după ritualulu, care-lu prescrie biserica ndstră or- 
todoxă-orientală.

însă cu tote aceste ordinaţiunî şi opriri ameninţătore, 
Românii, credincioşi datineloru şi credinţeloru păstrate din 
nioşî-strămoşî, serbeză încredinţarea fiiloru săi şi acuma, 
ca şi în vechime, cu vr’o câte-va (jile sau săptămâni înainte 
de cununie, şi fără de preoţi, după cum s’a arătatu maî 
susu, cu acea deosebire numai că la acestă încredinţare 
nu se cetesce de nimeni nici o rugăciune, ci numai se 
schimbă inelele, sau banii de argintă şi năframa.

Nemijlociţii, după încredinţare îeau părinţii pre miresă 
şi o ducu erăşT înapoi în cămara sau odaia, unde a fostu 
mal nainte ascunsă, şi-acolo o las.ă apoi să stee până ce 
se’ncepe joculu (2).

în restimpulu dintre încredinţare şi până ce se’ncepe 
joculu, după cum vomu vede acuşQ, părinţii tineriloru în-

(1) Cred. Româniloru din Bucovina şi a celoru din Ungaria şi Banata. Ve4I 
despre acâsta şi tPăunii Petri^orti* novelă de G. Trăilă, publ. !n «Familia», 
an. III. Pesta 18G8. p. 282.

(2) Datina acâsta, se vede că este forte veche, de 6re-ce şi Dim. Cantemiră 
încă o amintesce. Elă ce ne spune elu in privinţa acesta : . «După ageea, adică 
după peţire, chiamă unu preoiQ sad dacă acesta este împiedeca tu cu alte ocu- 
paţiunl, trimită şi chiamă pre cel mal bătrân! din vecini, şi iii presen(a acestora 
mirii schimbă inelele. Apoi părinţii ducu numai decât fata indărSptd, şi ârăşl 
o ascundă. Reintorcendă se pună cu peţitorii la masă aşternută,' şi hu se ră
dică mal înainte de a se delîge diua cununiei. E de observată că;dacă mirii sunt 
feciori de boeră, nici încredinţarea, nici cununia nu se p6te face fără de con- 
sensulă Domnului şi fără de atestată dela episcopă, pentru ca de o parte să 
nu se întâmple căsătorii oprite de legile divine şi bisericescl. âr de alta ca să 
nu se unescă mal de aprope prin acâstă legătură multe familii boeresci, fără 
de învoirea Domnului*. Descrierea Moldovei; ed. Acad. rom. p. lă.f.
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■credinţaţi hotărescQ (Jiua pe când va î\~^inuma. Apoi, ho- 
tărîndu-se şi acestă dij maica miresei şi cu celelalte ne
veste, nemuri cu dîrisa, punţi pe masă diferite bucate 
şi începu cu toţii a ospăta, a cinsti şi a se veseli. Acestă 
ospetare şi cinstire dureză mai bine de-o 6ră. Apoi se 
scolă cu toţii de la masă şi începu a juca.

Nemijlocita însă înainte de-a începe a gusta din bu- 
<?atele puse pe masă unulu dintre peţitori, adresându-se 
-cătră dspeţi, ţine următorea oraţie

xMulţu îubiţ,! sălenî, (\
/ Prea cinstifî meseni!

Gafi aici v’aţî adunalu,
I Pe D-vostră v’a aşteptata 
I Aceslu cinstită gospodară 
\ Cu vină tocmai din Cotnară 
' Şi când y’a vedută venindă 

Aşa mândri şi gătiţ,i 
Ca pomii cei înfloriţi 
Pre portari că i-a chiemată 
Şi loră poruncă lî-a dată 
Să deschidă porţile 
Să întindă mesele.
Portarii că s’aă grăbită,
Porunca aă împlinită.
Porţile-aă deschisă,
Mesele-aă întinsă.
Aşternute mese 
Cu leţe alese.
Pe mese plină de şipuri 
Cu felurite beuturi.
Şi sahane cu fripturi 
Pentru ale D-v6stfe guri.
Şi furcuţe zugrăvite 
Şi linguri totă căsăpite 
Pentru ale D-v6stre guri gătite.
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Decî poftimu luafî 
Şi ospeta|;î!...
Carî n’avefî linguri şi furcufî 
Faceri bine şi’ngăduiţî,
Că am să’ncalecu pe-unQ mântju 
Să me ducă la Cernăutu 
S’aducu linguri şi furcuţl,
Dară eă în Cernăuţu 
P6te că voîu zăbăvi,
Că pote linguri n’oru fi,
Furcuţl pote n’oiu găsi. 
Trage^i-ml bine îu samă 
C’am să încalecă câtă de grabă 
Pe o epuşoră albă 
Şi rn’olă duce la Sucevă,
Şi de acolo, cum m’oiă duce, 
Sciă prea bine c’olă aduce 
Linguri şi furcuţ.1.
Carii nu-li avă linguri şi furcuţî 
Mal rupefl şi cu cel dinţi,
Că aşa ne aă învăţată 
Pe noi al noştri părinţi.
De nu ştiţi cum, apoi staţi 
Şi la mine vă uîtaţi 
Cum eă singură oîă lua 
Şi din bucate-olă gusta.
Cine mal sci,
P6te c’oră fi 
Furcuţele ruginite.
Bucatele otrăvite.
Şi decât a peri 
Oştea împăratului,
Mal bine eă
Ună purice ală satului.
Poftimu luaţi şi ospătaţi.
Dar din barbă să nu daţi! (1)

(1) Din Ilieşcl, dict. de Ilie UngureanQ. Acesta oraţie se tnal ţine încă şi la- 
tMasă-mvre şi Uncropă.»
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Am amintitu, mai susu, că mirele, când se duce să se 

încredinţeze, îea cu sine pre rnaî mulţi dspeţi dintre ne- 
murile sale precum şi o păreche de lăutari. între dspeţii 
aceştia, precum şi’ntre cei poftiţi de părinţii miresei, se 
află de multe ori, afară de bărbaţi şi neveste, încă şi fe» 
ciori şi fete. Deci după ce s’aQ logodita âcunia tinerii, după 
ce au stata la masă, aa ospfitatu de-ajunsQ şi-au închi
nata mai multe păhară de băutură în sănătatea unora şi 
a altora, se scolă cu toţii de la masă şi spună lăutarilorh 
\să mat tragă vr'o una şi de jocu.

Lăutarii, carii până acuma aa stata în vr’una unghera 
de casă şi-aa cântată numai cântece de masă, n’aşteptă 
să fie multa rugaţi, ci cum li s’a spusa, de-a-una întoneză 
o horă.

Ospeţii adunaţi, şi mai alesh tineretulu, setosh de pe
trecere şi de joca, cum auda că lăutarii au întorşii arcuşulu 
pe altă strună, de-a-una se prindă cu toţii la joca şi pe- 
treca până în (Jiuă.

Când aa începută lăutarii a cânta de joca, atunci se 
duca părinţii, saa nisce nemuri de-ale miresei şi-o aduca 
pre acesta erăşi în'casă, de unde apoi nu se depărteză 
mai multa.

Sâcra-cea-mare, adică maica mirelui, care firesce încă 
trebue să joce măcara una jocu, fiinda forte bine dispusă 
şi voinda a îndemna la toe bună şi veselie pre ceilalţi 
dspeţi, începe a chiui ast-felu :

Mulţămescu lui Dumnezeu, 
f Că-,mî e bine, nu-mî e rău!

Mulţămescu celtiî de susu, 1 
( C’aceste dâe-iam ajunsă (1) •

De altă parte o nevastă tânără, nevrenda a rămâne în

(Ij Dio Crasna, dict. de Maria Bărbuţă.
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urma sâcrel celei mari, începe în numele mirelui a chiuV 
următorea chiuitură:

Asia vară mî-am văraiu
Sub unii cîungu de bradu uscaţii
C’o puîcâ de căpetalu,
Dar la ernă mî-oiu şede 
Cu puicuţa drdpt’a mea(l)

N’a apucată însă bine a sfârşi nevasta chiuitură sa, când 
numai ce auţiî din altă parte a horei pre altă nevastăr 
nemu cu miresa, luându pre mire 6re-şi cum peste picioră 
şi anume :

Mei bădiţă, meî lone !
Câtu a foslu vara de mare 
Totu ai disfl că me-î lua.
Etă c'a venită tdmna 
Şî-aT dată mâna cu alta.

Ce-ai gândită 
De m’aî urîtă?
Ce-aî mâncată,
De m’aî lăsată ?

Dar’ lasă că şi-a dată peste omă ! Năintaşa sa nu-1 dă 
cu una cu doue rendă ca să păcălescă pre mire, căruia 
i s’aă adresată aceste versuri, apostrofându-lă de-ună omu 
care nu-şi ţine cuvîntulă. Ea răspunde îndată:

Am mâncată zăhară pisată,
Şi (Jică deă te-am lăsată,
Am mâncată zaharu bătută,
Şi dică (Jeă că te-am urîtă,
C’alţî-aă mersă şî-aă logodită,
Eă am âmblată întu’o vară 
Aceştî-aă mersă întro sară 
Şî-aă luată o buz’amară ! (2)

(1) De-acolo de idem.
(2) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
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Când sfârşesce chiui(6rea versurile acestea toţi ceî de 

faţă începâ a rîde cu hohotii şi a face multă voe bună.
Şi totii aşa prin glume şi rîsete, unh jucându şi chiuindu 

diferite chiuituri, cari se potrivescu maî aleşii la acestă 
petrecere, er alţii, şi maî aleşii ceî bfitrânî, bendu şi isto- 
risindu felii de felii de întemplări, se petrecu şi se vese- 
lescQ cu toliî până în (Jiuă.

Când se reATarsă de (,liuă, atuncea se împrăştie cu toţiî 
ducendu-se fie-care pe-acasă şi căulându-şî de trebile sale.

în fine voiii să maî amintescii încă şi aceea, că mirele 
din (Jiua, în care s’a încredinţaţi! şi până după Uncrojm, 
portă necontenită, atâtu în serbătorî câtil şi în clileie cele 
de lucru, pana adică florea ce î-a cusut’o miresa la cuşmă 
şi năframa la cureua trăîstuţeî.

în acele părţî ale Bucovineî, unde fecîoriî n’au datină 
de-a purta trăistuţe cu sine, se c6să totu în (Jiua de în
credinţare numai o flore de târgă la cuşma mirelui, pre 
care, ca şi pan'i, o portă mirele din (Jiua încredinţării şi 
până după TJncropu.

Pe-acestă flore sau pană apoT, precum şi pe năframa 
dela cureua străistuţeî, cunoscu Românii, care fecîoru e 
mire, pentru că în qlilele de lucru numai mirii îndătineză 
de a purta flori scumpe la cuşme.

în România si anume în districtulu Bacăului încredin-
f

ţarea saă logodna se face în următorulu modu :
Se aduce o strachină cu grâu, safl dacă fata e maî alesă, 

una cu orezu, se punu inelele în nuntru şi se schimbă de 
vr’o trei ori de cine Ara din omenii de faţă. Nemijlocită 
după acesta fata pune la căciula saă pălăria flăcăului o 
flore de târgu. Flăcăulă, adică mirele, iese apoi afară şi 
împuşcă de vr’o câte-va ori dintr’ună pistolă, dândă prin 
acesta săteniloră de cunoscută cum, că s’a logodită.
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După logodnă se întinde o masă, la care îeaO parte atâtfl 

dspetiî adunaţi câtu şi mirele dimpreună cu părinţii săi.
In unele părţi din acestu districtd logodna se consideră 

ca terminată atunci, când flăcăulfl si fata aQ schimbata 
inelele unulu cu altulâ în faţa părinţiloru şi a mai multorQ 
6meni, rude, prieteni sau cunoscuţi, în alte părţi însă se 
socotesce pe deplinu făcută numai atunci, când e săvâr
şită de preotu.fi)

în prejurulu BucurescilorQ se face logodna, în lipsa unui 
preotu, tot-deauna de celu mai bgtrânu din familie. (2)

în Transilvania şi anume pe Valea Someşului se face 
încredinţarea astfelu :

Peţitoriula dă fetei peţite unâ intlu, numita inelu de 
credinţă saa simplu credinţă, er fata îi dă o năframă de 
luzunaru numită aşişderea năframă de credinţă saa simplu 
credinţă. După acesta îşi daa amendol mâna dreptă, er 
grăitoriuia îi stropesce cu apă şi le taie (desparte) mâ- 
nile ca şi la ori-care alta târga încheiata.

Tota cam aceste obiecte se schimbă la încredinţare în
tre tineri şi pe Târnave, pe Valea Jiului ardelenesca şi 
pe Valea Haţegului, (3) precum şi’n alte părţi ale Tran
silvaniei (4) cu acea deosebire numai că pe Târnave în 
loca de năframă se (Jice cârpă de credinţă.

Inelulu, care-ia dă mirele miresei, e de metabi, de re
gulă de aramă, la cel mai avuţi de arginta, rare-ori şi de 
aurO, er’ năframa e lucrată şi tivită de miresă. în Valea 
Jiului şi a Haţegului năframa e pestriţă, cu flori, şi ase
menea lucrată şi împestriţată de miresă.

(!) Columna Iul TralanQ, an. IX. p. .S82—.S8.î.
(2) Corn. de d-ld G. Dem. Teodorescu.
(3) Com. de d-ld I. PopQ ReteganulO.
(4) B. Vicia, op. cit. p. 2 : «încredinţarea se face cu sad fără preotO, după 

datina comună prin încredinţarea inelelord şi a năfrămilorS de tnână înaintea 
celord două mărturii.»
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încredinţarea în susQ numitele locuri se face de regulă 

înaintea preotului şi a fiitoriloru naşi. După încredinţare 
se dă unQ ospătu» care în unele părţi se numesce tocmelă; 
se pună cu toţii la masă, ospăteză şi beu, apoi se dafl la 
jocu, care ţine cam dela 4--8 6re(l) Pe unele locuri la 
ocasiunea ac6sta se croescu şi vestmintele trebuincldse 
pentru nuntă. (2)

în Şcîiem, mal nainte, după *fostu Ia vedere» urma lo
godna : la unii mal curendu, la alţii mal târziu.

Socra mică avea grijă să se pregâtescă de logodnă, şi 
să fie cu tote în bună renduîală.

în gliua de logodnă, prin amurgulu serei, venlau ploco- 
nele dela ginere, trimise la socra mică prin muerl, două 
ori trei nemuri de ale ginerelui. Ca ploconu se aducea : 
carne de porcO, unulu saă doi purcel doue ploscî
de vinu şi doî colaci. Sdcra mică cinstea la rnuerile, cari 
aduceaO ploconele cu câte unQ slotQ la trei inse, saCi câte 
şese băncuţe, câte unu păharQ de,vinu din ploscl şi le 
tăia câte o ţîrâ de colacu. Mal apoi cel tineri trebuea să 
mergă la popa saâ dacă nu, Arenîa popa acasă la miresă 
de-1 logodta. Popa întreba pre fie-care: că cu voia loru e, 
nu sunt siliţi de nimeni? Ginerele spunea din vorba cea 
dintâiii; «cm voia mea», miresa nu prea spunea din vorba 
a dintâiu, apoi totQ spunea şi ea: «cu voia mea» sap pu
tea să (jică tocmai atunci, că nu e cu voia el. Dacă (Jicea 
că nu e cu voia loru, nu-1 logodîa, rămâneau nelogodiţi- 
După ce ră.spundeau că e cu voia loru, popa scotea inelulu 
miresei şi alQ ginerelui şi glicea : «cu voia loru la amendcn 
se împreuneză fiiilu cutare cu fiica cutare».

Inelele la bărbaţi eraQ de aramă ori de plumbâ cu scaunu.

(1) Com. de d-lfl I. Popu ReteganulQ.
(2) Com. de d-lii 1. Georgescir.
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CU câtu erafl maî mari, cu atâta eraCi maî de pre^â; fetele 
purtau inele cu câte trei lumini.

C<e-va mai târijitt după logodire adică pe la nouă sau cjece 
6re venîa logodna, adică masa, pe cari o da socra mică. 
Lua parte la ea cei poftiţi din partea socrilorft mari şi 
mici, de aceea era vorba: *te ducî la logodnă?» ori *te-a 
cMematu la logodnă.»

Lăutarii aşteptau pre dspeţî la pragulu porţii şi când ve
deau că vine câte unu poftitu, începeafi să (Jică marşulQ, şi 
când era noru şi întunericu pe invitaţi îi cunosceaQ după 
lampaşele ori felinarele, cu cari veniad ; une-ori se înşelau 
de (Jiceau la trecători.

în casă mesele erau puse de maî nainte şi cei ce ve- 
nîad începeau să se aşeije la masă ; cei ce veniad maî 
târijiu trebuîati să şedă maî în coda mesei, dacă nu cum
va se întâmpla să fie vre-unîi omu maî de samă.

La unele logodne lua parte şi popa şi loculQ lui era 
totu-deauna în fruntea mesei. După ce vedea că cei pof
tiţi s’ati cam adunată, începea să se aducă bucate la masă.

Dacă socra mică voia să o ajungă maî puţină, făcea 
logodna cu fiertură şi pâne şi la urmă colacă, er dacă îi 
da mâna să cheltuescă rnaî multă şi voia să facă logodnă 
mai mare decât nunta ; şervetu, cuţitu, furculiţă şi lin
gură, de era fiertură, îşi aducea fie-care invitată.

De băută se aducea la masă rachiă saă vină, după darea 
de mână a sdcrel mici.

Câtu ţinea masa lăutarii împărţiţi în tote casele, în care’ 
eraă aşeijate mese, qliceau într’uha cântece de masă.

Mese eraă fta^ca pentru dmenî, başca pentru muerî şi 
başca pentru feciori; pe feciori de obiceiă îi punea maî 
la o parte prin câte o casă ori căscioră mal dosnică. Şi 
când la sbcra mică nu era destulă locă, punea şi la câţe 
ună vecină.
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Une ori se făcea logodna fără lautari, dar a doua (Ji 

ijicea lumea că a făculu pomană.
Gătii ţinea masa, ginerele ajuta şi elu la muerile, cari 

duceaQ pe masă, şi trebuia să fie cu băgare de semă ca 
să nu se mânjască pe haine.

Când era pe la sfârşitulQ mesei, ginerele mergea de şe
dea la masă cu cei-lalţî fecTorî, şi i se aducea o sticlă 
sau doue de vinO, de închina cu eî. Apoi venîa miresa 
şi pe o tavă îî aducea flori, o garbfă. Ginerele lua florile 
şi dăruia pe miresă, după cum îî da mâna şi avea plă
cere ; după aceea miresa lua şi da flori şi la ceialalţi feciori.

După ce se isprăvia cu masa, se rădica mesele şi se 
scotea afară şi se începea joculu ; mal întâiu de tote se 
cânta tliora miresei». Din lume după unu jocu două înce
pea să plece acasă ; alţii sta până la sfârşiţii, când nu 
mai avea cine să joce.

Ploconele aduse dela ginere le frigea şi le punea la socri 
mari *alu doilea masă.»

A doua (Ji după logodnă miresa spăla vasele. (1,)
în alte pârţi totă în Transilvania, după ce atâtu tinerii 

câtă şi părinţii acestora s’aQ înţeleşii între olaltă, junele 
cu soţii săi acompaniată de lăutari, plecă într’o qU anu
mită cu daruri la fiitdrea lui consdrtă. Darurile predate, 
unu preotu saă în absenţa acestuia, celu mai bătrână 
schimbă inelele, desemnândă ast-felă mutuala legătură într® 
fiitoriî căsătoriţi. Mese cu toasturi, jocuri cu strigări şi 
chiuituri distragă pre ospeţi. în fine juna tdrnă în batista 
sa ună păhară de vină, în care junele a pusă câte-va mo- 
nete. Vinulă se scurge prin casă — libaţiune adusă Şeiloră 
penaţi pentru a-i câştiga pentru casa cea nouă — er mo- 
netele, legate într’însa, se păstreză neatinse până după

(1) G. I. PitişO : Nunta în ŞcheiQ, publ. in «Revista nouă» an. I. BucurescI
1888. p. 10(J—108.
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nuntă, arStându , astQ-felu, că miresa îşî îa angajamentulu 
a fi econdmă şi a păstra ceea ce bărbatulu îi va aduce în 
casă- Cu acesta se termină pactulu de hună-credinţă. (1) 

în ţara Moţiloru la (Jiua hotărîtă pentru credinţă, fecîo- 
rulu însoţiţii de peţitoră, de nănaşi şi de doi trei 6meni 
de încredere, merge la părinţii fetei şi credinţa se face de 
preotQ sau de unu altQ omQ de încredere, care după pri
mirea declaraţiuniloril obicinuite, schimbă inelele tineriloru.

împlinindu-se aceste formalităţi se aşe(Jă la masă şi 
hotărescu (Jiua cununiei şi a ospSţuhn. (2)

în Selagiu şi’n jurulu Şonicuteî-marî , încredinţarea se 
face de comună în presără unei Duminici sau a unei 
sărbători, nici decum însă în altă sară. Feciorulu în sara 
menită pentru încredinţare merge cu grăitoriulQ seu la 
fata peţită şi de aicea apoi, după ce sărută manile pârin- 
ţiloru fetei, atâtu elu, câtu şi grăitoriulQ şi se ducă
la preotulă, dar aşa de târcjiu ca nime să nu-i vadă pe 
drumu şi dacă din întîmplare îi întâlnesce cine-va caută 
ca să nu-i potă cunosce cine-să şi’n cotro se ducă. După 
ce aă ajunsă la preotulă, care a fostă de mai nainte 
însciinţată despre venirea loră şi după ce daă bineţele 
cuviinciăse, grăitoriulă, luândă cuvîntulă, spune preotu
lui la ce aă venită. Preotulă poftesce pre peţită şi pre 
•grăitoriă să părăsescă pe vr’o câte-va minute chilia, eră 
pre peţitoriă, care remâne cu dînsulă, arătându-i mai întâiă 
părţile cele bune precum şi cele rele ale căsătoriei, îlă în
trebă de are aplicare a se căsători cu fata respectivă saă nu. 
în casă dacă feciorulă răspunde negativă nu mai întinde 
multă vorbă cu dînşii, ci U spune să mergă în trebă-şi 
de unde aă venită, eră dacă răspunde afirmativă fecio-

(Ij I. C. Taciia : Nunta la pop. i-om. etc. publicata în «Românismulă» an. I. 
Bucurescl lb70. p. 20.

(2) Frâncu şi Candrea, op. cit. p. lol
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rulu îese din chilie şi’n urma sa întrâ fata, Preotulu o 
întrebă şi pre acesta de voesce a se duce după feciorii 
din buhă-voe ori nu, după ce mal ântâiu îî ţine şi ei o pre- 
dicaţie despre însemnătatea căsătoriei şi cum trebue să se 
pdrte ca nevastă. Sfârşindu şi cu dînsa întră cu toţii în 
nuntru. PreotulQ chlamă acum.a şi pre cantorulQ bisericel 
sau pre fStu (pălimarlO) ca să fie martoră, pune apoi pre 
ambii tineri alăturea, feciorulă la stânga, er fata la drepta 
preotului, cum stă acesta faţă’n faţă cu el, şi-I întrebă 
din nou în presenţa martoriloru de se iubescu şi de vreu 
din bună voe, ne’ndemnaţl şi nesiliţi de nime a se lua? 
După afirmările reciproce le lea mânile drepte şi punen- 
du-le la olaltă le spune să (Jică ună *Tatălu nostru.* După 
Tatălu nostru le cere schimbarea semneloru de credinţă.

în unele părţi din Chioru se’ntemplă încredinţarea ca şi 
în Selagiu, numai că pună ună taleră cu grâă, pe acela 
pună semnele şi anume : năfrăml, bani şi inele şi după 
o rugăciune, daă mânele, schimbă semnele şi starostele 
aruncă peste ei grâă. După schimbarea semneloră se’ntorcu 
acasă, unde cineză, însă fără jocă şi fără să scie sătenii 
despre celea ce s’aă petrecută. Ba ! adese-ori se’ntemplă 
că nici fraţii însuraţi şi surorile măritate nu sciă iiimică 
ce s’a ’ntemplată în familia loră până a doua-(Ji.

în decursulă cinei, urmeză după împrejurări şi deter
minarea (Jilei, când încredinţatulu şi încredinţată aă să-şi 
serbeze cununia, câţi şi cari ospeţi aă să se cheme la 
nunta saă ospeţu, cine va fi năna.şu-mare, pre cine să iea 
de nune saă fete de-nune, fete-dupâ-masă, ţraţl-de-mire şi 
de miresă, şi ce feliă de lăutari aă să le cânte la nunfă.

Cu ocasiunea desbateriloră acestora atâtă mirele câtă şi 
miresa se p6rtă cu fdrte mare băgare de samă ca nu cum
va să şi perdă gustulă unulă pentru altulă.

După încredinţare nu ve(Ji mai multă nici pe mire



— 190 —
nicî pre miresă în adunările tineretului, ci fie-care îşi 
are gândurile şi treburile sale. Şi dacă se şi arată vre-o 
dată, e fdrte bălălorlQ Ia ochi că feciorulu încredinţată 
nici când nu vorbesce cu miresa sa, ci cu alte fete. Ase
menea şi miresa. (1)

în fine în unele părţi ale Macedoniei logodna după 
cum spunfl Macedo Românii, isusirea se face în modulu 
următoria :

«Părinţii flăcăului trimită la părinţii fetei unuia sau 
mal mulţi peţitori, cari dau semnulu, adică, duca unfi 
nidu legata cu o cordea (panglică) venetă.saa alică (roşie) 
şi mal multe monetjl de aura.

«După ce părinţii flăcăuiai şi al fetei s’aa înţelesa între 
el a se face logodna, urmeză schimbarea ineleloru, care se 
face numai între părinţi, fără ca viitorii soţi să Ia parte 
la acestă ceremonie.

«în timpulu când se face schimbarea inelelora, se dă 
cu puşca la casa logodnicului, er dela casa logodnicei se 
împuşcă asemenea ca semna de respunsu.

«în genere logodnele se faca sara, şi cel învitaţi se 
duca şi se întorca eu torţe aprinse, fiindu însoţiţi de 
multe ori şi de ghifţî (lăutari) urânda fie-care unuia după 
altuia: «să băneză, să încherdisescă şi nă ora tră eta = să 
trăescă, să se folosescă şi acestă logodnă să fie odată 
pentru totă viaţa.

«Gâte-odată, însă forte raru, ospeţil r6gă pre părinţii 
fetei ca să le-o arate, când atunci u făcu meştere, adică 
îl daa fie-care câte una bana de aura, sau alte daruri 
femeescl, inele, cercel, er ea spre mulţămire sărulă mâna 
la toţi, fie bărbaţi, fie femei. (2)

(1) Com. de d-l£i El. PopQ, înv6titorQ.
(2) T. T. Burada: cDatinele la nunţi ale pop. rom; din Macedonia», publ. in 

«Revista pentru Tilologie». p. 417—418.
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în alte părţi ale Macedoniei isusirea se face astfelQ:
După ce părinţii fetei şî-au Mgatu fata, adică după ce 

au îmbiat’o unul fecioru şi ad căpătată de la1 părinţii 
aceluia (cuvîntuld), îi dau semnulU, care de regulă
e un nell (inelu). După aceea tinerii se ducă la preotulQ 
locală ca să le schimbe nellele.

Preotulu atinge mai ântâiă nellele de barbă, apoi le 
schimbă. Pe urmă binecuvinteză şi feliciteză pre tânăra 
păreche. Asistenţii, la rendulă loră, încă o feliciteză ufân- 
du-i să hăneză — să trăescă.

După aceea isusita saă 'nvesta naua sărută mâna preo
tului precum şi a tuturoră celoră mai de verstă, cari sunt 
de faţă, eră pre cei mai tineri îi sărută pe ambele feţe 
ale obrazului. Aceste hăşeri (sărutări) se repeţescă de 
mai multe ori până la nuntă. (1)

în Pindu pe lângă cele înşirate până aici mal este obi- 
ceiulu să se ducă la casa logodnicei o pede (tipsie) mare; 
înfrumuseţată cu feliurite desemnuri încrustate, făcute în 
aluatu cu verfulu cuţitului mai înainte de a se pune la 
coptă, precum şi ună paguru{<!) cu rachiu, avendă’ le
gată de elă mai multe mahmudele (3); pedeoa se învălesce 
într’unu şervătu şi se pune pe capulă unei fete, care întră 
în ogradă cu ea, după aceea se aduce şi din partea lo
godnicei ună pagură cu rachiă şi amestecându-se apoi 
rachiulă adusă de ia logodnică cu acelă adusă dela lo
godnică, se cinstescu dspeţiî şi se pună la masă, şi după 
ospetare ureză cu toţii: să hăneză.

Fata odată logodită trebue să facă tdte chipurile casă 
nu vadă nici să se întâlnescă cu logodniculu ei, şi dacă

(1) Com. de d-lQ M. lutza, RptnânQ din Macedonia.
(2) Ulclorfl de metalQ. , • ,
(H) Monezi de aurQ turcescl.
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din întâmplare îlu zăresce, atunci plecă ochii în pămîntu 
şi nu se uită la dînsulu. (1)

Precum logodnica-isMsite, aşa şi ginerile după isusire 
nu pote să vadă mai multu fata până la cununie. Dela 
isusire (logodnă) până la cununie însă are voe să rupă, 
dacă la logodnă nu î-a plăcută fata; dar acea fată rare
ori se mărită. Astfelîu părinţii fetei sunt nevoiţi să-î dea 
mai multă zestre, ca să nu se lase. (2)

Astfeliu se serbeză încredinţarea la Români!
Inelulu şi năframa, despre cari amă vorbită, în decursulQ 

acestui capitulă, sunt semnele principale, cari se consi
deră şi se întrebuinţeză pretutindene de toţi Românii 
ca simbolu alu uniră şi credinţei nestrămutate. Despre 
acesta ne putemă încredinţa nu numai din cele ce s’aă 
arătată până aici, ci şi dintr’o mulţime de cântece po
porane, cari se reciteză şi se cântă nu numai la nunţi, 
ci şi la alte ocasiuni.

Aşa ună cântecă din Bucovina, care ne spune că ună 
feciorăa luată inelulă unei fete, firesce că, ca semnu, că va 
lua-o şi de soţie, însă fata nu-lă voesce, sună precum 
urmeză :

Inga, (3) mamă, mişelulu.
Cum mi-a luată inelulu,
Eă ilă ceru ca să mi-Iu dee,
Elu a spusă c’ar' să mS iee.
Când aşi sci că m’aru lua 
Singură m’aşî spânzura 
De capetulu brâuluî 
In mijloculu drumului.
De mirarea târgului,

(1) T. T. Burada: Datioele la nunţi ale pop. rom. din Macedonia publ. in op
rit. p. 418.

(2) Dim. Bolintineanu: CălStoril la Românii din Macedonia, p. 88.
(3) Inga = in caută.
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Să se mire şi târguiu 
Că ce pote mişelulă(l).

Acelaşi cântecfl, clar cu unele schimbări, se află şi la 
Românii din Moldova. Elu sună aşa :

Elă, maică, voînicu,
Cum îmi cere inelu.
Eu îi ^icu că nu l’oîu da.
IlIu dice că m’a lua.
Cănd aşi sci că m’aru lua 
Singură m’aşî spânzura 
In mijloculu câmpului 
In crenga sovervului 
In dmmulu voinicului. (2)

Totu acelaşi la Românii din Transilvania sună astfeliu ;
Ui-te, maică, uritulu.
Cum îmi portă inelulu\
Eu îlu totu ceru să mi-lu dee 
Elu dice c'o să mi lee,
D’aşi sci, maică, că m'ai da 
Mai bine m'aşi spânzura 
De ciucurulu brâului 
In mijloculu târgului 
Să se mire tolu târgulu.
Ce mi-a făcută urătulu;
Să se mire şi lumea 
Ce mi-a făcută dragostea. (3)

Altu cântecu, şi anume din Vlacho-Clisuru, la Românii 
din Olimpu, care ne arată ce feliu de inelu de încredin
ţare a căpătată o miresă dela tatălu seu, sună astfeliu :

An, muşată, la fântână!
«Dutşiz ve, că eu ni jin,
Că dad'a ni m'isusi.

(1) S. FI. MarianQ: Poesil pop. rom. LII. Doine şi hore. Cernăuţi. 1875. p. 181.
(2) Sevastos, op. cit. p. 70.
(8 j larnik şi BârsauCi, op. cit. p. 271.
S. FU Marianii: Nunta la Români. 13
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Aoaltadz, duiaineca,
Nel curat (l) ni aduseră,
Ş’ tsints fluriî nişeame (2a 
Tu xirlu di metase 
Misticat cu hrisafe(
Tu mâna atşea ’ndreptă 
Ş'tu dzedzitlu atşel niclu.
Ah, dzedzit, tsi ni stai bun 
Ca sorele dimnetsa. fS)

Daco-românesce:
Haî frumosă, la fântână ! 
cDuce-ţi-ve, că eu nu vinu,
Că lată-meu me’ncredihţă 
Alaltăerî, duminica,'
Indii curată mî-a adusu.
Şi cinci florinî de credinţă 
Intr’unu firu de melasă 
Mestecată cu firu de aură.
In mâna cea drâptă 
Şi'n degetulu celu mică.
Ah, degetă, ce-mî stal bine 
Ca sorele dimineţa.»

în fine o baladă din Moldova, în care se amintesce 
inelulu alăturea cu năframa, se’ncepe aşa :

Fost’a.u fostă ună crăişoră 
Tinerelă, mândru fecîoră 
Cum e bradulă codriloră 
Susă, pe verfulă munţiloră.
De soţie şî aă luată 
O copilă din celă sată.

(1) InelQ de metalti adevSratâ, nestimatQ.
(2) Mirâsa capSti la încredinţare dela mire o sumă de.monete mari de ar

gintii, cari Inşirându-se, se pârtă ca salbă la grumazii; cele mal căutate monete 
sunt Talerii Măriei Teresiel.

(3) Dr. Gustav Weigand: Die Sprache der Olympo-Walachen, nebst einer Ein- 
leitung liber Land und Leute. Leipzig 188S. p. 1,36.
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Copilită, R6iriân(iuţă,:' :
Toţ,î vecin'iloru drăguţă;
Cu chipu (dulce Iiiminosu 
Cu tnipu gingaşu : mlădiosu''
Cum e florea câmpului 
In lumina soreluî.
£tă luî că î-au sosită,
Carte mare de pornită 
;La tabără de Ieşită.
Elă în sufletă s’a măhnitu 
Şi din gură a grăită;;

«Draga mea, sufletulă meă,
Ţine tu inelulu meu,
Pune-lu în degetulu teă.
Când inelu-a rugim 
Să sciî dragă, c’oiu muri!
— De me laşi plângendă acasă,
Na-fî năframa de metasă 
Pe margini cu aură trasă.
Aurulă când s!a topi 
Să sciî, frate, c’oiu muri!»

După acesta tenerulu crăişoru pleca la tabără, dar nu 
apucă a ajunge departe, şi uîtându-se la năframă, vede 
că aurulQ de pe marginele acesteia s’a topitO, unu semnu 
că i-a murită, soţia. Se’ntorce decî degrabă înderăptQ să 
vadă ce s’a întâmplata, şi află că tatălu seu i-a aruncata 
nevasta într’una tău lungu şi lata, unde s’a şi înecata. 
Teneruia, de ’ntristare că şi-a perdutu soţia, căreia nu 
numai că i-a jurata credinţă eternă şi unire nedespărţită 
ci i-a data încă şi inelulu seu ca semnu Tcă-şi va ţine 
promisiunea, s’aruncă şi eia în apă şi se înecă cu scopa 
ca cela puţina după morte să fie nedespărţiţi.

în fine balada se’ncheie c’una blăstema asupra tuturora 
acelora, carii despărţesca pre cei ce se iubesca din -tdtă 
inima: 1
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Tună, Domne şi trăanesce,
Tună’n cine despărţ,esce 
Dulcea dragoste’nfocată 
De-unu fecîoru şi de o fată. (1)

într’o poveste din Transilvania, în care asemenea se 
amintesce despre inelulu şi năframa de ’ncredinţare cetimu 
următdrele:

«Fiindu astfeliu învoiala gata, sdcra mică chiamă nu
mai decât pe popa şi pe nisce nemuri, şi tinerii se lo- 
godescu primindu binecuvîntarea şi schimbândQ câte unu 
inelu şi o năframă, după obiceîulfl de atunci. Adică fe- 
clorulu îl dă fetei unu inelu de auru şi o năframă de me
lasă, er fata îl dădu cu sfială unu inelu şi o năframăr 
de care bletti avea. După aceea îşi petrecură cu toţii până 
Sara târijiu, stutorindu elma de cununie pe de atunci în 
două săptămâni.» (2)

Voindu acuma a asămăna datinele şi credinţele Ro- 
mânilorQ dela încredinţare, vomu afla că cele mal muite- 
dintre dînsele se află şi la alte naţiuni.

La încredinţarea Romaniloru era de ajunsâ, ca şi la 
Români, unQ nudus consensus (3). în tirnpulu republice! 
nu aveau trebuinţă, ca mal pe urmă în tirnpulu împăra- 
ţiloru, nici de martori, de şi adeseori luau şi aceştia parte (4)^.

(1) V. Alecsandri; op. cit. p. 20. TolQ Ia acela p. 21 vc(lT şi o variantă a 
baladei citate.

(2) Mărginânuld : pina împgi'ăte^ă şi pena el a16să, poveste din popord, dii» 
«biblioteca poporală a «Tribunei». No. S2. SibiiQ IbSB. p. 7.

(H) Dig. 2H, 1, 4 pr. şi 11.
(4) Macrob. Sat. 1, 6, 2H ; Nam Asinae cognoinentum Corneliiş datum estr 

quouiam princeps Corneliae gentis einpto fuiido seu filia data mirito, cum spon- 
sores ab eo soletnniler poscerentur, asinam cum pecuniae onere produxit in fo
rum, quasi pro sponsoribus praensens pignus.

• Căci Corneliilord li s’a dată porecla «Asina» pentru că celă dintăiă din viţa. 
Corneliiloră, după ce cumpărase o moşie saă după ce a dată pre fiica sa după 
ună bărbată, cerendu-i se in modă solemnă chiezeşi, aduse pe piaţă p asină. 
măgăriţă) încărcată cu bani, ca zălogă de faţă in locă de chiezeşu.»



— 197 —

Tiici de vre o îndatorire scrisuală (1). Era însă datină, ca 
mirele să dee miresei ca arvonă (arra) o monedă, după 
cum se întâmpla acesta maî la tdte contractele (2) saâ 
unu inelui^). Dacă mirele era din clasa de josO, adică 
•din poporil, inelulu era de fîeru(4), eră dacă mirele era 
patricîfl, atunci inelulil era de auru(5). Fata încă îl da 
unu inelu(6), dar acesta nu avea o însemnătate aşa de 
mare ca alQ mirelui, pentru că numai mirele era obli- 
;^atu a da miresei unQ inelu ca arvonă spre împlinirea 
datori nţ el oră sale proprii, din care causă se şi numia 
jaignus (7).

Inelele, ce le schimba tinerii romani între olaltă, se 
numiau : anuU pronuhi, rmitme fidei signa, adică inele de

Ambro^ius de lapsu virginum 6: Nam si inter decern testes confecţie spon- 
-salibus, nuptiis consummatis, quaevis femina viro coniuncta mortali non sine 
«nagno periculo penetrat ad adulterium.

Căci, liindQ încheiată logodna intre dece martori şi sfârşită nunta, fie-care 
fernee însoţită cu und bărbalQ trece Ia adulterid cu celu mal mare periculCl.»

(1, Dig. 23, 1, 7, § 1.
(2) Dig. 14, 3, o, § 15: Si institor, cum oleum vendidisset, anulum arrae 

rnomine acceperit, neque eum reddat, dominum institoria teneri.
Dacă unQ comercianta, vendăndO olelu, a primita unO inelQ ca arvonă şi 

■nu-ia dă înapoi, stăpânuia procede conforma legii de comersu.
(3) Plin. n. h. 3.3, 28; ad sponsiones etiamnum anulo exsilicnte: Păiinda şi 

acuma la logodne und ineld.
[sidor. or. 19, 32, 4: Femiiiae non usae anulis nisi quos virgini sponsus 

■miserat.
Românesce: Unei femei, care n’a întrebuinţald inele afară de cele ce I-a tri- 

imisd el ca fată logodniculd.
(4) Plin. n. li. 33, 12; Etiam nune sponsae muneris vice ferreus anulus mit- 

titur isque sine gemma.
Încă şi acuma se trimete logodnicei ca presentd und ineld de fierd şi anume 

rfâră ţtetre scumpe.
(■5) ^ertull. apoi. 6: Aurum nulla iiorat praeter udo digito, quem sponsus op- 

pignerasset, pronubo anulo.
Aufuld nu-lu cuDOScea nici una, afară decât la und degetd, pe care l'a ză- 

logitd logodniculd cu ineluld de nuntă.
(6) Terent. Eun ; .3, 4, 3 : daţi anuli, locus, tempus, constitutum est.
S’ad datd inelele, s'a hotărîtd loculd şi timpuld.
<7) Înv. (J, 27.
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căsătorie .ca ;semnu. alQ cre^iqţeî împrurnutate, şi miresar 
inelplu ce-lfl căpăta dela mire, îlu punea şi purţa de re
gulă, ca.şi miresele române, pe degetulu alQ patrulea (1>.

Pe UrnpulCi împeratiloru romani, serlparea îneredinţăriî 
se făcea totdeuna în presepţa ospefiloru învilaţî (2), şi se 
sfârşîa, ca şi la Românii de aqli, ,cu o masă (3), în timr 
pulă căreia şe hoţărîa loculu şi tiaipulu nunţii (4). 

lyiiresa primia daruri atâtu în (Jiua încredinţării, câtu.şr
mal pe urmă la nuntă (5).

La., Italienii din Roma adevărata gerbare a căsătoriei e 
încredinţarea (capitoli), care află loăti 'Sara şi care 'se a- 
nunţă nemuriloru şi lamiciloru prin cărţi de invitare fru
moşii tipărite.

în decursulu încredinţării se cetesce şi iscălesce con- 
tractulii căsătorialu, er tenăra păreche primesce îmbrăţi
şările nemuriloru şi felicitările tuturoru' celorQ presenţi. 
T6tă lumea, adunată e forte fericită.

Cu aceeaşi solemnitate se serbeză încredinţarea (spo- 
zalizio) şi, la clasele de josu, precum şi la , ţăranii din 
împrejurimele Romei. Tinerii mănâncă, beii şi joeâ dim
preună cu amicii loru şi se numescu de-acuiria înainte^ 
tocmai ca-şi la Români, ■ sposo (mire) şi sposa (miresă).

Ce se atinge de daruri, cari se aducu la acesta oca-

(Ij-Isidor. de eccles. offic: 2,1:0. -8: Quod in primis anulus a sppnso 
sponsae datur, fit hoc nimirum vel proptei- mutuae fidel sign.um veU propterici 
magis, ut codem pignore eorum; cordaviuDgautuc. Unde eţ-quarto digitp ,apu- 
lus idem inseritur.

Că se. dă.logodnicei de călră mire mal ântâiCI und ineld, acesta.se .face ne- 
greşitd ori ca să fie und semnd de credin(ă reciprocă sad pentru aceea,: ca săi 
se iippreune inimele lord prin acelaşi zălogd. De aceea- se pune^ acelăşl? ineld 
pe degetuid ald patrulea.

(2} Suet. Oct. 5B; 1q. turba spunsaliorum ,die vexatuş. c;.;
Tertull. de idololatr. 16: — Plin. ep. 1. S). — Senec. de,l;enef. -i; ,.!li)„.3.
(8) Plin. n. h. 9, 117, Cicero ad. Q. fr. 2. .6.f
(1) Terent. Eun. 8, 4, .8, loc. citatdimal susd.
(b) Papinianu. Dig. 16, 3, 2o.
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siurie şi cari compunu mîetjulu festivităţii, tote sunt me
nite numai pentru miresă (1).

în Genua semnele de credinţă sunt, ca şi’n cele mai 
multe părţi la Români, unu inelu şi o năframă. Dacă fata 
le primesce pre amândouă, e unu semnu că s’a înţelesu.

Inelulu în totu casulu e de mai mare însemnătate, de
cât M/rama. Elu decide, elQ legă.

în Apeninit lignrici se cântă unu cântecti forte atră- 
getoriQ, din alu căţuî cuprinsă resultă că şi aici inelulu 
e în usQ la încredinţare (2).

In împrejurimea,junele, când visiteză fata, pre
care voesce s’o lee de soţie, îî aruncă o năframă. Dacă 
fata o primesce, îlu voesce, dacă respinge năframa, e unu 
semnu că respinge şi inima acelui ce î-a dat’o (3).

La Albanejî este datină ca în casu când părinţii fetei 
sau nemurite acesteia voru s’o dee după fecîorulă, pentru 
care a fostă cerulă de soţie, să schimbe între olaltă ca 
semnu de încredinţare, bani vechi de aură şi de argintă.

Dacă, ceea ce nici când nu se’ntemplă fără dreşl-carî 
cause ponderdse, se'ntorce schimbulă trimisă îndereptă, 
atunci încredinţarea se consideră ca disfâcută.

(1) Duringsfeld, op. cit. p. 97.
(2) Duringsfeld : op. cit. p. 100. Cănţeculu, despre care am aminlilu, sună 

ast-felQ ;
— V’hp mai dovert a st’ora 
Nanca vi voi dervi.

«La porta di voi, bella.
Mai piu la rivedro.
• - Se vil mi bandonate 
Mi moriro d’magon.
Ma’mpreme ii mjo onore 
Taiit com’il vosti-o amore :
Abbie un po’ compassjgn.
— « Vi lass’lâ bona şira;
Diman ritornii 6;
Vi porteru îi anello 
Tutto dorraţo-e bello 
Con quel vi sposero.

(.9) Duringsfeld, op. cit. p. 101.
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Dacă încredinţarea nu s'a disfăcutu, şi timpulfl, care 

s’a hotărâtu pentru nuntă, se apropie, atunci într’o^ J<â 
sau Duminică sara înainte de cununie se ducu trei înşi 
din partea mirelui, de regulă doi bilrbaţi şi o muere, la 
rniresă şi aici se serbeză apoi adevărata încredinţare prin 
schimbarea de inele de aurit şi de argintu. Inelele se punu 
de mai multe ori Lângă olaltă pe o (/rămăgUră de făină de 
grâu, rostindu-se în acelaşi tirapu formula : tdîdce pane 

nedespărţiţi» şi dorindu-se tineriloru încredinţaţi norocii, 
er amenduroru familiilont unite durată eternă.

După ceremonia încredinjărei urmeză o masă la care 
iau parte trimişii mirelui (1).

întrebuinţarea ineltloru ca semnu de credinţă sau în
credinţare e usitată nu numai la poporele de vilă romană 
şi la Albaneji, după cum s’a aretatu în şirele de mai 
susu, ci şi la alte popOre indo-europene, precum la Grecn 
noi şi la Serhi{<l). Cu tote acestea însă întrebuinţarea loru 
atâtti la încredinţarea oficiosă sau bisericescă câtu şi mai 
nainte de acesta la cea neoficiosă, când se schimbă nu
mai de unulu dintre bătrânii, cari se află de faţă, e de 
origine curatu romană (3), şi anume- din timpulG acela, 
când arvma nu era încă destulu de mişcătore (4).

Ce se atinge de întrebuinţarea celorlalte Obiecte, cari 
asemenea sunt usitate a ,Şe ,da miresei diuLpartea mire
lui ca semnu de încredmţare, precum sunt bună-dră mo
nedele, apoi originea acestei datine trebue căutată într’unu

(1) Diiringsfeld. op. cit p. 60.
(2) Diiringsfeld, op. cit. p. -50, 67, 68, 76.
(3) Theologisches Universal-Lexicon zum Handgebrauche fiir Geistliche und 

gebildete Nichttheologen. Erster Baud. Elberfeld. 1874. Cuv. BraHtfing: Der 
Gebrauch des Ringes ais Zeichen der Verlobuog ist von den Romern iibernommen.

(4) Plin. 33, 1, 6; Consuetudo ad sponsiones etiamuum anulo exiRente tracta 
ab eo tempore, quo nondum erat arrha velocior.

ObicelulCi inelului la încredinţări se trage din timpulâ, când încă arvuna nu 
era mal mişcătâre.
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timpQ cu multu maî depărtata decât celu alu Romani- 
loru, deşi datina acesta se află, după cum amu ve(Juta 
mai susu şi la Romani.

Fenicienii, Tracii, Grecii cei vecin, Indienii, şi, după cum 
resultă din unele locuri ale sf. scripturi, şi Israilenii aveau 
datină de a cumpera fetele, cu cari voiau să se căsă- 
torescă (1).

La ori ce cumpărătură a fostu şi este datină din cele 
mai depărtate timpuri de a se da mai ântâiu unu obiectă 
oreşi care ca arrdnă şi abia după aceea a întregi suma 
•cu care s’a arvonitu obiectulu(2).

Totu aşa se făcea şi atuncea, când se cumpărau fetele 
cu cari aveau să se căsătoreScă (3).

Etă deci de unde se trage datina de a da monede ca 
semnă de credinţă!

Romanii se vede că voră fi adoplată datina acesta, ca 
multe altele, de la Grecii cei vechi, ăr noi Românii nu 
rămâne nici o îndoială că amă moştenit’o dela Romani? 
străbunii noştri;.

(li Isid.'de OnciulQ: Manuală de arclieologie biblică. Cernăuţi 1U81 p. 148.
(2) Isid. Orig. .5, 25 : futerest in loquendi usu inter pignus et arrham. Nkm 

pignus est. quod datur propter rem creditam, quae dum redditur, statitîiHpig- 
nus auferlur. Arrha yero, quae primuip-pro re bonae (idei contractu emta ex 
parte datur,»et postea completur. Est enfiri arrha complenda, iion auferenda ; 
unde qui habet ârrham, non reddet sicut ’ţignus, sed desiderat pleiiitudinem.

In usulă vorbirel este'deosebire între ch'izăşie (zălogă) şi arvână. Căci chi- 
zăşie este' aceea ce se dă înapoi pentru unQ lucru încredinţată, care dacă 
se dă Înapoi pe locă se Ia şi zălogulă. Arvâna însă este aceea parte de 
bani, care se dă întâiă pentru ună lucru şi apoi se îndeplinesce. Arvona dec] 
nu se Ia înapoi, ci se îiidepltDesce şi acela care are arvona nu o va da înapoi 
ci cere îndeplinire.

(8) Flaut. Mii. 4. 1. 11, Hune arrhabonem amoris priir.um a me accipe.
Primesce deia mine acestă primă arvonă a amorului. : 5
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XXIT. STRIGĂRILE.

Timpulu, câtu are să trecă de la încredinţare şi până la 
cununie, nu e stătoritu prin nici o lege saCi usu breşî- 
care apucatQ din moşi-strămoşî. ElCt atârnă totu-deauna 
dela voinţa şi chibzuinţă tineriloru încredinţaţi precum şi 
dela părinţii acestora, dar mal cu samă dela împrejurări.

în Macedonia bună-oră, unde atâtu fetele câtu si feciorii 
se mărită şi se însbră după voia părinţiloru şi unde o 
samă de părechl sunt forte de mici logodite, cMar din faşă, (1) 
e lucru firescu ca să trecă unu timpii mal îndelungată, 
în provinciile române din Dacia-tralană însă, unde se lo- 
godescu de . regulă când sunt maturi, nu trece, mai alesu 
la poporulu de josă, mal multu decât două până la pa
tru septămânl. (2)

Dacă tinerii încredinţaţi şi părinţii acestora s’au înţelesu 
şi-att pusă la cale ca cununia să urmeze câtă se pbte mal 
de grabă după încredinţare, şi dacă încredinţarea s’a fă
cută făr’de preotO, atunci mirele şi miresa se ducă la 
prebtulQ locală, împărtăşescă acestuia că s’aă încredinţată 
atunci .şl-atuncl şi-lă rbgă totă-odată' ca să însciinţeze în 
biserică pre poporulă adunată despre încredinţarea loră.

(1) Dim. BoIintin6nu, op. cit. p. 94.—T. T. Burada: Datinile la nunţi ale pop. 
rom. din Macedonia, publ. in op. cit. p 417.

(2) [n Bucovina şi Moldova, ve4l: Columna 1. Tr. an. IX. p. .!582.
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Acestă însciinţare sau anunţare publică se numesce în 

Bucovina cu unu terminu poporala strigări sau vestiri, in 
Transilvania, pe lângă aceşti doî termini, se maî (Jice 
încă şi mărturisiri, (1) er în Selagîu şi în prejuruia Şom- 
cutel-marl simplu strigări. (2) Terminarea vestiriloră se ex
primă prin cuv. ieşire: «dună şl-alună l-au leşitu Iul N. 
vestirele, — s’au sfârşita, s’aa terminata.

Strigările sslU .Vestirele, cari sunt menite spre descope
rirea piedicelora, cari ara pute să se nască după încre
dinţare şi aru pute să zădărnicescă căsătoria, se strigă 
de regulă în biserică în trei Duminici sad sărbători după 
olaltă.

Preotuia, după sfârşirea serviţului d-(Jeesca, se arată 
în «uşa ralului» saa «uşa domnescă* ori iesă lângă tetra- 
poda şi de-aice apoi «strigă vestirele» sad «mărturisesce» 
poporului adunata, care aşteptă cu - cea mai mare nerăb
dare, cu deosebire însă fetele şi muerile, ca să audă dela 
preota cine cu cine s’a logodita, (Jicenda : «N. feciorulu 
lui N. N. s’a încredinţată cu N. fiica lui N. N. şi vorfi să 
păşescă la taina sf. căsătorii. Cine dintre D-v6stră scie 
yr’o piedica oreşi-care între dînşii s’o aducă la cunoscinţă 
maicii nostre biserici!»

Tota aşa face preoţuia şi’n Duminicile următore.
Dacă poporuia cunbsce 6reşi-care piedică de căsătorie 

între cei încredinţaţi, sad unuia dintre dînşii a data altuia 
mâna, adică dacă sunt prea deaprdpe înrudiţi etc., atunci 
de regulă în biserică e tăcere generală, er dacă iiimerui 
nu-i e nici o piedică cunoscută, atunci mai multe voci din 
publica se auda (Jicendd:

«Dumnetjea să le ajute!» — sad «Dumneijea să le dee

(1) Corn. de I. PopQ Reteganulu şi 1. Georgescu. 
(H) Corn. de El. PopQ.
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norocu şi fericire ! — sau «să aibă parte unulti de altulu!»(1)

Dacă încredinţaţiî nu sunt din unulQ şi acelaşi satO, 
atunci vestirele se strigă în amândouă satele^ adică atâtQ în 
satulQ mirelui câtu şi în celu alâ miresei. în casulu de pe 
urmă strigările sună astu-felu : «N. feclorulu (fiica) lui N. N, 
s’a încredinţatu cu N. fiica (feclorulu) lui N. N. din să
tulii N.» etc.

în fine e de’nsemnatti încă si aceea că, dacă încredin- 
ţatil nu sunt din unuia şi acelaşi satu, mirele sau mi- 
resa, după ce li s’au strigata acuma vestirele, Irebue să 
ducă preotului, care are să-I cunune, «mărturie de vestiri,,* 
prin care să adeverescă că li s’aa strigata t6te vestirele 
şi că nu este nici o piedică la mijloca, care i-aru opri ctela 
cununie. Fără de acestă mărturie de vestiri, cela puţina 
în Bucovina, nime nu-I cunună.

Iscându-se, în urma strigărilora vre-o piedică oreşl-care, 
atunci sau se amână căsătoria până după delăturarea ple- 
dicel respective saa se nimicesce cu totuia. Atâta amâna
rea câta şi desfacerea sad nimicirea atârnă de la mărimea 
pledicel, dela timpd, precum şi dela împrejurările în cari 
se află tinerii încredinţaţi.

(1) Iu Bucovina, Transilvania şi Ungaria com. de I. Popu Beteganuld, I. Geor- 
gescu şi Et. Popu. Vecjl şi PitişO : Nunta din Şcheld, în op. cit. p. 108.
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XXIII. PREGĂTIREA

Românii ţeranî, după câtu sciu eu, şi după cum am are- 
tatu în capitolulu prernergetoriQ, nu hotărăscD nici-odată 
unu timpu anumită, care ară ave să dureze între încredin
ţare. saă logodnă şi între cununie, ci ei se orienteză totă- 
deauna după împrejurări. Asemenea nu-mi este cunoscută 
până acuma, ca Românii ţărani să’ncredinţeze pre fiii loră 
de mici, şi prin urrfiare timpulă între încredinţare şi cu
nunie să dureze ani întregi.

Dacă peţirea, aşă(Jarea şi încredinţarea unei fete s’a în
tâmplată, cum s’ară dice, pe neaşteptate, şi prin urmare 
părinţii miresei n’aă avută destulă tirnpă să se pregătescă 
pentru tăte lucrurile ce sunt de neapărată trebuinţă fiicei 
loră, saă dacă alte piedici neprevăzute aă întratQ la mij- 
locă, atunci timpulă dintre încredinţare şi cununie dureză 
mal lungă. Dacă însă părinţii miresei sunt pregătiţi de 
mai nainte, dacă tdtă Zestrea fiicei loră se află în bună 
renduelă, şi nici o piedică neprevăZută nu întră la mijlocă, 
atunci cununia se serbeză mai totă-deauna la trei saă, 
când sunt sărbători la mijlocQ, în cari să se p6tă striga 
cele trei vestiri, chiar şi la două săptămâni după încre
dinţare.

în casulă dintâiă părinţii miresei îşi daă totă silinţa ca 
în restimpulă dintre încredinţare şi cununie să pregătescă



— 206 —
t6te cele trebuinciOse fiîceî loru, er dacă mai provinu şi 
dreşî-cari piedici, se silescu a ledelătura câtu se pote maî 
de grabă.

Asemenea şi mirele caută din răsputeri a delătura tote 
piedicile, câte cada în partea sa şi a grăbi cu cununia, 
ca nu cum-va maî pe urmă, veninda alta feciora, să-î 
ştcrgă mwesa de naintea ochilorQ, adecă să se încredinţeze 
şi să se cunune acela cu dînsa.

Casurî de-acestea s’aa întâmplata de multe orî şi se maî 
întâmplă încă şi acuma la poporuia româna, maî alesQ 
când fecîoruia din urmă e ce-va maî avuta şi place atâta 
feteî câta şi părinţilora acesteia maî multa decât logod- 
nicula dintâia.

în casuia aia doilea adică când zestrea miresei e în 
bună rânduelă şi nu se află nici o piedică la mijlocu, caută 
atât logodnicii, cât şi părinfii acestora, a se pregăti cum 
mal de grabă pentru cele trebuinciose la serbarea unei 
nunţi.

Părinţii dintr’ămândouâ părţile se’ngrijesca adică de 
mâncări,şi băuturi, de plata lăutarilora şi a altora spese, 
de bucătăriţe, dacă aa lipsă şi de acestea, de fărină şi 
carne prdspătă pentru rândula ospăţului şi altele de ase
menea. Maî pe scurta el se îngrijesca de tdte aşa, ca în 
ajunuia cununiei să nu lipsâscă nemică, şi nime să n’aibă 
cuvinta de-a se plânge şî-a cârti că nunta ji’a fosta cum 
ara fi putută şi cum ar fi trebuita să fie.

Logodnicii, adică mirele şi miresa, încă aa destula de 
lucru în restimpuia acesta. Eî trebue să-şî alegă acuma 
personele, cari aa să funcţioneze în decursuia nunţii, adică 
vătăjeiî saa vorniceiî şi druscde, şi toţa cu înţelegerea lora 
se alega şi nunii cei mari.

Mirele tocmesce lăutarii şi cumpără darurile pentru miresă.
Miresa caută să pregătescă câta maî de grabă darurile
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pentru starosti, pentru nunii cei mari, pentru cumnaţi şi 
cumnate. Apoi schimburile pentru mire şi socrii cei mari, 
părinţii mirelui.

Fie-care are câte ce-va de lucru, fie-care se gătesce şi 
se pregâtesce. însă dintre toţi miresa are celu mai multu 
de lucru.

Deci noi vomu lăsa pre părinţi să-şi caute de trebile lorii 
cum voru pute şi voru cugeta ei că va fi mai bine şi vomu 
urmări de-o cam dată numai pre logodnici sau încredinţaţi, 
vomu descrie adică tote cu deameruntulQ : cum îşi alegu 
aceştia vorniceu şi druscele, nunii cei mari, ce felu de funcţii 
au să împlinescă fie-care dintre aceşti factpri cardinali.în 
decursulu nunţii; cum se numescu darurile trebuincipse 
şi cum le prepară ei pre acestea?... Vomu începe.aşa dară 
mai întâiu cu funcţionarii.



XXIV. FUNCŢIONARII.

Pe lângă funcţionarii bisericesci, carii sunt preotulu şr 
clascălulu saQ cantorulu şi carii sunt îndâloriil să funcţio
neze la ori şi ce nuntă, mal sunt încă şi alţi funcţionari 
carii ocupă în decursjlft unei nunţi diferite funcţii. Deci 
noi, în şirele următdre, vomâ vorbi numai despre cel din 
urmă.

Vomîi începe mal înlâiQ cu Nunii.
Pretutindene în Bucovina, Moldova şi în cele mal multe 

părţi din Muntenia personele, cari asistă ca martori cu lu- 
minele aprinse la sevârşirea unei cununii se numescu c’unu 
cuvînlO technicâ poporală num sing. niinu fem. nună pl. 
nune, dem. nunuţă şi nunişoru. Dacă la sevârşirea unei cu
nunii se află ddue sau şi trei părechi de asistenţi, ceea ce 
fdrte adeseori se întâmplă, mal alesă la Românii cel mal 
avuţi, atunci o păreche dintre aceştia, care e mal inteli
gentă şi cu mal mare autoritate, se numesce nuni marly 
eră celelalte părechi nuni mici. Dacă e numai o singură 
păreche. apoi şi acesta se numesce de regulă nuni mari, 

Fiindă mal multe părechi de nuni, atunci nunii mari aă 
totdeuna ântăletate înaintea nuniloru mici.

Nuni mari şi nuni mici, la sing. nunii mare şi nunu micu 
se numescă în suscitatele ţâri bărbaţii asistenţi, eră nune 
mari şi nune mici, la sing. nună mare şi nună mică, fe-
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meile asistente, cari în genere sunt soţiile nuniloru, de 
multe ori însă şi alte femei străine.

în unele ţinuturi din Transilvania şi Ungaria, precum 
şi’n unele părţi ale Munteniei se numescQ aceşti asistenţi 
naşi (1) şi cumetri (2).

Numirile din urmă sunt cunoscute şi usitate si în Bu
covina, dar nu în înţelesu de nuni, ci sub cuv. cumetru 
'p\. cumetri {tm. cumătră T[)\. cumetre, înţelegu Bucovinenii nu
mai pre acele persOne, bărbaţi şi muerl, cari asistă cu 
luminele aprinse la încreştinarea unul copilO, eră nuil sau 
nânţişi siog. naşă sau nunaşu dem. nunăşucu, lem. naşă sau 
nănaşă dem. nânăşucu sunt numiţi asistenţii aceştia aslfeliu 
numai de cătră finii loru, adică numai de cătră persdnele 
botez;ate saQ cununate de dînşil.. Cu alle cuvinte nuni se 
numfScQ numai cel ce cunună, er cumetri numai cel ce 
boteză.

Nuni mari sunt numiţi asistenţii cununiilorâ de cătră 
toţi ospeţil, afară de mire şi miresă, cari îl numescU naşi 
saO nânaşi, numai în deeursulft nunţii. Cum se sfârşesce 
însă nunta pierdu ac6slă numire, rfmâindu-le pentru tot- 
deuna numai cea de cumetri, cu care îl intituleză socri 
mari, şi cea de naşi sau nânaşi cu care îi întituleză tinerii 
căsătorit!.

Cum că numirea nuni trebue să fie cea mal veche şi 
mal corespund^tdre asistenţiloru unei cununii, decât cumetri, 
se vede încă şi de-acolo pentru că tdtă serbarea nemijlo
ciţii înainte de cununie şi după cununia duorCi tineri se 
numesce nuntă, mrom. numtă pl. numţile, (3) care cuvîntQ

(1) D. I. Bojăncă: Anticele Bomanilocti, Buda 1832, p, 213 şi 215. Notele 1 
şi 2. — G. Trăilă: Nunta (ărăn^scă înprejurulti Timişorel, publ. în Familia an. 
III. Pesta 1867, p. 445. — Corn. de D lfl G. Dem. Teodorescu, prof. gimn. în 
Bucurescl.

(2) G. Trăilă: Nunta ţSrănăscă, locuia cit.
(3) Corn. de d-ld M. Iuţă, românu din Macedonia.
In unele părţi din Transilvania şi Ungaria se numesce acăstă serbare ospeţiX, 

S, FI, Marianu : Nunta la Românî. ^4
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e mal pretutindeae lăţitQ şi cunoscutQ, apoi dspe^il 
şi nuntălaşi (1) petrecerea nuntire, şi a se petrece a nunii, 
mrom. a face numtă{2), cari tdte aceste cuvinte se reducii 
Ia o unică rădăcină.

Pe când în totă Bucovina, Moldova (3), Muntenia (4) şi 
Dobrogia (5) asistenţii cununiilorQ p6rtă una şi aceeaşi nu
mire de num, pe atunci în Transilvania, MaramureşD, Un
garia şi BanatQ p6rlă schimbişQ când msî satt nânaşl, 
naşii, şi nânaşu mare, naşă, şi nănaşă mare (6), când cu- 
miiiri şi când nună.

Dovadă despre acesta avemâ mal multe balade popo
rane, precum şi alte scrieri din ţările din urmă.

Aşa într'o baladă poporană din ţinutulb Sibilulul anume 
t Ionii Bradu şi soro-sa» află mu că asistenţii aceştia Se nu- 
mescu nânaşt.

Ecă şi textulu baladei:
— Maică, maîculiţa mea,
Să-ml daî mi pe soro-mea.
Ţara, lumea am ocolită 
Ca .şi dînsa n’am găsită,
Nici în faţă, nici în dosă,
Nicî în portă a.şa frinnosu !
— După tine-oîă da-o eă 
De m-i face, puîulă meă,

Podu de-aramă 
Peste vamă

pl. ospeţe, er’ nuntaşii ospccloî şi ospeeîorî. Cuv. nuntă în părţile respective e 
privita ca o vorbă scandalosă. (Corn. de d-lu I. Popa Reteganuld).

(1) fJ. T. Bojiinca, op. cit. p. 214. Nota 1: Urezteoril saa strigătorii Români- 
lorQ adeseori se 4'cu Nunlălafi, doră de la Nun-Talasiil.

(2) Corn. de d-lQ M. Iuţă.
(3) I. Miirza, op. cit.
(4) I. C. Fundescu: Basme, oraţii etc. ed. II. BucurescI 1870, p. Ibl.
(5) T. T. Burada: O călătorie în Dobrogea p. 212 şi urm.
(6) Corn. de d-ia I. Popa ReteganulO: «Pe valea Someşului personele, cari 

cunună se numescQ nu numai nânap, ci şi părinţi sufletescl.t
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•Podii de-argintii.
Peste pămiatu,

Scăricică pâa’ la sore 
Să ve fie nănaşu marc 

Şi lunuţa 
Nănăşiţa,

Steluţele călăraşii, 
lîîr luceferii diplaşil(l)

Totu nânaşi se numescCi aceştia şi în Ţara- Oasulm,, după 
cum :0e arată .0 baladă d'in &atfi-Mare, din care scdtemâ 
următdrele:

— Soră, soră Irodie!
Fă-ţl colaci din noue grâle^
Şi să blemii (2) la cununie,
Până-I popa la itrosu,
Şi se rogă lui Christosu !
— «Ba, Io frate nu m’olu duce.
Până tu nu mi-î aduce:

Nânaşii mare 
Sântulu sore,
Şi luna 
Nâfiaşa 
Şi fetele 
Stelele,
Feciorii 
Luceferii (3)

In o altă baladă intitulată <Niinta» şi culesă de pe la 
Dobra, aflămQ că maica feciorului, care cere pre soră-sa de 
soţie, numesce pre asistenţi * cumetri.»

Etă şi cuvintele baladei numite:

— Mamă, câte tu mî-al (Jisu,
Le-am făcută ca şi în visă.

(1) Mirenii PompiliQ: Balade populare române, Iaşi 1870, p. 92. tDiplaţii* în
senină lăutarii.

(2) Blemu, provincialismd, însâmnă rină.
,(.8) Irodia, baladă pop. culesă de l. T. Fane şi puii. în „«Familia» an. X. 

Buda-Pesta 1874, p. 29.
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Dă-mî acum pe soră-mea,
Pîeptu-mî bate după ea.
—«Bine! o veî căpăta,
Dacă tu îmî vel chîema 
Luna de cumetră mică,
Să-mî făcu nuntă fără frică.
Soreie cumetrii mare 
Să cununii fâr’ supărare! (1) ■

Intr’o variantă din Bucovina a baladeloru citate mai 
susu, pasaglulCi despre care nl-e vorba, sună precum ur- 
m6ză.

• Soră dragă, sorioră!
Imbracă-te’n rochioră,
Ia-ţ,î năframa din chilie 
Fă colaci din nouă grâîe 
Şi haîdemu la cununie,
Că tu ce mî-aî poruncită 
Frumosu tote s'au gătilu!
Soră-sa Margalina 
Din gură mi-î cuvînta:
— «La biserică n’oîu pleca 
Fân’ce tu nu ţi-î chîema 

Sfănlulu sure 
Nânaşii mare,
Sfânta lună 
Mare nună,
Şl steluţe 
De druscuţe,

Luceferii vătăjeî 
G’aceîa-so mal frumuşel,
Să ne fie dragu cu eî! (2)

In fine numirea de nimî o întâlnimâ de mal multe orJ 
şi in tColăcăritidu* sau * Vornicitulm usitatu la nunţile 
din Transilvania, (3) precum şi’n alte locuri.

(1) At. M. Marienescu; Balade pop. t. I Pesta lS59 p. 31.
(2) S. FI. Mariana; Poesil pop. române t. I. Balade. Cernăuţi, 1873. p. 155 
(.3) Petru Bancilfi. Colindele Crăciunului şi ale Pascilord etc. |la care s’au

adaosd Colăcărituia sad Vornicituld usitatu Ia nunti. SibiiQ 1875, p. 59 — 7.3.
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In Macedonia, ornulâ care stă lângă ginere cu făclia în 

tnână în timpulu ceremoniei bisericescl, nu se numesce 
na,}U saQ num, ci fărtatii. Femeea care stă lângă mirâsă 
nu se dice naşă sau nună, ci se dice surată.

La spatele tinerilorâ Insă stă în piclore unu omO care 
•e disG nunn.

Dacă mmulu are nevastă, acesta se dice nună, si ea 
«ede lângă nună, la spatele tinerilorQ. Dacă nunulu n’are 
nevastă, nici că e nevoe de nună, de ore-ce lângă miresă 
-se află surata.

Omulu alesu să fie fărtatu, este unu amicQ alu gine- 
■relul. Pentru aceea Rorriânil din Macedonia dicQ fărtatu 
upul omQ care n’a fostQ până atunci fărtatu la nunta lord 
dar care :esLe amiculQ lorâ, care căletoresce cu dinşil, care 
Increză cu dînşil, ele.

Nunu se nurnesce în Macedonia şi omulâ care boteză 
unQ copilu, er nu se dice naşă. Gândii copilulu e botezatul 
de o muerc, acesta se numesce nună, er nu naşă (1).

Şi acuma, după ce amQ vădutu cum se numescQ asis
tenţii de la cununie în tdte ţările locuite de Români, ur- 
mezâ să arălămâ şi aceea : când şi cine-1 alege pre dînşil 
ei ce feliii de funcţii îndeplinescO el în decursulO nunţii?

în Rucovina nunii se alegu în genere dintre nemurile 
sau cunoscuţii mal de aprdpe ai socriloru mari cu vr’o 
septemână saCi şi mal bine înainte de cununie şi mai tot- 
deuna cu înţelegerea şi învoirea tineriloru încredinţaţi, 
adică a mirelui şi a miresei. în unele părţi din Transil
vania însă se alege de regulă acelu bărbatQ de nunO, 
care a ţihutu pre mire la boteză. Şi numai unde lipsesce 
acesta mirii îşi caută pre alţi inşi de nuni. (2)

(1) Vangaliu Petrescu (CruşovenQ): Mostre de dialectala Macedo-româna. 
Basme şi poesil populare. BuourescI 18B1 p. lr»5.

(1) Corn. de d-10 I. /eorgescu înv. îii Scoreiu.
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Afară de acestii mai e încă şi aceea de obseiTatâ că 

nunn, dar mai cu samă nună trebue să fie, ca şi la vechii 
Romani, o femee ântâîa 6ră ihăritată, (1) nici de cum însă 
şi nici când o fată mare. Asemenea se caută ca nuna, 
care cunună, să nu fie însărcinata, căci, fiindQ însărcinată^ 
se crede că nu voru trăi copiii noiloru căsătoriţi. (2)

Nunulu mare, afară de aceea Că asistă cu lumina aprinsă 
la cununie, eserciteză o guvernare absolută în totu decur- 
sulfi nunţii. Elu dispune în cele mai multe părţi de tim- 
pulii cununiei şi ţinerea prâncjului, apoi de strigarea cin- 
steloru şi jucarea miresei, unde sunt acestea usitate, 
precum şi de multe altele. Toţi sunt supuşii liii. Eia 
ţine ordinea ca să nu degenereze nunta în scandalu. Elfi 
presta în unele părţi sovonulii (hobotulO) ; solvesce de ju
mătate pre lăutari şi alte daruri miresei (3) şi unora din 
membrii activi aî nunţii.

în Macedonia e nunulu asemenea persdna cea mai în
semnată de la nuntă. De aice vine apoi că unft omu r 
care se prea fălesce, se numesce în batjocură mmu. (4) 

Nuna mare, afară de aceea că asistă alăturea cu soţulft 
seu, cu nunulâ, la cununie şi stă totdeuna cu acesta la 
masă,'mai are încă şi următorele îndătoriri de împliniţii. 
Ea are de pregătitu luminele de cununie, cari în genere la 
Românii ţărani se făcu din ceră curată. Ea duce în cele 
mai multe părţi pre miresă de la părinţii săi acasă la

(1) Festus p. 242 b : Pronubae ad hibentur nuptis, quae semel nupseruut, ut 
matrimonii perpetuitatem suspicantes.

De nune se leaQ la mirese acele, cari s’aiJ măritata odată, ca şi cândQ ară fi 
de începută bună pentru perpetuitatea căsătoriei.

Festi ep. p. 244, 'A. Serv. ad. Aen. 4,166. Varo pronubam dicit, quae. ante 
nupserit quaeque uni tantum nupta est, ideoque auspices deliguntur ad nuptias.

Varo numesce nună pre aceea, care s’a măritata mal înainte şi este măritată 
numai după unuia şi de aceea se alega ele la nunţi ca unQ feliu de mijlocitore.

(2) G. S. loneana, op. cit. p. 32.
ţ.'i) G. Trăilă: Nunta ţărăn^scă, op. cit.
(4) Corn. de d-ia M. luţă.
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mire. Ea aşterne patulfl nupţialii alu tinerilorQ căsătoriţi 
şi-i petrece la odihnă. Euna pieptenă a doua di de cunu
nie pre mir(^!Să şi-l pune cârjpa în capQ, şi totu ea eser- 
ciază, după cum ne vomu încredinţa mal pe urmă, o gu
vernare absolută la serbarea * Uncropului».

Afară de cele înşirate până aicea mal ad nunii cel mari 
încă şi multe alte îndatoriri şi lucruri de împliniţii, însă 
despre acelea se va vorbi mal pe largu la loculQ sSu.

Vorniceiî. în tote lerile locuite de Români este cla
tină ca atâtu mirele câtu şi miresa să-şî alegă înainte de 
cununie câte doi sau şi mulţi feciori, carii în decursulu 
nunţii sunt îndătoriţi să’mplinescă mal multe funcţii.

Feciorii aceştia, după câtu sciu eu până acuma şi după 
Câtu ne putemu convinge şi din unele descrieri şi notiţe 
din mal multe părţi privitdre la nunţile ţerănesci se nu- 
mescU în Moldova şi Muntenia cu unu cuvîntu poporalu 
vornicel sing. vornicelu; în Bucovina în unele ţinuturi vor- 
nicel, eră în altele vătafi, vătăjel şi vetcjel, sing. vătavu, 
vătăjdu şi vetejelu; în Transilvania şi anume pe Someşu 
şi în ţinutulQ Bra; ovulul clnemătorl, (1) în alte locuri însă 
fraţl-de-mire şi de miresa sing. frate-de-mire. Pe Târnave 
vifell, în Ţara-Haţegului glaverl sau yhlaverl sing. glaveru 
şi ghlaveru; în jurulu Năseudulul feclorl-de-împcratu saCi, 
ca şi ’n unele părţi ale Ungariei, simplu feciori; în munţii 
apuseni al Transilvaniei dlaverl sing. dlaveru, vornicu pl. 
pote că de la magii. în jurulu Satmarulul velfil sing. vel fiu. 
vorniă; şi vifell; vofiu; (2) în [inutulQ Timişoreî diveru şi 
deveru; (3) în Selagîu şi Chioru vătavl şi fraţl-de-miresă 
(de mire nu’sQ).(4)

(1) Corn. de d-lQ I. PopQ Retegaoulâ, ve^l şi «Revista nouă,^ an. I. p. lO.S.
(2) Corn. de d-lu I. Pppd Reteganula, yeijl şi «Trandafiri şi Viprele» poesi! 

pop. culese şi aranjate de acela-şl. Tom. I. Gherla 1886. p. 197.
(9) G. Trăilă : Nunta )6răn6scă, op. cit.
(i) Corn. de d. El. PopO.



— 2 li)
Dintre tole iiumeriie, câte s’au înşiratu până aicea, cele 

inaî răspândite şi mai usitate se ,paru a fi vornicelulii, pre 
care îltt întâlnimu, afară de Macedonia, în tote cele-lalte 
ţări locuite de Români, apoi cMemătoriuîii, care e usitatCi 
în Transilvania, Ungaria şi Bucovina, vătăjehilu, care e 
pretutindene cunoscută în Bucovina şi în Selagiu şi pe 
urmă fe ci or n-d e-împh'a tu sau simplu feciorii.

Cum că numirile cMemutorl şi feciori trebue să fie forte 
respândite mai alesu la Românii din Transilvania ne pu- 
temu încredinţa din versurile reproduse mai susu dinir’o 
baladă din Satu-mare întitulată tirodia,» apoi şi din cele 
următore, pre cari le scotemu din altă baladă poporană din 
Transilvania întitulată «Gruia Iul Novacii-.»

Pre tine te-oîu însura 
Pe Vineri dimineţa,
Ţî-oîu da fune nevasta,
Cunună ţi va fi furca,
Inima goronului 
Din faţa pămîntului;
Clnemătonl
Iţi voru fi corljiî
Nânaşele
Vrăbiile
Năna.şiî
Piţigoii,
Şi socrele 
Cîoarele !... (1)

Voiniceii- sau rătăjeil la Românii din Bucovina sealegu 
totdeauna dintre nemurile cele mai de aprdpe ale încre- 
dinţaţiloru şi anume: mirele îşi alege pre unft frate ală 
săă mai micii şi pre unu veru, eră dacă nu are fraţi 
şi veri, apoi pre alţi doi feciori străini, cu carii au trăită 
elă maf bine în totă decursulă holteiei sale, pre doi din 
cei mai buni prietini ai săi.

(1) 1. PopQ Reteganulu: Trandafiri şi Viorele p. 66.i
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Ga şi mirele, aşa şi miresa încă* îşi alege ele vornicel 

pre unu frate şi veru, eră în lipsa acestora pre alţi doi 
feciori, cari îi sunt ei mai plăcuţi şi cari în totu decursultt 
fetiei sale, s’ati purlatu cu dînsa forte omenesce şi prie- 
tinesce.

Lucrulu principală alu vorniceiloru este de-a pofti sau a 
eJfiema pre ospeţi la nuntă, de-a conduce jocurile atâtQ la 
mire, câtu şi la miresă, de a primi şî-a cinsti pre ospeţi 
şi de a petrece pre tinerii încredinţaţi la cununie şi după 
cununie îndereptu sp re casă.

în ajunulu cununiei, adică Sâmbătă după amecji, dacă 
cununia se serbeză Duminica, sau Miercuri după ame(ji, 
dacă cununia se serbeză Joi, se adună vorniceii mirelui 
a casă la mire, eră ai miresei a casă la miresă. După 
ce s'au adunată, care unde a fostă menită ca să se adune, 
capelă fie-care atâtă de la mire câtă şi de la miresă câte 
o ploscă plină de vină saă racbiă şi câte o năframă pre 
care o legă cu cordele roşii, galbene şi albastre, saă şi 
eu tortă de lână de aceeaşi colore în partea superioră 
a unui hăţu de ohmii (1) apoi şi câte-o flore frumosă de 
târgă, pre care vorniceii o prindă la cuşmă, de unde n’o 
mai lepădă până după nuntă.

In satele românesci de pe lângă ţermurii Prutului din 
Bucovina, unde unulă dintre cei doi vornicei se numesce 
răfăjelii saă vete-jelă şi vorniculu nunţii, eră celalaltă drujhu (2)

(1) !ri cele mal mulle păi|,I heţde vorniceiloru sunt făcute din lemnu de ulunU 
verde, pentru că alunulQ, după credinţa generală a RomânilorO, are o putere 
miraculosă. Ele se inpeslriţeză prin luarea în formă de spirală a unei părţl de 
cojă ast-felCi ca să se formeze două dungi pe dînsele : una albă şi alta cuni e 
colorea alunului din care s’aQ făcutu.

(2) O chiuitură din Bolană, corn. de d-10 V. Turfureand, pre care o chiue 
sfascele vătâjeiloră în decursulO nunţii şi'n care figureză numirea acesta, sună;

Frun4ă verde rogojelu,
Vorniculu ni-I frumuşelu.
Fru'n4ă verde Bobit şi linte,
DniJMu nostru il cu minte.
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(de la mros. dmeko, magh. drusba) pdrtă celu d’întâiCi 
în funcţiunile sale unâ băţO albQ cu năframă şi unQ pâ- 
harâ în brâu sati în mână, eră celalaltCi unu colacu a- 
târnatu de-o năframă întorsă pe după mână şi o ploscă 
cu băutură (rachiu). (1)

După ce ah căpetath fie-care vornicelfl obiectele amin
tite se pornesch tuspatru vorniceii prin satQ şi începh a 
pofti pre săteni (2) la «Banţă> sah «Vedre» şi anume vor
niceii mirelui poftescu în acestă sară numai la mire. eră 
ai miresei numai la miresă. Asemenea şi a doua (Ji la 
cununie poftescu vorniceii miresei pre ospeţi numai la 
miresă.

Vorniceii miresei, cari se cunoscu îndată dintre aî mi
relui pe năfrămile de la beţe şi florile de la cuşmă, fiindu 
acestea cu multu mai frumose, decât celea ale vornicei- 
loru mirelui, funcţioneză de regulă numai până sera după 
cununie. Ai mirelui însă până după %Masă-mare», când 
se inlocuescft apoi prin «văttijife.»

Intre vorniceii ambeloru părţi esistă o diferenţă de dem
nitate şi anume, vorniceii mirelui ah mai totdeaună ân- 
tâietate înaintea vorniceiloru miresei.

Mai departe e de ’nsemnatu încă şi aceea, că unulu din
tre vorniceii mirelui, care e mal isteţii şi mai ghibaciu, se 
numesce, spre deosebire de ceialalţi, vornicelu-primare. A- 
cesta, deosebită că e mai totdeuna înaintea celorlalţi 
vornicei, are privilegih şi împuternicire de la mire şi de 
la nunulh celu mare, de-a răpi miresă după cununie din 
mijloculQ tineretului ce jocă şi a o duce mirelui, de a în- 
hobota mirăsa, de a conduce danţulu când scotu pre 
miresă din casa pârintescă ca s’o ducă la casa bărbatului

(1) Com. de d-lO V. TuifiireanQ şi M. Dimiti’ovicI, fostd stud. gimn.
(2) E de'nsemData că'n şalele amestecate, und,e se afli şi alte naţii afară de

Români, nici când străinii şi cu deosebire cel de altă religie nu sunt Invitaţi 
la nuntă, ci numai singuri Românii. -
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seâ şi de a porunci «cărăuşiîoru» şi *calăraşiloru* ca să 
se pregătescă de drumu şi să stea gata de pornire pe 
când se va scula împSratulu şi îmjj^rătesa de la masă şi 
vorCi îeşi cu danţulQ afară.

Ce se atinge însă de aranjarea şi conducerea jocului 
la miresă, înainte de răpirea acesteia, trebue să spunemQ,- 
că aice numai vorniceii miresei au a dispune, ei conducă 
jocurile după cum le place loru, neavendă vorniceii mi
relui mai întru nemică a se amesteca, şi totă ei caută ca 
Intregu lineretulu să se petrecă câtă se p6te de bine, şi 
mai alesă fetele.

Afară de acesta atâtu vorniceii mirelui, câtă şi ai miresei, 
sunt îndătoriţi de a nu trece pre nime cu vederea, ci a 
cinsti pre toţi ospeţii adunaţi, carii staă şi privescu la ti- 
neretulă ce jocă.

Astfelă în Bucovina.
în Transilvania, şi aniime în Şcheiu, ginerile îşi punea 

mai demultă cMemătorî dintre nemuri ori din prietini. 
Dacă miresa avea vr’ună nemă îi spunea să-lă pună şi 
pre acela din parte-1 şi atunci ginerile nu punea decât 
unulă. (1)

în alte părţi ale Transilvaniei precum pe Valea Some
şului mare şi pe la Reteâgă,; chiemătorii sunt doi până 
la patru inşi la mire şi toţi îsă îmbrăcaţi serbătoresce,, toţi 
p6rtă bâte, băticuţe cu petele în mâna dreptă, eră unulă 
dintre dînşii şi anume celă. mai sfătosă pbrtă în mâna 
stângă saă legată la brâă cu o năframă încă şi ună co- 
lacă mare de grâă înpodobitu cu năfrămî şi petele. în 
munţii apuseni în locu de colacă au chiemătorii unulă o 
ploscă cu vină altulă o ploscă cu vinarsQ. în jurulă Nă- 
sSudului aă colaci mai mici legaţi cu o curea lângă şerpară. 
în valea-Jiului portă numai o ploscă cu , vinarsQ. (2)

(1) Revista noua p. 108
(2) Corn, de d-lO 1. Popii Reteganuld.
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în Selagîu există deosebire între vatari sau vătăjel şi 

între fraţu-de-mlrcsă. Sub vătăjel se înţelegu doî feciori 
carii sunt aleşi de cătră mire şi trimişi de acesta casă 
invite tineretulu la nuntă. El portă, ca şi vătăjeii din Bu
covina, beţe frumose de cari sunt legate năfrămi cu pe
tele. Er sub fraţil-de-miresă se ’nţelegu acei feciori, carii 
sunt destinaţi ca să petrecă miresa dela casa părinţilorQ 
acesteia la casa mirelui, (1) şi carii corespundu jicrnw/?»- 
filoru la Romani. (2)

Despre fjlaveru, cjhtaveru, dlaverîi, diverti şi deveru, care 
numire e împrumutată dela Şerbi, vechiu—sârbQ AtKÎP) (3) 
d. G. Trâilă scrie următorele :

«După aceea, adică după nunii cei mari vine conduce- 
toriulu miresei, care în prejurulu Timişorei se numesce 
«(livern». Pe acesta îlu alege mirele. Elu are dătorinţa a 
învita de la naşu (nunu) până la celu mai de pe urmă 
bspe, atâtu alu mirelui câtu şi alu miresei c’o rji mai na- 
inte de cununie. Elu în (Jiua de cununie des-demineţă 
trebue să se afle la casa miresei, pre care o numesce 
<sorăr>, şi ea-lQ numesce «frate». Elu o conduce la bise
rică şi acasă. Elu şede sub clecursulti nunţii cu miresa 
în uşa cuinei, şi pre cei întrân^i de la naşti şi până la 
celu din urmă ospe numai pe lângă solvireă cjalbenuliă— 
unO cruceriu sau după voe mai mulţi — apoi la nuntă 
nu e vorbă de alţi băni, numai de galbeni pentru care 
diverulu le închină cu rachie, eră miresa îi sărută dea- 
rendulti. La demândarea naşului elu trebue să se presin- 
teze cu miresa în chilia nunţu. Elu o conduce la joculu

(1) Corn. de d-lu El. PopCi.
(2) Eest. p. 2to; Pătrimi et matrimi pueri tres, nubentem deducunt, unus qui 

facem prefert et spina alba, duo qui tenent iubentem.
Trei bateţi, carii aQ tată şi miml coalucă mireia, un ild care duce înainte 

o făclie de spinii albă (ciriteld), doi carii ţinti miresa, 
l;i) Ve41 «lllustrirte Welt» Iahrg. XXXIII, p. .'iDo.
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miresn, la casa mirelui, şi in urmă la culcatu, predâudu-u 
mirelui. Diverulft se cunosce pe unii ştergariu mare, care 
i-lQ pune miresa pe umerii, şi i-lu legă subsuoră cu cor
dele roşie, în formă precum coloneliî au la săbii; şi pe 
plosca cea cu cunună de miresă înfrumuseţată, care o 
ţine în mână.» (1)

Numirea tliveru, după câtti sciQ eu, nu e nici clecuni 
cunoscută Româniloru din Bucovina, Moldova şi Munte
nia, dar după descrierea de mai susu ea corespunde iiu- 
mireî de «vornicelu primare.» pentru că ceea ce e dătoru 
să facă clkerulu la Românii din Transilvania şi Ungaria, 
mai totCi aceea face şi vornicelulu primare la Românii din 
Bucovina şi Moldova, după cum se va vede în decur- 
sulii descrierii datineloru din partea II a studiului acestuia.

Totuşi esistă dre-şi care deosebire între funcţiile dive- 
rtdul şi ale vornicelulul primare, şi mal alesu întru aceea, 
că în Bucovina nici cându nu duce vornicelultt pre mi
resă la culcatu, ci totdeauna nuna cea mare. Mai de ■ 
parte, după cum s’a .aretatâ mai susu şi după cum scrie 
şi Bojânca, pe când în Bucovina petrece nuna cea mare 
p:e miresă la casa mirelui, atunci în Transilvania şi Un
garia duce diverulu sau deverulu pre miresă de mână, seu 
o povălueşte, mergendu înaintea ei, la casa bărbatului. (2) 
Datina din urmă se pare că Românii şi mai alesă cel din 
Ungaria au adoptat’o dela Scrin, (3) de la carii au îm
prumutată şi numirea diverti.

Afară de aceste -deosebiri esenţiale între funcţiile dive-

(1) Nunta (grănescă op cit.
i2) D. I. Bojâncă op. cit. p 209, Nota 1.
(.9) Duringifeld, op. cit. p. 65 : ’DecerulU (Djever-uiai e păzitoruia speciala 

ala miresei, pre c.are o Ig în samă dela fnitele săd şi o predă nunului... Eld 
o petrece pe drumu şi-I ţine calulu, în casa mirelui atâtil înainte de cununie- 
câta şi după cununie o păzesce până ce se predă bărbatului sga.>
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ruluî şi ale vorniceluluî primare, mai esistă şi altele, dar 
despre acelea se va scrie mal pe largii la locuiţi s6â.

In fine trebue să mai aminlimu încă şi aceea că vorni- 
ceii sau cMemătoriî provinii mai la tote poporele indo- 
europene.

Colilceriulu. Precumti nu se face nici o nuntă ţfiră- 
nescă, la care să nu se rostescă diferite oraţii, aşa nu 
esistă nici unii satii locuiţii de Români în care să nu se 
afle mai mulţi sau celu puţinii unu singurii oratorii sau 
■urătortu, care să nu scie mai multe. oraţii sau urări şi să 
nu le ureze la o ocasie ca acesta a nunţiloru.

Fiindu însă că nunţile ţerănescl ţinu mai multe glile şi 
fiindii că în decursulu acestora se dau mai multe mese, 
unde voia cea bună şi veselia depărteză totdeuna ori şi 
ce nevoi şi grije, ori ce scârbe, neplăceri şi neajunsuri, 
fie aceea e chiarii peste putinţă ca Românii să n’aîbă unu 
omu • aleşii, unu oratorii ghibaciti care cu oraţiile şi cu 
glumele sale se dee întregei serbări unu aventii înveseli- 
toriu şi unu aeru mai îmbucurătoriii, decât la alte pe
treceri ordinare.

Drepţii aceea Românii ţărani, ca unii ce aii remasii 
credincioşi datinelorii şi credioţelorii străbune, ca unii ce 
prin sute de ani le-aO pâstratti cu scumpătate ca pe 
cea mai strălucită şi preţiosă com6ră moştenită: dela stră
moşii lorii, ori şi. când serbeză o nuntă, trebue să aibă 
şi unii oratorii, care să le rostescă oraţiile îndătinate din 
buni străbuni şi să-I în vesel escă cu cântecele sale, cele 
adeseori forte baslii şi storcetore de rîsu.

Acestu oratorii poporală, acestu bărbatO pretutindene 
căutată şi forte plăcută tuturora , care singură pre sine 
se dă de ună tpurece alu satului» şi cjice că e

Micu de stătu 
Şi bunu de, sfatu.
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Micu de statură 
Şi bunu de gură,

se numesce în unele părţi ale Bucovinei colcerm şi f;olă- 
cerhi, în altele însă vatavii; în Moldova şi Muntenia colă- 
earîu, colocerîu şi colăcertu, (1) în vechime vatavii şi va- 
nicmjJ^iy -ţră în Transilvania coJ^mfir^r'colăcanuTJ^)

(1) Pr. S. S. Ep. Melchisedecu : cLiteratura.religiosă populară,» publ. io Con
vorbiri literare», an. XIV. Iaşi 1880, p. 295, Nota 1. — G. Dem. Teodorescu 
Poesil pop. BucurescI 1885, p. 182.

(2) <Lumina pentru toti,» an. IV. BucurescI 1888, No. 7 şi 8. p. 229 : »Ora- 
ţiile se reciteză mal aleşii de flăcăii, carii mergCi călări; el se numlafi în ve
chime vittavî, vanict, apoi condcarî, er astă-dl colăcan şi colăeeri.t

(.8) B. ViciQ, op. cit. p. 5.— G. I. Pitişu: Nunta în ŞchelQ, publ. în op. cit. 
p. 151: cCând pornia dela biserică, lăutarii începea să dică marşuri, şi 4icea 
într’una până ajungea unde se făcea nunta. El mergea ântălâ; după el venia 
chUmătoriî (colăceril) încinşi peste mijlocii, peste haine, cu câte o cârpă făcută 
in două în colturi, adică încinşi cu basmalele căpătate dela mirăsă, dela pungă; 
el era călări şi caii gătiti şi el legaţi cu cârpe la urechi de-a drepta şi de-a 
stânga de frâC de alârna in glosu. Apoi venia băetil, cari duceau făcliile...»

Pr. S. S. Ep. Melchisedecu e de părere că cuv. colăcariu şi colăcărie, se de
rivă dela cuv. lat. colloqiiium = convorbire, conversare. Etă ce ne spune Pr. S. 
S. (Conv. lit. cit. p. 295, Nota 1) în privinţa acesta: tcolăcărie, colocartă. Aceste 
tlicerl se derivă dela latiniilu colhqvinm = convorbire, conversare. Prin urmare 
ilreptu românesce trebue a se pronunţa şi scrie eolocărie, colocarîu ;■ căci colo- 
căria nu este altă ce-va de câtăj conversaţie' oratorică, cu care coloearîulu (în 
tara muntenăscă colocaril se numescă colăcerî, vedl; Colind, ist. şi lit. 1859 
BucurescI p. 151) întietine Ia sciute timpuri conversaţiile cele mal însemnate 
din partea mirelui şi a miresei cătră părinţi ; şi celalaltl nuntaşi, Colăcariulu 
dar nu este altă ce-va, decât oratorlulu nuntii. A degenerată în conăeărie şi 
conăeariu, prin asemănarea ce este între sunetele diceriloră turcesci: couacă şi de 
aice conăcarlit, introduse în limbă mal în urmă, care însămnă gasdă, găzduire. Celă 
ce se trimetea a pregăti gazdă sa ă conacă, se numIacowacorM. Vederată e dar 
că ideile, ce conţină eolăcăria şi colăcariu, nici de cum nu se potrivescă cu 
conaculă şi conăcarîulit turcescă. Cea dintâiă e conversaţia şi conversatoriulă ; 
a d6ua esecutorlulă ce se trimite a pregăti primirea unei persâne mari.»

Că cuvintele colăcarîii şi colăcărie nu aă nemică de a face cu cuv. conăeariu 
şi conăeărie, despre acesta nime nu mal pote să stele la îndoială. Confundarea 
loru provine, după părerea mea, numai de-acolo, pentru că atâta la adevărata 
conăeărie, adică la procedura ce se face. Sâmbătă săra, cându mirele, fiindă 
dintr’ună sată străină şi pornindu-se Sâmbătă desdemineţă trimete pre vor- 
niceil săi înainte la miresă să se îngrijescă de gazdă, de - conacv-, ca să albă 
unde mânca peste nopte, câtă şi Ia colăcărie, adică la procedura dela porta şi
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Pe lângă aceea că to^î nuntaşu din Bucovina îlu nu- 
mescfi pre acestu oratoru şi vata vii, maî avemu dovadă

de’naintea căsil miresei când vine să o ducă pre acesta, se rostescQ, cu pu(ine 
abateri, mal tolu acelea-şl oraţii şi de cătră acelea-şl persone. Şi confundarea 
acesta se face numai în Moldova, unde cuv. turcesci conacîi şi coiiăcarîu safi; 
conocarlu şi conocarie (Vecjl: Coiumna UiT Tratanu, an IX, p. 414 —415) sunt 
mal bine cunoscute; pe când în Bucovina şi Transilvania nici odată.

Dar de-aice nu urmâză că cuv. colăcarîii şi colăcarie arO fi derivate dela lat. 
colloquium, căci dacă s’arCt putâ admite acesta, atunci ele s’aru întrebuinţa nu 
numai la nunti şi’n speciala când vine mirele cu al sel după miresă, ci şi de 
altă dată la alte festivităţi, unde asemenea îndătineză poporulQ a ţi n6(. di feri te 
oraţii.

Dela cuv. colloquium aâ pututâ să se formeze numai cuv. colocerhi sau colă- 
ceriu, usitate în tara muntenescă şi Transilvania, precum şi cuv. scurtata col- 
cerJH fem. colcerifă, usitate în Bucovina şi, judecânda după numele de familie 
Colcer'tft forte respândilO în Transilvania, şi’n acâstă tară.

Din cele espuse aice resultă aşa dară că cuvintele :
a) Coldcariii, colăcărie şi colăcelii = colăcarlţi (VedI TacilQ op. cit. p. 22 şi 

2b) sunt derivate dela colacii, dela care mal avema încă şi unu aitu' cuvtntu 
usitatd în Bucovma, anume Colăcime, numele unei datine, la care 6ră-şl colacii 
jocă rolulu ceia dintâlil.

b) Colocertii saQ colăcertii şi colcerîii fem. colceriţă de la lat. colloquium. — 
D-IQ G. Dem. Teodorescu e în erore, când Spune op. cit. p. 162, că «formaco- 
lăceriil 6 pronunţie necorectă», prin care ne de cunoscută că ară trebui să se 
cjică tconăceriUf.

Atâta vorniceil mirelui câtă' şi al miresei, pe lângă cele ce s’aă arătată şi 
se va mal arăta în decursulă acestui studiă, nlal aă încă şi îndatorirea de-a 
împăca pre înpricinati, în casă rând ară fi să se nască vre-o certă oreşl-care 
întră nuntaşi, şi cu deosebire între tineretă, de aice apoi numirea loră de vor
nici dem. verniceî;

Et, ca representanti al mirelui şi al miresei, esecută to'.ă ce se cere spre a 
se da nuntii splendorea cuvenită ; el privighiază asupra tineretului, şi totă el 
conducă danturile, în cari se află mirele şi mircsa, de-aice apoi numirea loră 
de rătavî dem. vătăjeX şi vetejeX;

El suntă îndătoritl să chieme la nuntă, de-aice apoi cMemdlorî;
EI se trimită de cătră mire spre a-ia anunţa părinţiloră miresei şi a-T pregăti 

gazdă, cnnacu, de-aici covăcarî sad conocart;
El portă colacii carii se schimbă cu ocasiunea colăceriel. In munţii apuseni 

al Transilvaniei, alăturea cu vorniculil sunt alţi <doI omeni, carii ducă und 
colacii numită pupăză, şi care are o formă împletită lungă ca de o jumătate 
metru. Cei carii ducă colaculu se numescă colăcari şi pupăza o daă la p6rtă 
vornicului miresei spre a o da tinerel crăişore, care o împarte feteloră de etatea 
el.» (T. Prâncu, op. cit. p. 152). De-aice apoi numirea de colăcari;

El închină schimburile aduse, după cum spună oraţiile respective, cu coră* 
biile, de-aice apoi şi numirea de corăbieri;
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despre acestă, numire a sa încă şi unele oraţii, ce so ţinu 
la masă, în cari singurii oratoriulu , superatu fiindu pe 
bucătăriţe, că nu caută de dînsulu cum se cade şi nu-I 
punu la timpii bucatele de’nainte, se numesce vătavu, 
■cândii (Jice :

Nu caută de iriine de-unu vătavU,
Că eu-su maî teneru şi maî slabu. (t)

Golăcerm sau colcer)u în înţelesul ii adevăraţii alii cuvîn- 
tuluî pbte fi numai unii bărbatu însuraţii, care se alege 
de cătră mire, şi numai atunci când nu se află bărbaţi 
însuraţi, carii se scie frumoşii ura, p6te să fie colcerlu şi 
unulu dintre feciori. In casulii 'din urmă îlii suplinesce de 
comunii unii vornicelii. Eră dacă nici intre vornicel nu 
se află oratori buni, atunci şi numai atunci se pune de 
colcerm unii feciorii.

Datina de-a pune numai bărbaţi însuraţi ca colăceri sau 
colceri la nunţi vine de-acolo, pentru că adeveratulii col- 
cerlu trebue să stea totdeuna la masă, pe când feciorii, 
după cum vomii vede mal pe urmă , n’au nici când in
trare la masa celorii însuraţi, la mas i betrânilorii şl maî 
aleşii la Masă-mare şi Uncropu.

Prin urmare şi dacă suplinesce vre-unii fecloru pre col- 
ceriu, apoi îlii suplinesce numai in unele privinţe, adică 
unde ÎI încuviinţeză modestia sa de fecîoră.

Ocupaţia principală a colcerlului e de-a rosti tote ora
ţiile îndătinate la nunţi, de-a închina schimburile, de-a 
lua de la părinţi iertăciune în numele tinerilorii, de-a 
strînge banii la Masă-mare şi Uncropu şi de-a înveseli pre 
dspeţl cu diferite glume şi cântece satirice.

El ţinti, dacă nu tocmai tote, apoi partea cea mal mare de oraţii în decur. 
suiţi nunţii, de-aici colocerf, colăcerî şi colcerî;

El în line în cele mal multe părţi servescu la masă, de unde apoi şi stolnici 
Etă deci de unde vine confundarea numirilorii despre cari am vorbiţii mal susă 
(1) Dintr’o oraţie culăsă în Căndrenl.

E. FI. Maruinu ; Nunta la Români. ib
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In Transilvania sunt de regulă doî colăcerl: unulu alu 

mirelui şi altulu alu miresei. Insă atâlO unulu câta şi al- 
lulu trebue să fie, ca şi colăceril din Bucovina, nisce 6- 
menl fbrte buni de gură. Colăcerlulu transilvănenii e 
staroste peste totu loculu, elu scie mal multe, elu vorbesce, 
elu direge, elii îmbie, elil închină, elu umple păhărele, 
elu face glumele. (1)

Eră VatavU se numesce în Transilvania conducetorlulu 
câlăraşiloru. (2)

în Selagîu şi Chiorii colăcerlulil se numesce grăitorm, 
şi se află unulu la mire şi altulu la miresă.

Grăitorlulu mirelui se cunosce pe aceea , că elu , mal 
alesă când se ducu după miresă ca s’o lea de-acasă şi s’o 
ducă la cununie, are o traistă de ţipoi (ţipăl sing. ţipău, 
unu felu de pânişore mici şi rotunde), unu oluţu cu vi- 
narsu, balţulu miresei, păharulD cu mierea', lumine, tă- 
mâe, prima negră de care se ţinu toţi cel ce încunjură 
masa la cununie. Er bastonulu lui în cele mai multe lo
curi e totu împetelatu şi cu multă mal lungu decât dînsulu.

Grăitoriloru din părţile susu numite nu le este de felu 
Iertată ca să lipsescă în decursulă nunţii.

în fine în Chioră grăitorii sunt acela, carii chlamă la 
nuntă, şi nu vorniceh saă chiemătoril, ca în alte părţi. (3)

Tarisfatulă. In ţinutulă Temişărei nunulă are pe lângă 
sine ună omă, care îl portă stralsta, şi care se numesce 
tarisfatîi. Acesta portă plosca cu rachiă a nunului şi pri- 
mesce în stralstă competinţa nunului şi a sa, din pogă- 
cile aduse daruri la nuntă, şi are dreptă a vorbi în nu
mele nunului. (4)

Numirea tarisfatîi vine de la serbesculu «stari-svatu»
(1) Corn. de d-lfl I. Popu Reteganulu.
(2) Com. de d-lQ I. Georgescu.

Com. de d-lQ El. Popfl.
{i) G. Trăilă: Nunta ţgrănăscă, în op. cit.
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sfetnicQ betrânO, celQ mai însemnată nuntaşă) care, ca şi 
la Românii din ţinutulă Timişăreî, e asistentulă nunului. (1) 

V^tegariî. Intre funcţionarii de geiiulă bârbătescă ai u- 
neî nunţi mai sunt de a se înşira încă şi purtătorii de 
flamure saă stegurî, carii în Transilvania se numescă ste
gari, eră în prejurulă Timişorel stegişi.

Fiindă că, după câtă sciă eă până acuma, numai la 
Românii din Transilvania şi Ungaria este datină în aju- 
nulă cununiei saă şi cu vr’o câte-va (Jile mai nainte de 
acesta de a se face ună felă de flamure saă stegurî şi a 
le împlînta pe casa nunului mare, eră în Bucovina ne- 
esistândă acestă datină, voîă să me servescă de descrie
rea stegişiloru, carii p6rtă aceste stegurî, de ceea ce ne 
spună despre dînşiî d-niî I. Popă Reteganulă şi G. Trăilă.

«Stegariulu—(Jice d. I. Pop Reteganulă—trebue să âm- 
ble cu stegulă în totă decursulă nunţii, în caru, pe josă, 
pe unde numai are de condusă nunta; elă e totdeauna în 
frunte. Stegariulă trebue să fie celă mai bună jucătoriă.

In Transilvania e numai ună singură stegariă şi acela 
•e soţulă colăcariulul de la mire.

Despre stegarii din Ungaria d-lă G. Trăilă scrie următorele:
«Aceştia sunt de multe ori câte trei, a cumetruluî mare, 

a mirelui si a miresei, de rendă însă unulă trebue să 
fie şi acesta a naşului, care îşi face o flamură de catrinţe 
roşii cusute de ţărance ori de mărămi frumose de catună, 
cu cordele pendente de metasă cu ghirlandă de flori, cu 
zergalaie în verfă înfrumuseţată. Acesta până în (ţiuă pune 
flamura pe casa naşului ori pe a cumetruluî, şi are dă- 
torinţa a ureza la conducturile nuntei.» (2)

Din cuvintele de pe urmă ale d-lui Trăilă deducemă 
că stegarii saă stegişii la Românii din Transilvania şi Un

ii) Diiringsfeld, op cit. p. 65 şi urm. 
(i) Nunta ţgrănescă, op. cit.
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garia, întru ceea ce privesce a ureza. adică a ura, ocupă, 
postulu Colceriulm la Românii din Bucovina.

Lăutarii. — Nunta e unu actu de bucurie şi veselie. 
Prin urmare nu esistă nici o nuntă românescă, celu 
puţinii în Bucovina, la care să nu fie şi lăutari {\) 
Escepţiune de la regula generală se face doră numai a- 
tunci, când unulu dintre tinerii ce se căsătorescu e în 
doliu, sau când uiiulu dintre dînşiî a mai foştii odată că
sătorita şi prin urmare nu voru să mai facă multă şfară 
in ţeră; aceştia făcu nuntă tăcută, adică fără lăutari. De 
almintrelea, fie fidenţaţiî câtu de sărmani^ trebue să aibă. 
măcar câte o păreche de lăutari. Celu ce face nuntă fără. 
lăutari nu e bine privită de consătenii seî, din contră e 
ţinuta de una orna sgârcitO, cărpenosa şi morocănosa,. 
care nu voesce ca şi alţii să aibă parte de bucuria şi ve
selia lui. Despre asta-feia de 6meni se şi (Jice apoi că 
nu, făcu nuntă, ci prasnicu.

Cum că lăutarii sunt usitaţi nu numai la Românii din 
Bucovina, ci pretutindene la toţi Românii ne putema în
credinţa, afară de esperienţa de tote (Jilele, încă şi dintr’o 
mulţime de balade precum şi alte cântece poporane (2)r 
apoi şi din următorele proverbe, cari sunt forte răspândite:

Cu lăutari şi cu masă 
Aduci pe dracu în casă.

Saa :
Cu lăuta .şi cu toba 
Adusei în casă globa t3).

(1) Lăutarii se mal numescd altmintrelea în Bucovina şi soripcari dela scripcă, 
violină; apoi dicari (în ţinutulQ Ouriiel); in Transilvania; ceUraşl dela ceteră, 
dicălaşl şi dicălăl dela a dice, a cânta.

(2; T. T. Burada: O călătorie în Dobrogea, p. 178;
Pe Stăncuţa nie-o lua 
Lăutari elu îşi tocniia,
Mare nuntă că făcea 
Fericită cu ea trăia.

(3) A. Pann : Povestea vorb. t. II. p. 111.
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In Bucovina e datină ca atâtQ părinţii miresei câtu şi mi

rele să tocmescă câte una sau şi maî multe părechî de lăutari.
Lăutarii tocmiţi de părinţii miresei cântă numai la mi- 

resă şi anume de Sâmbătă sară, când se pornesce nunta, 
şi până Duminecă sară, când plecă miresa de la părinţii 
seî la casa mirelui. Aî mireluî însă cântă de Sâmbătă 
Sara şi până ce se sfârşesce Uncropulu şi nu numai la 
mire, ci şi la miresă. Lăutarii mireluî trebue să-lu petrecă 
pre mire atâtu atunci când acesta se duce după miresă 
câtu şi atuncî când duce miresa a casă şi să cânte totu 
limpulu câtii stă mirele la părinţii miresei.

Plata lăutarilorO, cari de regulă la poporulQ de josu 
sunt 6menî simpli şi mai alesu ţigani, atârnă tot-d’auna 
de la împrejurările materiale ale tineriloru ce se căsăto- 
rescu, sau mal bine (}isu ale părinţiloru acestora. Unii 
capătă maî multu. alţii mai puţinii, după cum se potii 
învoi. Afară, de tocmelă maî capătă de la socri mari încă 
şi câte o părechc de colaci şi unu şipu de rachiu pe de 
asupra, er de la miresă câte o năframă pre care o legă 
de gâtulu violineî.

In decursulu nunţii, conformu datineî, capătă de la 
nuntaşi câte unu bacşişu, şi mai alesu când îşi împlinescu 
cum se cuvine dătorinţa. Er feciorii, drepţii mulţămită 
pentru că le cântă cum se cade, pe lângă aceea că şi ei 
le dau câte unu bacşişu, le maî strigă în jocu încă şi ur- 
mătorea chiuitură :

U! săraculu dumnîaluî 
Bine (}>ce 0l’î cuî 1 
U ! săraculu bine mere,
Pare că e unsă cu miere.
Şi cu miere d’aru fi unsă.
Aşa bin' nu s’ară fi dusă ! (1)

(1) Din colecţia rnea inedită.
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Druscele. Până aice am înşirată, afară de nună, numai 
pre funcţionarii de partea bărbătescă, aretândîi pe scuriu 
ce felă de funcţie în deosebi ocupă fie-care dintre dînşii 
în decursulQ nunţii.

Urmeză acuma ca să înşirămă şi pre funcţionarele de 
la nunţi şi să aretămu ce felu de funcţii sunt îndătorite 
a le împlini şi acestea.

Funcţionarele nunţiloru ţerănescî, afară de nună (naşă) 
despre care am vorbită deja, suîit urmâtorele : Druscele,. 
vătăjiţele şi bucătăriţele.

Dintre aceste treî specii de funcţionare druscele sing. 
ăruşcă dem. druşcută (vsl. druzika), cari trebue tot-d’a- 
una să fie fete, ocupă loculu celO dintâiu. Prin urmare 
noi ne vomă opri maî întâiă la acestea, şi apoi vomă trece 
la cele-l’alte.

La fie-care nuntă maî alesă din Bucovina Irebue să fie 
celă puţină patru drusce şi anume dăue la mire şi doue 
la miresă.

Ca şi vorniceiî, aşa şi druscele se alegă de regulă 
dintre nemurile cele maî de aprope ale încredinţaţiloru şi a- 
nume surori saă vere cu mirele şi miresa şi numaî atuucî 
când încredinţaţiî n’aă surori şi vere alegă câte alte doue 
fete, cu carî aă trăită ei mal bine înainte de a se căsători.

Atâtă mirele câtă şi miresa îşî alegă singuri druscele cu 
vr’o câte-va (jile saă septemanî înainte de cununie.

Druscele mirelui, carî se adună totă-d’auna la mire, 
sunt îndătorite de a c6se năfrămile ce se legă la beţele 
vornicieloră mirelui înainte de ce se pornescQ aceştia să 
poftescă pre bspeţî la nuntă ; apoi de a sta după masă 
una de-a drepta şi alta de-a stânga mirelui, când Joi saă 
Sâmbătă sera i se aducă acestuia şi i se închină schimbu-r 
rile, ce i s’aă trimisă de miresă. Mai departe trebue ele 
să îea pre mire în mijloculă loră când esă după cununie
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CU danţulu din ograda bisericeî, şi când, după colăcărie, 
întră mirele cu danţulu în casa părinţilorQ miresei.

Pe lângă acestea maî au druscele mirelui de a-î ajuta 
şi la alte lucruri.

Druscele mireset au cu multu mai multu de lucru, de
cât cele ale mirelui. Acestea sunt îndătorite, în restimpulu 
dintre încredinţare şi cununie, a cose, după cum vomu 
vedâ la loculu seu, nu numai năfrămile pentru vornicei, 
ci şi cele pentru cărăuşi şi lăutari, apoi a cose şi a pre
găti şi alte daruri, ce din moşi-strămoşî sunt usitate de 
a se împărţi în decursulfl nunţii atâtQ între nemurile 
maî de aprope ale mirelui, câtu şi între alţi ospeţi.

Mai departe şi aceste drusce stau Joi sau Sâmbătă 
sera după masă una de-a drepta şi alta de-a stânga 
miresei, când i se aducu acesteia şi i se închină darurile 
ce i le trimite mirele.

înainte de a se porni miresa la cununie druscele sale 
o gătescu ; ele o peptenă, o împletescu, ele îi punu cu
nuna pe capu, şi totu ele îi aşerjă hobotulu pe spate.

In biserică, înainte de cununie, miresa stă totu-d’a-una 
între druscele sale denainlea celorCi-Ialte femei şi ascultă 
st. liturghie.

După cununie, când ese miresa cu danţulu din ograda 
bisericei, druscele trebue .s’o însoţescă liind’o una de mâna 
dreptă şi ceealaltă de mâna stângă.

înainte de a înhobota miresa, când are acesta să se 
pornescă de la casa părintescă şi să se ducă la casa băr
batului seu, druscele miresei se urcă pe laiţă la spatele 
acesteia şi nu lasă pre vornicei s’o înhobote, până ce nu 
capetă unu daru.

Mai pe scurtu druscele miresei jdcă unu rolu forte mare 
în decursulu unei nunţi ţerănesci.

Precum nici o nuntă mal alesă şi mai pomposă nu se
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pote face în Bucovina fără de vornicei, aşa nu se pote ea, 
face nicî fără de drusce.

Funcţiile drusceloru, atâtQ ale mirelui câtu şi ale mi
resei dureză numai până ce nuntaşii estt cu miresa de la 
părinţii acesteia şi se ducu cu dînsa la casa mirelui. 
De acolo înainte ele nu mai au nemicu de lucru.

îmbrăcămintea şi gătirea drusceloru e de regulă ă- 
ceeaşi, ca şi în alte sărbători şi dumineci, când se ducu 
fetele la jocu ; se gătescu adică totQ-d’auna cu capulu 
golu, în care îşi punCi diferite flori, se îmbracă în cămeşi 
cu altiţe, se încingu cu cele mai frumbse catrinţe, se îm
bracă în cojbce sau pieptare şi se încalţă în papuci sau 
ciobote. Mai pe scurtă se gătescu astu-felu, după cum e 
şi datina feteloru de a se găti în Duminici şi sărbători 
în sătulă, din care druscele facă parte.

Datină însă este pretutindene ca druscele să fie câtă se 
pote mai frumosă îmbrăcate şi gătite, ca să nu facă ru
şine tineriloră, ce se câsâtorescă. Asemenea caută tinerii 
încredinţaţi ca să alegă de. drusce totdeauna pre fetele cele 
mai isteţe şi cari se pricepă bine la cusută.

Afară de cele înşirate până aicea trebue să mai amin- 
timă încă şi aceea, că druşca ce stă totdeauna în mâna 
dreptă a miresei se numesce grimare, eră ceea ce
stă de-a stânga miresei se numesce druşcă mică.

Druscele în cele mai multe părţi ale Transilvaniei se 
numescă surori-de-mire şi de miresă ; apoi drusce (1), ca

(1) I. PopQ ReteganulQ : Trandafiri şi Viorele, op. cit. p. 17^; «tfrMsee = fetele 
cari însoţescQ pre mire Ia cununie, ori pre mirdsă, de regulă două pentru jiiire 
şi două pentru miiesă ; ele âmfilă a dilema fetele da joculu ce se face în pre
sără nunţii, aşa numita sirotesce dela unguresculu siratoesU (sara deplângerel), 
Sara de adio, când adică o miresă Iese dintre fete şi mirele dintre feciori ; de 
atunci până după cununie nu sunt nici juni nici ;:ăsătoriţI sunt miri: dintre 
juni aO leşitu, între căsătoriţi nu au Intrată. Druscele mal aă şi misiunea de a 
întovărăşi pre mire îii cară până la miresă, şi apoi tdte patru însoţescă pre 
miri la cununie. Aşa e pe la Reteagă, pe Someşulă mare.»'
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şi în Bucovina ; pe Tern ave diavere sau gyavere, în munţii 
apuseni. (1). eră în alte părţi nune sing. nună. (2)

In Selagm se numescu numai acelea fete nune sau fete- 
de-nune, cari mergu cu mirele după miresă, er fetele, cari 
le chîamă miresa, se numescQ fete-după-masă. (3)

Druscele provinu, ca şi vorniceii, la t6te popdrele in- 
do-europene. Ele represintă la noî pre virginele (Virgines) 
romane, carî ca şi la Români, se alegeau dintre nemu- 
rile sau amicele miresei. (4)

YsXtifj iţele, numite în unele locuri şi vorniciţe sau ne
veste tinere, eră în districtulu Năseuduluî şi pe la Sân- 
Giorgiu în Transilvania dăemătore, sunt doue sau şi mai 
multe neveste tinere, isteţe şi glumeţe, carî în (ţiua când 
se serbeză Uncropulu îndeplinescu mai multe funcţii.

Acestea se alegu totdeauna a doua di după masă-mare 
de cătră mire dintre surorile şi verele tiiieriloru căsăto
riţi sau, dacă aceştia n’au surori şi vere măritate, apoi 
dintre alte nemuri, sau amice sau cunoscute mai de a-, 
prope cu tinerii.

Prima funcţie a Arătăjiţeloru este de-a înlocui pre vor^ 
nicei la poftirea ospeţilorii, şi anume Luni sau Marţi după 
ame(jî, adică în (Jiua în care se serbeză Uncropulu, se a-

(1) Corn. de d-lu I. Popu Relejţaniilu. ,,
(-) V. R. Buticescu : Nunta Dochiţel, noveletă publ. în «Familia*, an. II 

Pesta 1866, p. 460:
*Da rogu-te şi cu Diimnedeu tu Palagie, cine-su jetele de nune? Io nicT acum 

nu sciu, se pare, c'l nu sil din satu.— Asta o întreba o fată înţienllelată, care 
e măniosă, căcT Dochiţa nu o a chiematu pe ea de nună. Scia ea destuiu de 
bine că cine e nună.

• D’apol cine să fie? că are două verişore ca două pupadie — doră n’a dilema 
străine.

«Hm, credu dio To surată, — da să vedt ce rochii le-a cumpărată malcele loră 
la ameiidouă şi năframă la mână ; — d’apol ce petele cu viăste şi cu pene, de 
unO lată de mână ! , •

«D’apol fip şi ele nune odată, că sciă că n’au mal fiistă...»
(H) Com. de d-lă El. Popă.
(i) Virginele Rom^niloră representaă pre graciile din nunţile deiloră. VeiJI 

Rossbach Untersuchungen ăber die Rom. Ehe. Stuttg. 185;-! p. 47.
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dună ele la mire şi după ce capătă dela acesta, ca şi maî 
nainte vorniceii, câte-o ploscă plină de rachiu şi câte unu 
băţii cu năframă şi cordele legatu, se pornescu prin satti 
şi începu a chîema pre bspeţi la Uncropu.

In unele sate din Bucovina chîamă pre ăspefi la Un
cropu numai singure vătăjiţele, în altele însă chîamă îm
preună cu dînsele şi vorniceii mirelui, şi erăşî în altele 
nu e datină de-a numi vătăjiţe şi a-le trimite ca ele să 
poftescă pre dspeţî, ci poftescu numai singuri vorniceii 
mirelui, cariî, în casulu acesta, remânu şi după masă-mare 
în funcţia loru de maî nainte.

In satele, unde e obiceiu de a se învita ospeţiî la Un-- 
cropu numaî prin vătăjiţe, vătăjiţele se ducii pe la case şi 
invită pre dspeţî fără a maî face multe tăcâraurî şi glume- 

In satele, unde vătăjiţele învită pre ospeţî împreună cu 
vorniceii, mai la fie-care casă unde se ducii să învite, facii 
o mulţime de glume, jocă pe drumii şi ’n ogră(Jile celorii 
ce sunt invitaţi, chiue şi cântă feliii de feliii de hore sa
tirice, şi pre cine îlu întâlnescii pe drumu nu-î daii pace, 
ci-lii îeaii peste picîorii şi multe altele de-asernenea făcu.

îmbrăcămintea şi gătirea vătăjiţelorii sau a vorniciţe- 
loru este ca şi a celor-l’alte neveste tinere din sătulii în 
care se serbeză Uncropulîi.

In satele roniânescî de pe lângă Prutu din Bucovina vor- 
niciţele se numescCi sfasce sing. f-faşcă dem. sfăşcuţă. Acestă 
numire, care vine dela rusesculu *svacha» (Brautwerberin),(l) 
s’a întrodusuîn limba română abia în timpulu maî din urmă, 
adică după alipirea Bucovinei la Austria, şi se aude nu
maî în acele sate, în cari Românii sunt în necontenită 
atingere cu Rutenii. Şi ea n‘a întratQ numai în vorba de 
tdte (Jilele, ci a slrăbătutu chiar şi’n literatura poporană.

(1) DiiriDgsfeld, op. cit. p. 24 şi urm.
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Dovadă despre acesta fie-ue următorîulu cântecu din Ma
hala, care se cântă în decursulu nunţii:

Sub răchita rămurată 
Şede sfa^ca supărată,
Că miresa n’are tată,
N’are tată, d’are mire,
Si s’oru mâugăîa maî bine.

Apoî şi acesta, totu din Mahala ;
Colo ’n vale lângă târlă 
Şede-o sfaşcă bafă’n gârlă 
De-unu păharu de băutură 
C’unu cîolanu de carne’n gură. (1)

In urmă şi dintr’unulu din Boîanu, care sună aşa :
Vine o şfa^că de pe lanu 
Cu treî puişori pe stanR, (2)
Unu-î roşu, altulu e verde,
Bine sfasceî i se şede. (3)

Bucîttîlriţele. Nu e nici o Româncă, care să nu scie 
rendulQ bucătăriei, să nu scie fierbe şi pregăti mai multe 
eliurî de bucate, cari sunt usitate la Românii noştri 
jerani.

Fie care Româncă harnică, fie-care econdmă bună fierbe 
şi pregătesce totdeuna singură bucatele trebuinciose pen
tru susţinerea casei sale.

In serbători şi la (Jile mari Româncele sciu să prepare

(1) Corn. de d-lQ G. TomoTagă, caut. bis.
(2) AtâlCI cămeşile câtii şi iBmeşâele (sing. cOmeşoîu) femeesd sunt compuse 

din doug păi-p principale, şi anume: partea dela brâQ în susu, care dimpreună, 
cu mânecele se numesce stanxi pl. sianî, şi partea dela brâQ in josQ care se 
niimesce pâlă pl. poU.

Stanulu, dem. stămifă, stănişoru, se ’mpăr(esce erăşl în trei părţi: plepţi 
(se’ntrebuinţdză mal multă în pluialQ), mâneci şi spate.

Puii, dem. puişorii, puîuţă, adică nisce cusuturl în diferite forme, se cosă 
numai pe mâneci şi pe plepjl.

(.3; Corn. de d-lu V. TurtureanQ.



— 236 —
mai multe felîurî de bucate, după cum adică s’au 
deprinsă şi au învăţată şi ele de la mamele şi bunicele 
loră şi după cum aă vetjută că se prepară acestea şi de 
alte femei la deosebite prilejuri şi ospeţe.

Cu tbte acestea însă că Româncele se pricepă forte bine 
la prepararea bucateloră poporale, la nunţi, mai alesă la 
nunţile cele de frunte, unde este vorba de a cerne în 
restimpă de câte-va (Iile coreţe întregi de făină, de a 
coce mai multe cuptiăre de pâne, colaci, cozonaci, mălaie, 
plăcinte, hahe, învîrtite şi alte copturi, unde trebue a se 
face mai multe turte de togmagi saă tăietei, apoi Imreţeî, 
burechiţe saă burecîăuşte, sermale, gălusce, recitim (reci, ai-' 
turi) şi altele de-asemenea, unde trebue să se ferbă 6le 
întregi de zamă pentru nuntaşii adunaţi, mamele miriloră 
trebue de timpuriă să se îngrijescâ şi să-şi iea şi pre alte 
femei într’ajutoriă, ca tote copturile şi fierturile acestea 
să le p6tă găti la timpulă cuvenită.

Deci atâtă socra-mare, adică mama mirelui, câtă şi s6- 
cra-mică, adică mama miresei, poftescă cu v’ro câte-va 
(Iile înainte de cununie pre nisce mătuşe de ale loră saă 
pre alte mueri bătrâne, cari se pricepă bine la rendulă 
bucătăriei şi le rogă ca acestea să le stea mână de aju- 
toriă şi să le ajute a găti tote bucatele trebuinciose pen
tru nuntă.

Aceste muieri bătrâne, cari, mai de cum începe şi până 
ce se sfârşesce nunta, stau şi ajută socreloră mari şi mici 
a coce şi a fierbe, a ţine bucătăria în bună renduelă şi a 
griji prin casă, se numesCă de poporolă română din Bu
covina Bncătăriţe saă şi , Calceriţe, după cum ne spună ur- 
mătărele versuri, cari le scotemă dintr’o oraţie ce se ureză 
la mesele de la nuntă :

Colcerite, colceritc,o o 7

Nu şedeţî tolu prin colruţe,
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Ian maî îeşiţ.T şi la lume 
Ca se ve potu spune-unu nume,
Că n’au meşterii ce lucra,
Boeriî la masă cu ce sta 
Şi slugele de ce căta....

Calcerite însă se numescu ele maî cu samă atunci, când 
puindu bucatele pe masă, obicînuescu şi ele a rosti di
ferite oraţii scurte sau a cânta unele cântece glumeţe.

Bucătăriţele se adună intr’o (Ji anumită înainte de cu
nunie, fie-care unde este poftită, şi împreună cu stăpâna 
de casă şi cu alte femei începu a cerne făina, care este 
menită pentru nuntă, a o frămînta şi coce.

Bucătăriţele, cari se cunoscu de pe pestelcă, ce ne ’n- 
treruptu o portă pe dinainte ca să nu se tăvălescă, când 
âmblă cu olele şi cu talgerele, sunt de comunu fdrte bine 
dispuse. Ele când dau bucatele la masă, când strîngu tal
gerele, când vinu şi se întorcu, făcu o mulţime de glume. 
Şi cu câtu sunt mai betrâne, cu atâta de multe ori şi vioşia 
nuntaşiloru e maî mare, căci atunci Colcenulu sau Colăca- 
rîulu numaî Inceteză de a le lua peste picîorO, de a glumi 
cu dînsele şi a le spune să nu âmble aşa de încetu, ci 
să se porte maî iute ca nisce fete mari, şi câte altele.

Dar las’ apoî numaî pe dînsele, că şi ele sciu ce să 
respundă colcerîuluî. Sciu să-Iu pălescă unde-lu dore mal 
tare. Şi atunci numaî să ve(Ji rîsetele şi strigătele de 
*bravo» ale nuntaşiloru. Voia cea bună şi veselia ajunge 
atunci la culme.
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XXV. DARURILE

După- aşezare şi încredinţare începu încredinţa[^iî a se în
griji şi de daruri, căci este unu obiceiu străvechiu nu nu
mai la Românii din Bucovina, ci pretutindeni la toţi Ro
mânii (1) ca atâtu mirele câtu şi rniresa să împărţescă în 
decursulu nunţii mai multe feliuri de daruri.

Barurile de cari se îngrijesce mirele şi cari sunt me
nite mai cu samă pentru miresă sunt următorele : o ladă, 
numită în unele părţi în decursulu nunţii şi tronuţ^), în 
care îşi pacheteză rniresa înainte de nuntă o parte de 
zestre; apoi o păreche de cîohote sau papuci; unu fesu 
roşii; unu pieptene; o oglindă; o bucată de soponu; o păi- 
reche de colţuni; flori de târgu cu cari se ’mpodobesce mi- 
resa când plecă la cununie ; unu tulpanu de lână sail de 
metasă şi unu tistimelu, celD dintâiu numită şi hohotu, 
care îl servesce de înhohotatu, er alu doilea de legată (ho- 
botulă) peste frunte.

Pe unele locuri este datină de a procura miresei ca 
dară încă şi ună pieptarii de metasă ori ună cojocelu sau

(1) I. Mârza: Regalele nuntilorO, p. 6—9.—G. Trăilă: «Păunii Petrişord,» no
velă originală pop. publ. în «Familia» an. III. Pesta 1867 p. 282.— T. T. Bu- 
rada : Datinele la nunţi ale pop. rom. din Macedonia, publ. în op. cit. p. 418: 
«După und timpd ore care se facQ schimburi de daruri reciprocă între familia 
logodnicului şi a logodnicei; acele daruri constad din cămep, colţuni, batiste şi 
alte lucruri, mal cu samă relative la îmbrăcăminte.»

(2) I. C. Tacild; Nunta la pop. rom. publ. în op. cit. p. 21.
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unu cojocu muerescu cu mânecî precum şi alte merunţuşurî(l).

La clasele mal culte precum şi la Românii de prin o- 
raşe, cari sunt maî avuţi, pe lângă unele din darurile în
şirate, se procură încă şi o peteîă din firu de amu, 
care servesce miresei în locu de hobotu.

T6te darurile acestea, cari se numescu «daruri de mi- 
resă», le cumpără mirele cu vro săptămână sau şi d6uă 
înainte de cununie, şi unele dintre dînsele. precum bună- 
oră lada, i le dă miresei cu vr’o câte-va (Jile înainte, al
tele însă şi maî alesă cele ce au să-î servescă spre schim
bare, din care causă se numescu ele şi schimburi, abia îfi 
ajunulă cununiei.

Pe lângă aceste daruri mai cumpără mirele încă şi o 
păreche de papuci sau ciobote pentru sdcra cea mică, 
mama miresei, er dacă mama acesteia nu trăesce, apoi 
pentru ceea-ce o suplinesce.

Miresa se’ngrijesce de daruri nu numai pentru mire, 
ci şi pentru socrii cel mari, părinţii mirelui, precum şi 
pentru nunii cei mari, starosti, cuscri, vătăjeî şi cărăuşi. 
De aceea darurile pregătite de rniresă se numescu : da
ruri de mire, de socri, de cuscri etc.

Darurile, cari le pregătesce miresa anume pentru mire 
şi pre cari le îmbracă acesta întâia 6ră când plecă la cu
nunie, sunt următorele : o cămeşă de burunciucu, de bum- 
bacu, de inu saă şi de fuioru, adică după cum e şi starea 
materială a miresei; apoi unu brâu, o năframă şi o trăi
stuţă. Acesta din urmă însă numai în acele sate, unde 
este datină de a purta trăistuţe. Afară de acestea îi mai

(l) G. Trăilă, op. cit. p. 282 ; «Aci, adică la logodnă, mal ântâlă se pertrac- 
tezi despre darulu miresei. Anume pe aici miiAsa cere: ladă nouă, cisme roşii, 
pleptariu de mEtasă ori cojocelu, cojocu muerescQ cu mâneci, sirmă de aură 
pentru turhenfîu ori cEpsă pentru clalma — conciă. — Aşa câtă nu de puţine 
ori se întâmplă că mirele cu tote provede pre mirEsa sa. AcEsta se numesce 
, toana.,,
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cumpără şi o flore de târgu pre care mirele o portă de 
regulă în cuşmă ca semnu că e încredinţată (logodită) de 
cum începă a li se striga vestirile şi până după cununie. 
Pentru socrulă celă mare cose miresa numai o cămeşă, 
dar, şi acesta nu e aşa de frumdsă, adică cu găurele; flu
turi şi cauafi, ca a mirelui. Pentru sdcră prepară ase
menea o cămeşă precum şi o fănd.ătură adica o mânister- 
gură saă ştergară de îmbrobodită, er pentru ceialalţi di
ferite ştergare şi năfrămi.

Darurile mirelui le trimite miresa, ca şi mirele, abia 
în ajunulă cununiei, er tote cele lalte le împărţesce după 
cununie, afară de năfrămile menite pentru vătăjei, cari 
le împărţesce înainte de a pleca aceştia ca să învite pre 
săteni la Dantu saă Vedre.

Unele dintre obiectele înşirate mai susă fie-care miresă 
le are de mai nainte gata, căci fie-care fată sîrguincidsă, 
care aşteptă să se mărite, se’ngrijesce de cu timpuriă 
să le aibă. Altele însă, precum cămeşile şi cu deosebire 
cămeşa de mire, trăistuţa şi o samă de năfrămi, remânu 
a fi preparate abia după logodnă. Şi miresa frebue să 
caute ca şi acestea să fie numai decât gata până la cununie.

Fiindu-i însă miresei peste putinţă de a pregăti singură tdte 
darurile câte sunt de lipsă, este datină ca înainte de cu
nunie cu vr’o septemâuă saă şi cu ddue să se adune 
mai cu semă serile la dînsa mai multe fete şi neveste 
tinere, cu cari a trăită ea mai bine în timpulă fetiei sale, 
însă mai alesă druscele, şi acestea îi ajută apoi a croi şi 
a c6se t6te darurile trebuincidse.

La acestă ocasiune fetele si nevestele adunate nu nu-)
mai că ajută miresei a lucra, nu numai că se învaţă una 
pe alta a c6se, ci povestescă şi cântă o mulţime de cân
tece. dintre cari partea cea mai mare se referescă la mire 
şi miresă.
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Şi dacă mirele e pe placulti miresei, dacă ea singură 

şi Fa alesCi şi se duce de bună voie după dîrisulu, a- 
tunci cea mai mare parte din cântecele, cari se cântă la 
acestă ocasiune, sunt de iubire, vesele...

Se ’ntemplă însă, după cum am mai amintitu, şi la 
Români fdrte adese-ori că o samă de părinţi nu voru ni
micii să scie despre voia .şi plăcerea fiiloru, ce voru să-i 
căsătorescă, ci el îi făcu cu de-a sila să se ducă unulQ 
după altulu, fără a-i întreba mai ântâiu de se plăcu ori nu.

Pre acei părinţi, cari se bătu mai cu samă după prea 
mare avere sau silescu pre fiicele lorii să se mărite a- 
nume ca să scape de dînsele, cari vreau numai decât 
să'mpingă cum se (Jice, pîetrile clin casă, ceialalţi Ptomâni 
nu-i prea fericescu.

Unâ cântecu poporană, cânlalu de o nevastă teneră, 
silită de părinţii sei ca să se ducă după unu fecioru ce 
nu i-a plăcută, .şi numai de frica părinţiloru sei s’a dusu 
după dinsulu, şi care de atunci în coce nu odată se re- 
peţesce la ocasiunea pregătirel daruriloru, sună precum 
urmeză :

Fruncjă verde trei măsline,
Maî vină mamă !a mine 
Şi me-î vede şi pre mine 
Cum m’aî măritată de bine.
M’aî dată dup’ună reă de câne,
Că se duce serile,
Vine demineţele.
Eă îî daă zamă de puîu 
Elă îmi îe bicîulă din cuîu.
Eu-î daă zamă de găină,
Er elu sare la pricină.
A avută ună comănacă,
L’a lăsată la crîşmă pe dulapă.
Şî-a avută ună pîeptărn^Q 
Şi l’a beută la crîsmuţî...

S.^Fl. J/avmîi; Nunta la Romani. 16
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Unu bărbatu, ce-a fostu siliţii de părinţii săi să îea pre 

o fată, care nu i-a plăcutu, cântă :
Pentru locu şi pentru casă 
MI am pusă tonta după masă.
Ţine, mamă, uşa bine,
Că întră tonta la mine.
Orî o fine, orî o lasă,
Cu tonta cum să ţinu casă.
Cu tonta cum oîu trăi ?
Că ea reu s’a ’mpodobitu 
Cu basma negră la gâtu,
Cum mi-î mie maî urîtu.
Mama din bolă me scote 
Da din urîtu nu me pote,
Că urîtulu n’are lecu 
Numai [âncjă şi toîagu ! (1)...

In genere însă cele maî multe cântece, ce se cântă la 
acestă ocasiune, se referescu la miresă.

Fetele, cărora le pare reO după surata loru, că acesta se 
desparte de dînsele, dară maî alesu nevestele, carî prea 
bine sciţi ce pomă bună-î, măritatulu, cântă o mulţime de 
.dmne de jale, prin cari făcu pre miresă nu odată să plângă 
d^s£-j;utrenmrfr^camgşar~pe-~dinsa.

Reproducemu vr’o câte-va din acele cântece.
Din Bucovina:

/^Fetiţă din doi părinţi,
Ce cugeţi de te măriţi ?
De-al sci cum e măritată 
AI şede la mă-ta fată.
AI şede .şi-aî maî feti,

\^Cosiţ’alh’aŢ împleti ! (2)
Din Transilvania :

(1) Din colecţia mea inediiă. 
(i) Din colecţia mea inedită.



— 243 —
Draga tatiî, mândră fală, 
Să sciî cum e măritată, 
Şede-o-al la mă-ta fală, 
Şî aî trăi nemăritată.
Şi ţî-aî purta fetia 
Ca popa vangelia! (1)

TotQ din Transilvania :
Fetiţă din doi părinţî,
Ce cugeţî de te măriţi ? 
De-aî sci cum e măritată 
Aî şede la mă-ta fată 
Şî-aî maî ţese pân^ă lală ! (2)

Sau astfeliu :
Copiiiţă cu părinţi!
Nu sili să te măriţi,
Măritatu-I mare câne,
Nu-lu pote strica chiar nime, 
Nice popă. nici vlădică 
Fără raortea cea grabnică I (3) 

Din Moldova ;
Frunză verde trei agucjl, 
Copilă cu doi părinţi 
Ca luna între doi sfinţi 
La ce tu te mal măriţi ?
Că mila de la părinţi 
Cu mare greu o s’o uiţi,
Da mila de la bărbatu 
Ca frunqla-I de peru uscată. 
Când te pul să te umbresci 
Mal tare te dogorescl. 4)

(1) Din ReteagQ, com. de d-lu I. PopQ Reteganulu.
(2) Gr. Sima a Iul lonQ : Cântece pop. din Buclumu-PoIenT, publ. în «Fami- 

]ia» an. XIX. Oradia-Mare, 1883, p. 32.
(3) Din colecţia mea inedită.
(1) El. D. O. Sevastos : Cântece Mold. p. .30.
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Dacă miresa se mărită în altu satu, şi dacă din întâm

plare a avută unu îubitu în satulu seu, după care bucu- 
r6sâ aru fi mersu. însă părinlii ei n’au voitu s’o dee după 
dînsulu, atunci fetele, între multe alte cântece cântă încă 
şi pre celă următoriă :

Frun^ulenă loziorâ,
Prea Iubită sorioră,
Când te vedfl sara pe afară.
Arde iniraa-mî cu pară.
Când şe^î pe prispă din dosu 
Cu capulu plecaţii în josu 
Cu scululu pe după capu,
Cu metasa trasă’n acu,
Cum frumosu coşi năframa,
Cl-o să ţî-o dai nunâ-ta,
Mi se rupe inima.
N’aru ajunge tatălu teu 
Cum te dă după unu reu 
Ne sciutu şi ne’ntrebatu,
Lumea ’ntreg’o colindată 
De nevastă nici c’au datu 
Numai elu că s’au aflată 
Pe tine să mi te dea,
Să-ml rupă inima mea.
Frunză verde lozioră,
De te-I duce, sorioră,
Cu străinu ’n altă ţară,
Să mal vil şi’n sătulă teă 
Să me’ntrebi ce mal facă eă,
De-I au^i c’am murită.
Tu să-mî treci pe la mormîntă,
Să-ml dai ţerna într’o parte 
Să găsesci ose’nşirate 
Să veqlî dragostea ce pote,
Că duce la hală de morte. 1}

Miresa, aiujindu-le şi umplându-o jelea, nu se pote răbda
(1) El. D. 0. Sevastos: Câutece Mold. p. 127.
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<3e-a nu cânta şi ea, şi anume : dacă mirele e altu fe
ciorii, şi nu acela pre care l’a iubită:

Prutule. apă vioră,
Face-te-aî negră cernelă 
Să-mî cernescu cu ea catrinfa 
Ca să-mî jelescu pre bădiţa.
Bădiţa de peste delu 
Aru veni şi n’are calu. 
le-ţî, bădiţ’-unu calu cu plată 
Şi-î trece de-a lungu-o dată. (1)

Dacă mirele e fectoru hetrânu :
Frunză verde şi una,
Maîcă, măîculiţa mea,
După betrânu nu me da !
Nu me da după betrânu.
Că cară tomna la fenu 
Şi merge pe drumu tăcendu 
Şi întră’n casă sfădindu.
Eu îî dau ca să mănânce,
Elu me sudue de cruce.
Eu ilu întrebă ce-a mânca,
Elu me’ncepe-a blăsiema.
Că elu îî mai multă bătrână 
Şi-î pică din gură ’n sînă.
Dă-me dup'ună fecîorelă 
Tinerelă şi sprinlinelă,
Că fecîorulă tinerelă 
Când cară tomna la fenă 
Vine Sara şuerândă 
Şi întră ’n casă rîcjendă.
Eă îlă întrebă ce-a mânca 
Elă me prinde-a desmîerda,
Eă îî daă ca. să măn€ânce 
Elă îmî spune vorbă dulce. (2)

(1) Din Bolanfl, com. de d-lu V. TurturânQ.
(2) Din BoIanQ, com. de d-lu V. Turturăna.
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Dacă mirele' e vcduvom :

Mamă, suflefelulu meu!
Dă-me după unu flăcău,
Că mila de la flăcău 
Ca unQ meru bunu de sub brâu, 
fir mila de veduvoîu 
Ca oghîala din gunoîu ! (1)

Când se croesce şi se c6să cămeşa de mire una dintre- 
neveste cântă :

.Hăulesce fiîculiţă,
/Câtu veî fi la mă-ta’ii gâi.ă 
Că dacă te-î mărita 
Hăulitulu fi-î uîta 

, In casă de s6cră-ta, 
lin tindă de socru-leu 
Afară de sofu-teu.
Că s6cră-ta nu ţi-î mamă 
Să ţî fie cuvîntu’n samă.

/Si socru-teu nu ţi-I nene 
Să-ţî deîe faguri de miere,
Şi bărbatulu nu ţi-î frate,
Să socoţî că nu te-a bale.
Că mila de la mămucă 
Ca şi mîedulu celu de nucă,
Şi mila dela tătuţă 
Ca şi mierea din litruţă, 
fir mila de la bărbatu 
Ca crenga de merii uscată.
Când te puî să te uinbrescî 
Maî reu faţa-ţî dogorescî.
Dacă-î vrea ce-va a (}ice 
Elu ţî-a’mplea gura de sânge 
Şi te-a pune şi-lu veî bea.

(1) Din BoTanQ, corn. de d-lQ V. Turtur^nu.
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Mircsa

Dai'ă eu cum să mi-lu beii,
Dacă e sângele meu ?
^îi eu dară cum 1 oîu bea,
C’acela-î din carnea mea?...(t)

Dintre t6te darurile, câte s’au înşirată maî susu, cele inaî 
principale suntu hohotulu şi cămeşa de mire sau, după cum 
spună Selageniî, cămeşă demiroiu, (2) pentru că aceste doue 
obiecte le întâlnimă pretutinclene la Români. Cu tote 
acestea însă noî vomă vorbi în şirele următore despre fie
care dară în deosebi.

Vomă începe maî ântâiu cu hohotulu.
Hobotulu are în Bucovina maî multe numirî şi anume : 

hohotii, haiţii şi nimiteţu saă nemiteţii. Cea maî respândită 
numire însă e hohotii. Numirea half.it se 'ntrebuinţeză maî multă 
în munţiî românesc! despre Transilvania. Totă în acele 
părţî, unde esistă acestă numire, se află şi verb. a în
hăita, în locă de a înhohota şi înhăltare în locă de înho- 
hotare, înhăitată în locă de înhohotată.

Numirea nimiteţu e usitată maî multă în districtulă Storo- 
jineţuluî, adică în părţile despre Prută. Totă în aceste părţî 
esistă şi diferite cântece despre dinsulă. Etă unulă din 
sătulă Crasna;

Legea ta de nimiteţu 
Multă eşti supprelu şi creţu 
Şî-amăgescî copilele 
Şi le acoperi gâţele.
Şi le îeT codiţele
Când li-î loru lumea maî dragă.
Le puî pâmţătură albă. (.8)

(1) Din Bolanâ, corn. de d-lQ V. TurlurenCI.
(2) Corn. de d-lQ El. Popii.
(.')) Dict. de M. Bărbuţă.— Sub pânzătura albă se’nţelege aice mânişterguva 

saQ ştergarlulQ cu care se îmbrobodescO nevestele.
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Altulu din satulQ Vama, districtulu Câmpulungului :

Bată-lu crucea nimiicţu 
Da elu mândru-î şi isleţu ;
Inşală copilele 
Şi le 16gă bralele,
Le-acopere cosifele 
Şi le'nchide cărările. (1)

In unele părţi din Transilvania se numesce haUu, er 
înpodobirea sau învălirea cu dînsulCi se esprimă prin verb, 
a înbăUi—hibălţescu, în altele tulhentu(2), sovonîi sau zovonu, 
potilatu şi procovu. (3)

Numirea bălţii e întrebuinţată maî cu samă în distric- 
tulu Năsăuduluî, sovonu şi potilatu în munţii apuseni, 
singurii potilatu pe Târnave (4), er procovu, după câtu 
îmi este mie până acuma cunoscuţii, numai la Românii 
din Şcheiu(5).

Cum că cuvîntulu halţu e forte răspândiţii în districtulu 
Năseudului se pote cunosce şi de acolo, pentru că îlii 
întâlnimu chiar şi’n descântecele din acestQ ţinuţii. Aşa 
într’unii descântecu de ^Ide» între multe alte versuri 
provinii şi acestea :

0 Maica Domnului cea sfântă,
Nu ne încide în ladă lădifă,
In lacră lacrifă,
Nici în sdîocă de nucă nu ne băga,
In mare nu ne aruncă ;
Că ne-omu duce tare şi vertosu 
Cu puterea lui Hristosu 
In virfulft munţiloru.

(1) Com. de G. Toma, slud. gimn.
(2) T. T. Burada: O călătorie în Dobrogia. Iaşi 1880 p. 21.
(.ă) Com. de d-lo I. Popă ReteganulQ. — Ve4l şi «Revista nouă» an. I p. 109. 
(4) Com. de d-lă I. Popă Reteganulă. — Ve4l şi Frâncu şi Candrea, op. cit. 

p. 169.
(o) Revista nouă, p. 109.
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In cruşile bratjiloru.
In cununa feteloru 
In balţulii mnireseloru,
In strufulu voînieiloru,
In masa îniperaţiloru(l).

Er cuv. potilatu, care vine de la mag. potyilat, îlQ 
întâlnimu în următorea doină :

Fost’am fată de bogatu,
Mers’am după blăstemalu,
Ce-am avutu totu am mâncatu.
Am avutu vr’o doî, trei leî,
Şi î-amu datu pe doî vifeî,
Şi-au grijitu Inpiî de eî ;
Şr-am avutu şî-unu potilatu,
Şi acela că l’am datu 
Pe pipă .şi pe tabacu,
Să nu mergă sara ’n satu,
C’a veni cu capulu spartă...
Nu mi-î de durerea luî,
Dar mi-î de năcazulu med,
Că me face să-lu legă eă (2).

In Selagiu .şi Chioru se numesce balţu(3), în cele-lalte 
părţi ale Ungariei tidbentu (4) şi turbenUu (5).

In fine în Moldova se numesce hobotu, în Muntenia 
sovonu şi sovonu, a sovoni=a înveli, a înhobota, zovonită= 
înhobotată(6) şi sobonu{7), eră în Dobrogea sovonu {8).

(1) LazarQ ŞalneanCi: Ielele etc. studia de mitologie comp. BucurescI 1886, p. 12.
(2) Maria PrecupQ: Doine şi hore din Ardeaiu, publ. în <Şe4Storea> an. IV. 

Buda-Pesta 1878 p 45.
(."i) Corn. de d-ld El. PopQ.
(4) D. T. Bojinca: Anticele RomanilorQ, p. 207, Nota 2: «Asemenea pân4ă 

— SidicS.Jlammeum — întrebuinteză şi miresele românescl cu numele tulbentu
a. cu care aşa se înveluescQ, acoperindd toth capulQ, câta numai ochii lora 

se pota ved6.»
(5) G. TrSilă, loc. cit.
(6) Corn. de d-ia G. Dem. Teodorescu.—Biserica ortodoxă română, an. VI. 

BucurescI 1882. p. 409.
(7) Hâşdăa: Dicţ. limb. rom. t. II, p. 1306: <In Vâlcea din Rortiânia hobotulii 

se numesce sobonii*.
(8) T. T. Burada ; O călătorie în Dobrogia, p. 20.
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Hobotulu la Românii din Bucovina e, dupâ cum amu 

aretatâ şi maî susu, unu tulpanu de lână sau de metasă 
de coldre maî multu roşu aprinsă.

Aceeaşi colbre, adică cea roşă, avea şi hobotulu flam- 
meum{V) mireseloru romane, care îşî acoperiati sau maî 
bine glisu îşi învelîau (nubit, obnubit) (2) capulft cu 
dinsulu chiar aşa cum se învelescu şi miresele române 
din timpulu de faţă. Hobotulu sau velulu mireseloru ro
mane se deosebîa de celu ce-lu purtau tdte femeile, când 
eşîau la preumblare (3) numaî prin colorea lui cea ros«(4).

In unele părţi ale Transilvaniei hobotulu e o pândă, 
albă fină cu care se învelesce capulu miresei după cu
nunie (5). In alte părţi însă, precum bunăoră în Scheiu, 
era mai nainte unu felîu de materie uecusută. Etă ce ne 
spune d-lu G. I. PitLşu atâtu în privinţa materiei câtu şi 
în privinţa formei sale :

*Frocovu, — adică hobotulu, — îlu cumpăra naşa, a- 
dică nuna, de se’uvoîa să-lu cumpere, ori de nu, căpăta 
dela cine avea câte o materie necusută, şi atunci trebuia

(1) Plin. n. h. lib. XXI. c. VIII. FI unim a foştii cea dintâiii femee romană, 
care a întrebuinţatu astfeliQ de acoperirii, ce însemnă sfiala şi inocenta fecio
riei, fiindă că ea a foştii cea mal sfiiclosă şi nevinovată în viata sa.

(2) Festi ep. p. 18t: obnubit caput operit, unde et nuptiae dictae a cipitis 
opertione.

Se înhobota, îşi acoperla capulQ, de unde se elice şi nuntă, adică dela aco
perirea capului.

01) Val. Max. 6, .S, 10 : (C. Sulpicius Gallus) uxorem dimisit, quod eam că
piţe aperto foris versatam cogiioverat.

(C. Sulpiciu Gallus; a alungato femeea pentru că aflase că a petrecută afară 
cu capulă golă.

(4) In cele mal multe pasage, cari amintescu despre Nupţiale ftammeum (v. 
Lexica şi Rossbach : Untersuchungen p. 27U) e vorba mal multă numai despre 
colore care se ‘osfemnă iuteus color = colore rosă(Plin. n. h. 21, ifi.j Lucan 
2,.861) nu însă şi despre formă. Câte odată se numesce ftammeum amictus (Festi 
ep. p.-89: Flammes amicitur nubens. Scliol. Juven. 6,225: flammea genus a- 
micti) saă vestimentum (Festi. ep. p. 92, 16) 6r despre o învSIitore de capă 
nicăiri nu e vorba.

(o) Corn. de d-lă I. Popă Reteganulu.
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să o dea îndereptu. Când îlu cumpera naşar^rocow^^ r®- 
mânea miresei, care îşi făcea din elu sucnă, de era maî 
mare ; de era stofă mai mică, îşi făcea şurţu. Materia, 
cum era, se lua dela unu capetu, şi se’ndoîa în lungu 
şi se cosîa pe muche aşa că procovulă avea forma unei 
glucî şi când punea în capu, partea lungă venia pe 
spate» (1).

Ce se atinge de colorea matetiei amintite aice, de şi 
nu ni se spune, se pote-lesne presupune că ea ă putută 
să fie roşietică, pentru că sucnele şi ţurturile de regulă 
le făcu româncele din materiile pestriţe. Er câtă pentru 
formă, apoi cam totu aşa îndătineză şi miresele din Tran
silvania a-lă împături şi a-lu pune pe .spate când plecă 
la cununie.

In Selagiu duce nănaşa în presără cununiei lalţulu, cu 
care are să se imhălţeze miresa la casa mirelui şi aice îlu 
dă ea mindoru ca să-lu tivescă. Kunele, luându-lu, îlu ti- 
vescu cu primă (petea, pantlică) mierie. Făcu apoi din altă 
primă tricoloră precum şi din sasăă sau hărhenogu (lat. 
Vinca minor), după cum se numesce planta acesta în Chioru, 
o cunvnă pre care o cosă pe bălţă astfeliu, ca atunci când 
voru pune-o miresei pe capu să vină tocmai de-asupra 
frunţii. In unele sate, precum bună-oră . în cele de prin 
apropierea oraşelorO, balţulă dempreună cu cununa amin
tită se cumperă din boltă (dughenă). (2)

In Dobrogia e unu feliu de pândă saă cită. (3)

(1) Revista nouă an. I. p 109.
(2) Com. de d-lă El. Popă.
(3) T. T. Biirada; O călătorie în Dobrogia p. 'JO, 21: €La nunţi este obi- 

celulfl ca mirăsa, după ce se gătesce cu telu (pelălă), să fie acoperită peste toto 
Capulă cu o pândă saO cită ce se numesce soconă (hobotfl) în câtă nu-I se vede 
de locă faţa, ăr la brâă ţine o oglindă, şi astfeliă gătită este condusă de mână 
până la biserică.»
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In fine Ia miresele române din Macedonia hobotulu e 

de coldre albă şi transparentă. (1)
Cămeşa pe care miresa indiană o ţesîa şi o cosia pen

tru mire, ca şi miresa româna sau cea rusă de a(jî, ser- 
via mirelui spre a vede lucrulu miresei.

Unu cântecă iliricu ne aduce aminte că între multe alte 
daruri, cari le presenta miresa mirelui, era şi o cămeşă 
elegantă, care nu era nici ţesută nici împletită, dar pre 
care copila (fiica Dogelui veneţianu) prin trei ani de-a ren- 
dulu, (Jiua şi noptea, cu propriile sale mâni a lucrat’o şi 
cusut’o cu cele mai fine fire de auru. In cele mai multe 
locuri din Italia, precum în Liguria, Piemont, Milan, Pe- 
sara, şi Perugino, miresa îşi dă cea mai mare silinţă ca 
să c6să cum mai bine cămeşa care o dă mirelui ca pre- 
sentu. In Arpinate, în Abruzzi şi pe lângă Lago-Maggiore, 
miresa dăruesce nu numai mirelui o cămeşă, ci tuturoru 
bărbaţiloru înrudiţi cu mirele. Er în Pistoia capătă, afară 
de mire, cbîar şi amândoi vorniceii săi câte o cămeşă.(2)

Miresa română, după câtu îmi este mie până acuma 
cunoscută şi după cum am arătată şi mai susă, cose câte 
o cămeşă numai pentru mire, socru şi sdcra cea mare, 
părinţii mirelui, er celorlalţi bărbaţi înrudiţi cu mirele, 
le înipărţesce, după cum ne vomă încredinţa la loculă săă, 
alte daruri, precum : ştergare, năfrămi şi tulpane saă tes- 
timele.

Cămeşa de mire şi cea de socră sunt cele mai scumpe 
şi totă-odată mai frumosQ cusute. Cea de mire o c6se de 
regulă miresa din pâmjă^de dînsa lucrată. Miresa, care 
nu scie torce, ţese şi cose, e luată în rîsă de întregă sătulă 
nu numai în anulă celă dintâiă, după ce s’a măritată, ci 
cbiar până şi la ală şaptelea ană, şi nu numai în cercuri

(1) T. T. Burada ; Datinile la nunţi ale pop. rom. din Macedonia publ. în 
op. cit. p. 421.

(•i) Gubernatis, op. cit. p. Il.'l-IM.
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maî restrînse, ci şi la petreceri publice prin o mulţime 
de chiuituri satirice. Etă una dintre acele chiuituri, care 
o strigă feciorii din Bucovina în decursulu jocului fete- 
loru ce nu sciu ţese :

Hai Ia jocu, dragulu badiî,
Nu sci lesă nici urcji,
Tu faci pânza ca un sacu 
Şi fţici că e de bumbacu,
Tu faci pânza ca un ţ.olu 
Şi (Jicî că e de fuîoru,
Ţeşî o ţîră, nici unu colu,...
Hai, mamă, că nu maî poLu ! (1)

Alta, totu din Bucovina, care o chiue feciorii celoru ce 
nu sciu cose :

M’a mânatu mama de-acasă 
Să-niî alegă una frumosă.
Mî-am alesă una maî hîdă,
Care-î cu cămeşa mândră.
Mă sa ’mpunge, fata trage,
Vaî mândră cămeşă face.
Mă-sa ’mpunge, fala scote 
Şi de lotră (2) nu maî pote. (3)

Şi precum facQ feciorii din Bucovina, tot aşa facă şi 
fraţii loru din Transilvania. Etă cum îeaii şi aceşti din 
urmă pre fetele ce nu sciu saQ li-i lene a cose peste 
picioru :

Dragă mi-î fata săracă.
Ea cu mâna eî se’mbracă,
Dar fata găsdaculuî 
Dă-o ’n mâna dracului,
Că pe puiî de la mână 
A dată brâncă _|şi slănină.

(1) Din colecţia mea inedită.
(2) hâtri = mândră, = cochetă.
(3) Din colecţia_mea inedită.
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Pe iie din brâu în susu 
Treî mierţ.9 de cucuruzii,
Pe iie din brâu în josu
Treî mîerţe de grâu frumosu. (1)

Cămeşa cea de socru*şi de socră le cosă de obiceîu 
una dintre drusce saQ altă fată, care scie maî bine şi maî 
frumosu c6să. Năfrămile le cosă de regulă druscele. Cea 
mal frumosă e năframa de schimbu, care o dă miresa nâ- 
naşuluî la Masă mare. Aceea în genere e ur<iită (disenată) 
pe margini şi prin cornurî cu negru, eră între urŞitură 
e înflorită sau mal bine (Jisu umplută cu totu felîulu de 
strămătură. După ce se gată se împăturesce şi se cdsă 
pe-o c61ă de hârtie aşa, că numai florile' se vedu, er 
câmpulu celu albu nu se vede de feliu. (2)

In mal multe părţi ale Italiei mirele, când are să facă 
vre o visită, îmbracă pre miresă de tolu nou. In alte părţi 
însă îi procură numai unele lucruri noue. Şi erăşi în 
alte părţi, precum d. e. In Garpignano, în Lombardia, se 
dăruescu numai unelte de lucru, precum : cuţite, aca- 
riţe, forfeci, degetare, sau, ca în Pescara, între cel sermani, 
o furcă forte frumosu lucrată. Datiiiele acestea întărescu 
datinele cele vechi ale Romaniloru, la cari utensiile ne
vestei, precum furca, fusulu şi urdala, se duceau în urma mi- 
reseloru de către unu june adolescentă numită camillus (2).

(11 B. C. Fontanele; Doine şi hore din Câmpii ArJealuluT, publ. în cŞadg 
turea» an. IV. Buda-Pesta IBSO p. 51.

(2j Năframă desvelită : învSlită

fW-

rrr
(.H) Plin. n. h. VIII, 48: Lanam cum colo et fuso Tanaquil, quae eadem Coe- 

cilia Tocata est, in templo Sangi durasse, prodente se, autor est M. Varro, fac- 
tamque ab ea togam regiam undulatam in aede Furtunae, qua Servius Tullus
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Aceeaşi datină romană despre furca nupţială se man- 

ţine încă şi în Monferato Albese, în Monte Crestese, 
Ossola, Andorno, Sardinia, Gorsica, după cum arată unu 
cântecu poporanii corsicu, care (Jice

Quando anderiti sposata 
Furteriti li frineri ;

adică : «când vei fi miresă, vei pierde ficioria». Er în Tos
cana se află unu cântecu poporană satirică, ce samenă cu 
o novelă, care vorbesce despe nevasta ce nu scie torce : 

Frumosa domnă ce-a pierdută furca !
Colindă Iotă Lunia cercându-o ;
Marţi o află singură sfărmată,
Miercuri o portă tocmindu-o.
Joia perde fuiorulu.
Vinerea îlu pune în furcă,
Sâmbătă îşi netecţesce puţină capulă.
Dumineca nu torce că-i serbătore (1).

Acestă cântecu toscană are forte mare asemănare cu 
urmăloriulă cântecQ românescă din Transilvania, prin 
care se ieau în rîsă nu numai fetele şi nevestele ce nu 
sciă torce, ci în genere t6te muerile cele leneşe :

Eu de când m’am apucată 
Lunia, Marţia n’am lucrată ;

fuerat usus. înde factum ut nubenles virgines comitaretur colus comta cum fuso 
et stamine.

Tanaquil, care se numesce şi Cecilia, a torsu lână la furcă cu fusulu în 
templulu Iul Sang; acesta adeveresce Varro, careţmal (Jice, că ea a făcuta o 
togă regdscă undulată în templuld Furtunel, cu care s’a îmbrăcată Serv. Tullă 
De-aice vine că după mirese se duce furca cu fusulu şi urdala.

(1) Gubernatis, op. cit. p. 114—115.
La bella donna che ba perso la rocca !
E tutto il lunedî la va cercando ;
11 martedi la trova mezza rotta,
Mercoledi la porta rassettando,
11 giovedl le pettina la stoppa,
II venerdi la va inconocchiando,
II Sabato si li scia un po’la testa.
Domenica non fila perch’ 6 festa.
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Mercurile-su înLre ele 
Şi se ţinu de multe rele.
Vinerile le cinstescu,
Nu lucru, că pecătuescu !
Sâmbăta-î prasnicu legată :
Nu lucru, me culcă în pată !
Duminecă m’am sculată 
Sapa ’n mână-o-am luată 
Şi la câmpă am alergată,
Dar popa cu toc’a dată 
înapoi am înturnală :
Me ’ntâlniî cu sântulă vină,
Mi-lă făcu! prietină deplină ! (1)

Apoi în cât-va cu următorea poesie poporană co-
pilărescă din Bucovina ;
v Luni îî Luneî,

Marţi îî Macoveî
t Mercurî mergă la târgă,

Joi oîu târgui,
Vineri oîu veni,
Sâmbătă'OÎU odihni^
Duminecă oîu lucra 
Dacă şi pop'a lucra (2).

Saii după cum sună acestă poesie în alte părţi :
Lunî, Luneî,
Marţî, Marcoveî,
Mercurî la târgă 
Joî omă târgui.
Vineri omă veni,
Sâmbătă ne-oihă lua.
Du,minic’omă serba (3).

De şi furca şi fuşuîu după câtu îmi este mie până a-

(1) ŞedStorea, an. VII. Oradia-mare, 1H8I. p. 122.
(2) Din colecţia mea inedită.
(3) Foia familiei, an. I. Iaşi 1875, No. 3, p. 3I-.
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cuma cunoscută, nu se ţiuă'. în timpulu presinte de da
rurile ce le dă mirele miresei române, totuşi credu că 
maî de multă se voră fi dâtă şi aceste doue obiecte, 
pentru că şi astăijî atâtă în Bucovina câtă şi’n Transil
vania (1), ele trebuescu numai decât să figureze între 
obiectele ce se ducă, ca şi la vechii Romani, dimpreună 
cu miresa, când părăsesce acesta casa părintescă şi se 
duce la bărbatu-seă. Furca şi fusulu sunt obiecte de cari 
o nevastă română nici când nu se despărfesce. Şi pre
cum la Italieni, aşa şi la Români există o mulţime de 
cântece satirice prin cari se iea.u în rîsă atâtă fetele câtă şi
nevestele cele ce nu sciă tdrce şi mai alesă cele leneşe,

’
cărora li cade greă a torce.

Despre cele ce nu sciu ţese' şi cose am reprodusit 
mai susă vr’o câte-va cântece. Acuma voiă reproduce 
vr’o câte-va şi despre cele ce nu sciă saă li-i lene a tdrce. 

Etă unulă din Bucovina :

Torce furcă biiii.şoru 
Că p-oîu pune ini.şoru.
De când trecu badea’ii susu 
Nici unu firu pe fiisă n’am pusn)
Nicî casa n’am măturatu.
Nici blidele n’am spălată 
Numa ’n cale î-am cătată.
Torce furcă şi tu fusă
Că eă mergă la crâşmă’n susă,
Crîşma-î mare, frumuşică,
Beă voinicii de se strică (2).

Altulă din Maramureşu :
Ccueru-i mare pedepsă, t.
Aşi dormi şi nu me lasă.

(1) I. C. Tacitu ; Nunta Ia pop. rom. gp. cit. p. 28.
(2) Din colecpa mea inedită.

S. FI. Marianii: Nunta la Ron1 ânî. 17
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De când caîeru le-ain legatu,
Cugelca mî-a rugina Lu.
Cu rugină din grădină.
Cu doru de fată betrână.
M’am rugatu eu cătră popa 
Să strămute Dumineca 
Sâ-mi poLu torce cânepa ;
Popa nu m’a ascultată, 
ţ)iua nu mî a strămulatu,
Cânepa nu mî-am gătalu (1).

In fine trebue să mai amintescu încă şi aceea că atâtu 
căme;‘a de mire câtă şi cea de miresă unii nu numai dintre 
însurăţeii din Bucovina, ci şi din cele-lalte ţeri locuite 
de Romani nemijlociţii după nuntă le strângă bine şi le 
păstreză dimpreună cu inelulu şi năframa de credinţă până 
la adânci bătrâneţe sau mai bine ^isu până la morte, şi 
abia atunci se îmbracă erăşî cu dînsele (2).

Unele neveste însă făcu prima cămeşuică pentru nou- 
născuţii loru din cămeşa de mire a părinţiloru săi anume 
ca să nu fugă norocuîu tatălui loru de la dinşn (î).

In o samă de locuri din Italia precum în Tarent, 
Galerate, Turbigo din Lombardia, Casato şi Palermo, se 
întrebuinţeză, pe lângă alte obiecte, ca şi la Români, 
cu deosebire inqmcii ca daru de nuntă.

(1) Tit. Budu : Doine şi hore pop. din Maramureşu, publ. în «Familia» 
an. VIII. Pesta 18p. ■12o.

(2) D. T. Bojînca : Antic. Rom, Parfea I. p. aO? : «Datină e.ste la Români 
în multe părţi, a nii mărita fetele cu vesmintele cele de rendQ, ci afl nisce 
îmbrăcăminte anume de nuntă gătite, care apoi după nuntă nu le pârtă*.

— G. Misailu : «Nunţile la Români», publ. în «Ateneulu Română», an. I 
Bucuresd 1860, p. 161 :

«Vestmintele de cununie, cu cari se îmbracă mirâsa şi mirele, dar mal alesă 
cămeşa de ujire, după ce s’a sfârşită nunta, mulţi inşi nu le mal îmbracă, ci 
le păslrâză până la morte, când apoi sunt îmbrăcaţi şi Iotă odată şi înmor- 
mîntaţl cu dînsele.»

(M) Corn. de El. Popă.
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Busulti trimite miresei sale papucii pe o lavă anume 

<?a atunci, când va păşi întâiaşl dată pragulu nupţială să 
păşescă cu papucii, cari până atunci nu au fostu de felu 
atinşi sau încălţaţi.

In Berry miresa stătea cu picidrele gole, când sosia 
timpulu să mergă la biserică şi rudele ei cercau în zădaru, 
una după alta, să o încalţe. Numai mirele isbutea.

In Wales rudele miresei aruncau pe fere tî în prietenii 
mirelui tote încălţămintele vechi din casă. Pare că ar fi 
vroită să spună că nime din casă nu vrea saă nu pote 
merge la biserică.

Datina de a da miresei papuci ca dară este forte vechie.
Grigoriă dela Tours (în scrierea sa Vitae patrum, cap- 

XX) ne spune, că Leobardy, care mai apoi s’a călugă
rită, la căsătoria sa a pusă mai ântâiă în degetulă mi
resei uiiă inelu a sărutat’o şi i-a dată unu impucii, apoi în
cepu ceremonia nunţii.

Mirele germană devenea domnu (stăpână) preste miresă 
prin aceea, că o încălţa cu o păreche nouă de papuci.

Lacedemonianulă de asemenea dădea miresei sale o 
încălţăminte. (1)

La Evrei veduva trebuia să scotă încălţămintea frate
lui bărbatu-seă înaintea adunării betrâniloru, dacă elă nu 
vroia să o iea pre dîiisa. (2)

In fine miresa romană la prima intrare în casa mirelui 
nu i era iertată să atingă pragulă cu piciorele. (3)

De papuci se ţină şi coUunil.
Fetela, numită în unele părţi şi hetelă (4-) eră în Dobro-

(1) Lycurgus XXIII. Apud P. Lalargue.
(2) A 5. carte a lui Moisi XXV, q. Apud P- Lafargue.
(3) P. I.afargue: Cântece şi obiceiuri la nunţi : publ. în «Contimporanul» 

an. Vl. Iaşi 1887 p. 8.—Gubernalis, op. cit. p. 114.
(4) «Lumina pentru toţi,» an. IV. Bucurescl 1883 No. 7 şi 8, p. '2.30 şi 231 

* România liberă», an. 1886, Octomvrie 2j. Articl. «Vedrele» din foiţă.
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gea şi Macedonia tdii, plur. teliiin, care se face de regulă 
din fire de aurii, rare orî şi clin fiie de arginlu. şi numită 
în casulu clin urmă petrlă albă, e usitată şi la Grecii noî.(l)‘ 
Insă şi la aceştia, ca şi la Români, e usitată mai multui 
la miresele din clasele mal înalte.

Fesiilu dem. fe.săoru, ca daru clin partea mirelui înainte 
de cununie, provine şi la Albanezi. #Şi precum Român
cele, aşa şi Albanezele îndătineză a-lu purta mai cu samă 
în aniilCi celu clintâlu după cununie. (2)

Unu altu daru cu multu mai caracteristicii decât cele^ 
înşirate mai snsu e bruulu, hrăneţulu, cingetorea.

Brâiilu era usitatu şi la miresele indiene, grece, ro
mane si celtice. In Francla elu a fostu darulu celu mal 
obicinuiţii alu mirelui. Asemenea este cunoscută şi pu
terea ce i se atribue brâului miresei de o legendă ger
mană. Pe câtu timpii Brunilda nu se descinge,—dice le' 
gencla respectivă, — ea e minunată, cum îi cade însă. 
brâulu, e o muere ca tote muerile (3).

De ' şi brâulu, după cum ne vornu încredinţa mai pe 
urmă, jocă unu mare rolu şi la miresele române, totuşi,, 
după câtu îmi este mie până acuma cunoscuţii, nu e da
tină ca mirele să-lii dăruiască miresei, ci din contră mi- 
resa îlu dăruesce mirelui, aşa se usiteză celu puţinii în- 
satele românesci de pe amendoue malurile Prutului din 
Bucovina (4).

La Românii clin Findu este erăşi datină ca nemurile 
miresei să încingă pre mire, când vine acesta după mi- 
resă, cu unu brâu roşu (5).

(1) Diaingsfeld. op. cil. p. 57.
(2) Dtiringsfeld, op. cit. p. fc'O.
(3) Gubernatis, op. cit. p. lltî.
(4) Com. de d-lu V. Turtuienu.
(O) T. T. Biirada ; Niinla la Rom. di.i Macedonia, publ. in op. cit. p. 421..
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Ce se atinge în specialu ele puterea miraculosă ce i-o 
•atribue brâulul legenda germana, apoi aceeaşi putere i 
:se atribue lui şi de cătră baladele sau cântecele betrâ- 
nesci române., cu acea deosebire numai ca, nu cu pri
vire la muerî, ci la bărbaţi şi în deosebi la volnici. Do
vada despre acesta avemu următorele versuri pre cari le 
reproducemti dintr’o balada populară întitulată «Vidra».

Et de Orâic h'apucară 
Si la liiplă se luară 
l,)i de vară pâuă'n sară.
Când în locu mi .se’iivertîa.
Când la vale s’aducea.
Nici unulu nu dovedia !
Dar Sioianu mereu slăbîa 
Brâidu lui se deseimjra.

.«Vidro puîculiţa mea!
Vin, de-mi strânge hrătdâ meu,
Apera-te-ar Dumnedefi,
Că-mi slăhescu puteri:e,
Mi se ducă averile.'»('!)

Apoi şi cele următdre, scose din altă baladă populară 
<inume «Ghifă Cătărnifăr»:

3 3

Aşa dac'au cuvînlatu.
La luptă s'au apuoalu.
Re luptară îiitr’o eji 
Sdrele până sfinli..
Dar în timpulfi de luplatu 
Rea ispilă s,a,nlem])lalu. 
iiUÎ Ghifă, care-î pă.sa 
Să şî scape nevasta sa.
Ih âulă i se sl: hocha 
Ri cătră mândra grăia :
«Mândre, lasă caluii frâu 
Şi nodă-mi pustiulu hrâă,

(') V. Alecsnnttri, op. cit. p. 9'J.
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Că-ml pune capulu Codrenîi,
Alu meii şi altt tău, duşmană! (1)

După cum se vede din aceste doue citate puterea voi- 
nicilorU luptători constă în hrâii. Cum le cade acesta în
dată devină maî slabî, niaî neputincioşi.

Ce se atinge în tine de Cele-lalte daruri, cari asemenea 
îndătineză mirele română a le da miresei înainte de cu
nunie, precum oglindă, nuci, turtă dulce sau zaliarii etc.,. 
âtă ce ni se spune :

«Miresele înainte de cununie, ca să fie veijiite de sdere,, 
îşi ieaă mergendu ia biserică în sînă o oglindiUă mică cu 
dînsele, ună darabă de zahăru pre care după cununie^ 
îlă pune socrei in mâncare anume ca acesta să fie în- 
toc-maî ca zahărulă de dulce ; şi apoi, nevrendu nici una 
să nască copii, iea atâtea nuci fripte câţi ani nu voesce- 
să nască asemenea în sînă, pre cari apoi după cununie 
le îngrdpă în ună locu însemnată şi (Jice : când aceste 
nuci voră resări, atunci să nască ea copii. Trecendu ter- 
menulu pusă, iea totă atâtea nuci hune, le desgropă pe 
cele fripte puse mai nainte şi îngropa pre cele bune (Ji- 
cendă : «Când aceste nuci voră resfiri, alunei să nască 
eu copii.» Se’nlelege că nucile cele bune resară şi apoi 
femeea nasce.»(2).

(1) G. Dem. Teodorescu ; Poesil pop. p.
(ii) «Luminătorlulfl», an. X. Tiinişoia 1889, No. 27. în «Foişoră».



XXVI. CERNDTULU.

Intr’o qli anumită înainte ele cununie, femeile, cari sunt 
menite a fi bucătăriţe, se adună la unu locu şi dimpre
ună cu stăpâna de casă precum şi cu alte femei începu 
a cerne făina menilă pentru nuntă, a o frământa şi a 
o coce.

Acestă datină este forte răspândită la Români. Dovadă 
despre acesta avemu .cuvintele Principelui D. Cantemiru, 
care, cu privire la datinele dela încredinţări, scrie între 
altele şi cele următore :

«După ce s’a defiptu diua cununie,, Lmiî înainte de a- 
cestă (Ji, după st. liturghie, mergu rudele atâtu la casa 
mirelui câtil şi la a miresei, aducu musicanţii din locu 
şi îşi petrecu ca în familie la cântările şi musica lăuta- 
riloru. După ce se ridică masa şi se termină petrecerea, 
fetele şi alte femei ce sunt la. casă, începu a cerne fă
ina care este să fie pentru ospeţu, pentru aceea se (ţice 
acesta diua cernutului (1).

In Transilvania Vineri sara şi noptea despre Sâmbătă, 
socra mică şi ajutdrele au de lucru cu frămîntatulu pânei 
şi alu colaciloru pre cari îi cocu pentru nuntă (2).

(1) Op. cit. p. 144—145.
(2) Revista nouă, p. 108.
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In Macedonia este clatină ca Joi dimineţă să se strângă 

fetele şi nevestele să cureţe grâulu şi orezulu, şi totu în 
acestă cţi se trimitu mai mulţi băieţi cu căldăruşe să care 
apă de la trei cişmele cu care are a se plămădi pânea.

Vineri se trimite din partea logodnicului cai la pă
dure ca să aducă lemne ţi două crengi mari, din cari 
una se pune pe ogeagulu casei logodnicului, şi celoru ce 
le-au aclusLi li se dă bacşişu. Lemnele aduse servescu pen
tru a se coce pânea şi a se face bucatele pentru nuntă.

Totu Vineri spre sară se frâmentă aluatulu când fe
meile cu tdte în coru şi în unisonu cântă cânteculă ur
mătorii :

Nu va dada s'mi mariiă 
Ma-niţl) (Jice că eseu fiică (2) 
fiică, fiică ca perdică.
Scolă dado s’mi mărită.
Nu eseu feta di noue ani.
Di noue ani calcai Iu (Jace 
Ma fiica, nă ură dada nu mi face.

Daco-româncsce ;
Nu vrea mama să me mărilu.
Că îmi (ţice că sunt mică,
Mică, mică ca pâlurniclxea.
Scolă, mamă, şi me mărită.
Nu sunt fată de noue ani,
De noue anî căicaî pe (jece,
Dar mică, inc’odată mama nu me nasce.(3)

Sau pre acesta :
Nu va muma, si me mărilu 
Că âlu dzăsiră că eseu fiică.

(1) n se citesce ca gn franc !s0.
(2) Ronicânil din Dacia-Trăiană încă rostescQ cuvîntulQ acesta în cele maî 

multe părţi tunică şi nică pe lângă mică.
(3) T. T. Burada : Datinele la nunţi ale pop. rom. din Macedonia, publ. îu 

op. cit. p. 18.
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fiică, laie, (1) cât una bute,^
Cât uiiă bute niar/isită. (2)
Soatsile cu clzon di guşă (3),
Ş’eu laie, clormu la uşă 
Soatsile ’ntrecu calară (4)
Ş'eu, laie, tu cbelaru (5) ;
Soatsile cu culopanu, (6),
Ş'eu, laie, ca inânile gole (7).

Sâmbătă se coce pânea totă cliua şi se pregătescu şi 
'Cărnurile spre ospetare (8).

In fine raaî e de observată încă şi aceea că miresf-le 
din unele părţi ale României îndătineză la ocasiunea cer- 
nulului de a face o azimă (pane) pe nisce desagi, eră 
după ce se cunună, mănâncă amendoî mirii din acea a- 
zimă anume ca să tină mmln la altuia, cum se tine o de-

y ‘ }

şarjă de alta {9).

(1) J,«îV=negru.
(î)Xiar/isită=ne împlulă.
(■■! 1 G((,s'rt = gi'uinazu.
(i) ’ntrecit cn/ni-i( = li‘?.cu ralai'u.
(o) ("//eteru = celai'u, pivniţă.
(0) KwĂo-ivov (Win lei) = pelinci, scutice.
(7j Dl1. Uustav Weigand : Die Sprache der Olyinpn-Walaclien nebst einer Ein- 

leitiing iibei- Land nud Lente, Leipzig 1888. p. 112.
(8) T. T. Biirada : Datinele la nunţi ale pop. rom. din Macedonia, publ. în 

op. cit. p. 418.
(9) G. S. loneanu, op. cit p. 30.
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XXVII. STEGULU

In Transilvama (1) şi Ungaria (2) nu se face nici o 
mxn\A Jkt^stegu, care, ca şi la militari, e luatu dreptu 
sim^olU alu eroismului {Z) şi care, când se ducâ nuntaşii 
să aducă:~mir6^1a mire, îlu portă de regulă unu călăreţii 
votnicu numiţii stegariu sau stegişu.
^ In părţile despre Mararmiresmare Transilvanieî şi anume 
pe lângă isvorulii fluviului Someşulu mare stegulQ acesta 
se pregătesce cu vr’o câte-va (Jile înainte de cununie şi 
numai în caşuri de totii rari se face în ţliua cununiei 
dimineţa.

In (ţiua menită pentru prepararea stegului mirele alege 
2-4 feciori dintre amicii sei pre cari îi însărcinezâ cu 
pregătirea lui.

Feciorii aleşi pregâtescOi stegulu în următorlulu modu :
leati mai nainte de tote două năframî de aceeaşi mă- 

îim.Q dar de diverse colori, mai alesă de cele naţionale : 
roşu, albastru şi galbenă; năfrămile acestea, cari formeză 
aripa stegului, le cosă preste olaltă astă-felă ca stegulă 
să aibă două feţe deosebite, şi apoi le prindă de partea

(1) B. ViciQ, op. cit. p. 4—5. 
(U) Com. de d. El. Popd.
(.a) Cotn. de d. I. Georgescu.
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siiperi6ră a unei rude fruniosu înipestrită şi ca de o or* 
gie de Tuligă^ dar uş6ră de purtaTd, aşa, ca să fluture 
în aeru când stegulQ e purtatu. In verfulu rudei înţepe. 
nesce^dpue beţişore în forma unei crucî drepte, care stă 
orizontalu. Printre cdrntle crnceî legă spice de grâu 
rupte din cunună (1) de la seccratQ sau adunate vara a- 
nuine spre acestu scopu, apoi fire de berbânocu, tisă şi 
alte flori,- în fie-care cornii de cruce anină câte unu co- 
lăcelO unume făcutu şi câte 1 — 3 clopoţele mici, şi er 
berbânocu. — ------

Colăceiî sunt ai miriloru. Dacă în decursulfi nunţii cade 
ce-va de la crucea steguluî, bună-oră unulu ori mai mulţi 
clopoţei ori colăcei, e unu semnă reu, are să se întemple 
vre-o nenorocire, şi cu câtă e pierderea mai mare şi mal 
aprope de cununie cu atâta şi nenorocirea va fi mai mare (2).

Totu în aceste părţi este datină că feciorii, cari sunt 
însărcinaţi cu pregătirea slegului să mergă cu ceteraşit la 
miresă să iea de la clmmătorele acesteia cununiile de Mr- 
hânocu, ce le-au pregătită mai nainte de acesta anume 
pentru stegă, şi apoi, întorcendu-se cu dînsele totă cân- 
tându şi chiu iudă la mire, aici să le cosă pe marginea 
stegului. (3)

In munţii apuseni ai Transilvaniei stegulă se face din- 
tr’ună verfu-supţire de bradă pe care se pună năfrămi 

^de nietasă împodobite cu panglici şi printre coronele ce- 
tinel sunt strămături, er de cordna din verfă e legată 
ună clopoţelu. Mănunchiulă stegului e înfăşurată cu bi âne 
şi cu brăcile de strămături. (4)

(1) «Cununa» e o datină usilată la Românii din Transilvania pe LimpuK» 
secerişului.

(2) Corn. de d. I. PopQ Ret-ganulu.
(8) Com. de d. D. Cosmolel.
(4) Frâncu şi Candrea, op. cit. p. 151.
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11 Sc](if/ii1 şi’mprejurulu Şomcitfe't mari ,3'inu la mire 
mutele, adică driiscele cu totu felîulu de flori de. ernă şi 
eu trei năfrămi : una galbenă,, una albastră şi una roşă 
şi din acestea făcu apoi stegulu, punendu-I totu odată 
pe de laturi şi nisce ziurjăliii mktift, er la verfu unu clo- 
poţelu aşişderea forte micutu. (1)

Imprejurulu Tmişore.i e însărcinată cu facerea stegului 
stegarlulu nănaşuluT. Acesta îlu face de catrinţe roşii ţe
sute de ţerance, ori de mârămi frumose de catunu cu 
cordele pendinte de metasă, cu ghiarlandă de flori, în 
vîrfu, îlu infrumuseţeză cu zurgalae şi până în rjiuă îlu 
împlântă pe casa nasului ori pe a cumetrului mare. (2) 

Totu aşa se’mplânfa şi la Sâncelu şi pe lângă Blaşiu, 
er pe la Rodna îlu anină într’unu cueriu ori pe grindă 
în casă, unde stă la rederea publică până ce plecă la cu
nunie. (3)

După încorporarea Bucovinei la Austria Românii din 
cele mai multe sate, neconvenindu-le stăpânirea străină, 
părăsiră vetrile părintesc! şi trecură în Moldova. Scurtu 
după aceea însă, în loculu Bomâniloru emigraţi, pe lângă 
coloniile svăbesci, ţipţeresci, slovă cesci şi ale Ciangăiloru, 
şi pe lângă o mulţime de malorosieni şi mazuri veniţi 
din Galiţia, trecură şi se aşezară în multe sate din Bu
covina şi Români din Transilvania şi Maramureşti mai 
alesu de prin satele mărginaşe, precum : Bârgău, Mocodu> 
Prislopu, Sângiorgiu etc. Aceşti din urmă firesce că adu
seră cu sine şi datinele străbune, dintre cari multe nu 
numai că le păstrară până în (Jiua de astăd1, bună-oră 
ca «Berea» sau «Berenulă,» ci le impuseră şi Români- 
loru băştinaşi. Unele însă le pierdură şi ei singuri. Intre 
cele pierdute se numerâ şi stegulu de la nunţi.

(1) Coni. de d. Kl. Popii.
(2) G. Trăilă : Nunta ţărănescă împre^'urulCi TimişoreT, puM. în op. cit. p. 445.
(dj Corn de d. I. PopQ ReteganulO.
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Totuşi amintirea luî so maî păstreză încă şi astăcjl ui 
următorea chiuitură, care se chiue când scotCi pre miresă 
cu clanţulu afară ;

U ! de mine ce şiregu !
Ia pecatu că n’are stegu !
0 avută !ri l’o vândută !
Da cu baniî ce-o făcută ?
Cu mândrele î obeutu,
Cu mândrele din (!ăla(,ă 
Cu perciunii rătezap,
Cu păpiicî ca la Fundescî,
Tolă să staî şi să priveccî! (1)

Stegulu e usitatn şi la nunţile Româniloiu clin Mace
donia, unde se numesce flamhură (flamură, stegft). Aici se 
pune în verfulti luî o cruce de lemnCi, în ale cărei es- 
tremităţî se înfigu trei mere. (2).

întrebuinţarea steguluî la nunţi semenă că e de origine 
slavonă, de 6re-ce elu, după câtu îmi este mie până acuma 
ciuwscutu, e usitatu mal multu la poporele slave, precum 
la Cazaci (8) si^l^Miomcu^din Unrjaria, cari îlu pregătescu 
focmaî^^eer^î^omânu din Trânmlvania (4), apoi la Ser- 
hiî din Serbia şi la cel din Riviera de la Castella, roman- 
ticulu ţermu litoralu dintre Spalato şi Trau. (5)

Românii şi Maghiarii, (6) cari asemenea îlu întrebuinţeză, 
e probabilii că Taii adoptatu de la Serbî.

(1) Din llişescT. colecţia autorului.
(-•') T. D. Burada : Datinele la nunţi ale pop. rom. din .\Iacedoiiia, publ. în 

op. cit. p. 420.
(H) Dtiringsfeld, op. cit. p. 37.
(41 Diiring-feld, op. cit. p. 4H : «In dimiueja cununiei se pregătesce îii casa 

miresei aşa numitulii tstegă alu miresei^, adică se prinde o năframă albă, roşă 
sau pestriţă de-o rudă, care se ’nfrumuseţeză de juru împrejură cu cununi şi 
struţuri de Hori şi la verfulu căreia se ’ntăresce în mijloculu unul struţu mare 
«’e flori ună zurgălău, care servesce spre acelu scopu, ca vornicelulu să potă 
da cu dînsulu, când are trebuinţă, uuQ semnă conductului nupţială.>

(.i) Duringsfeld, p, 70, 71 şi 80.
(6) Idem de eadem. p. 46.
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XXVIII. DESFACEREA.

încredinţarea sau logodna, după spusa poporului, c ju- 
metate de cununie. Cu tote acestea însă nime nu o con
sideră de obligatdre pentru tdtă vieţa ca cununia. De 
aice se vede că vine apoi şi următoiiulu proverbu ro- 
mânescu :

Pilnă nn m’oîu vede cununată 
Nu me ţinu că sunt măritată (1).

Şi totu de aice urmeză că forte uiulţî încredinţaţi se 
desfăcu nu numai nemijlociţii după încredinţare, ci şi ’n 
timpulu vestiriloru. ba uniî chiar şi’n ajunulu cununiei.

Căuşele desfacerii sunt felîurite, şi anume : au că s’au 
născută vorbe în satu, adică că fata n’a fostă cum Irebuea 
să fie, aă că fecîorulă este din omeni proşti, aă că-şi laă 
sama părinţii să nu dea fiiloră sei tote cele ce le-aă pro
misă înainte de încredinţare, aă că ună altă fecioră mai 
avută, dintr’o viţă mal bună şi totă-odată şi mai fru- 
mosă a venită după încredinţare de a cerută fata, şi 
atâtă fetei câtă şi părinţiloră acesteia peţitoriulă din urmă 
le-aă plăcută şi le-aă convenită mai bine (2), aă că, în 
sfârşită, fata nu voesce odată cu capulă a se mărita după 
fecîorulă cu care a fostă încredinţată, saă şi vice-versa.

(1) A. Panu : ProverburI t. III. p. 117.
(2) Ve^I despre ac6sta şi Columna lui TraTanu an. IX. p. .S8.S.
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şi din causa acesta nu stăruescCi părinţii şi mal departe 
ca să se căsătorescă.

Dacă desfacerea purcede din partea mirelui, atuncea a 
cesta chîamă pre unulu dintre starostii seî şi dându-î 
semnele de încredinţare îî spune să se ducă la părinţii mi
resei ca să le ducă vorbă că din cutare şi cutare causă 
nu maî face.

Starostele, luându semnele şi ducendu-se la părinţii mi
resei, d'ce :

— Cinstite N. şi cinstită N. să nu ve fie cu supărare,
-t

vinu din partea mirelui şi a părinţiloru seî, să vă aducu 
vorbă că nu maî face. A trimisă şi schimhulu şi s’a ru
gată ca să îertaţî. Câtă despre încredinţare vă veţî înţe
lege şi vă va întorce cheltuiala.

Părinţii miresei răspundă de regulă cam următorele :
— Nu face nemică, dacă n’a fostă de la Dumnecţeă 

să fie... (1)
Totu cam în acestă cliipă se anunţă desfacerea şi din 

partea părinţiloră miresei.
In amendduă caşurile însă celă ce strică saă desface 

încredinţarea este obligată a întorce nu numai semnele 
de încredinţare, ci şi totă chleltuîala făcută de ceealaltă 
parte (2).

La Italienii din Genua, dacă se desface logodna, mi- 
resa Irebue, ca şi cea română, să întorcă inelulu şi nă
frama de credinţă înapoi, şi dacă fecîorulă ce i le-a dată 
nu voesce să le primescă în natură, ci pretinde ca să i 
se întorcă preţulă loră, atunci le cumpără urmaşulă săă

(1) Vedi despre acesta şi Gazeta Transilvaniei an. LI. Braşovu 1888 No. 229 
în foiletonQ.

(2) Columna lui Tralanu, an. IX. p. .S83.
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şi le dăi'uesee clin nou feteî, er preţuia îlu da feciorului^ 
ce a fosta mal nainte logodita cu dînsa(l).

Poporuia româna însă nici odată nu privesce cu ochi 
buni pre acela, din causa căruia a trebuita să se des
facă logodna, şi mai alesa când acesta a trebuita să se 
desfacă numai din causa unora intrige saa din cause 
materiale (2).
----- ---------------

(1) DiirÎDgsfeld, op. cit. p. 300.
(2) In unele păi-[l din România, după cum ne spune d. G. S. loneand, op. 

cit. p. 29, este datină că, după ce o fată se logodesce, atâtu ea câtu şi mă-sa cu 
celelalte surori, de mal are, nu mal torcu până se face nunta, ca să nu se 
întoTcă logodna.
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I. CHlEMARBA.

In ajunulCi cununiei cam pe la vr’o doue sau trei ore 
după amedă-(Ji, după cum e şi anotimpulu când se ser- 
bezâ nunta, se adună vorniceil miresei la miresă eră aî 
mirelui la mire şi după ce au căpătată de la aceştia tote 
insigniile şi lucrurile cele trebuincidse unui vornicclu, se 
pornescu cu toţii prin satu ca să chieme pre locuitorii 
acestuia la nuntă safl ospeţu.

In cele mai multe părţi, după ce s’au. pornită, nu se 
ducă cu toţii la ună locă nici nu chiamă pre toţi sătenii 
de-a rendulă, ci se împărţescă luândă fie-care câte o 
parte anumită de sată şi chiamă mai cu samă pre ne
muri, pre vecini şi pre cei mai de aprope cunoscuţi şi 
prietini al mirelui şi ai miresei, saă mai bine (Jisă ai pă- 
rinţiloră acestora. Şi vorniceii mirelui chiamă de regulă 
numai la mire, eră ai miresei numai la miresă.

Chiemarea se’ncepe cam de comună de la nunii şi
socrii cei mari si se sfârsesce cu cei mai sărmani. Er > »
când ajungă la o casă şi întră în lăuntru, se îndreptă 
eătră stâpânulă sau stăpâna casei cu următorele cuvinte :

Mirele nostru vestită 
A(Ji prin mine v’a poăitu
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Să faceţi o cale 
Sî-o cărare
Pân’ la curtea dnmi-sale 
„a unu scaunfl de odihnă 

Sî-unu păharu de băutură 
,Si maî multă voe bună.

^ă şi elu de multe orî 
/e va .sta într’ajutoriu.
R1 sunt solu împerăteseu 

vLa curtea luT vă poftescu.
dacă mi-ţî asculta 

Cuşma din capu mî-oî lua,
Pân’ la pămîntu m’oTu pleca,
Dumnia-vos'ră m’oîu ruga 

^Să faceţi bine să veniţî.
Dară să nu bănuiţi (1).

După ce a rostită cuvintele acestea scote vornicelulii 
plosca şi turnânclu clintr’însa rachiu îutr’unu păhârelu pre 
care de regulă îlu ţine sula curea sau brâu cinstesce mal 
ântâiă pre stăpânulu casei, apoi pre stăpână, şi’n urmă,, 
clacă mâl sunt şi alţi oinenî în casă, şi pre acela.

Stăpânulu casei, primindă păharulu,, mulţămesce cji- 
cerfdu că numai dacă î-a fi cu putinţă nu-lu va trece pre 
mire respective ^pre miresă cu vederea.

E .de’nsemnatu aice încă şf-tceea, că vorniceh, ca os- 
terii Ş¥ soli al înălţatului împeratii- şi aî înălţatei împerăteser 
rară în ce casă îşi rădică cuşma din capă, ci el totu- 
deauna staă cu cl-însa în capă şi aşa cinstescă şi chîamă 
la nuntă pre stăpânii casei. 1

Mai de multă, pe când timpurile eraă mal bune şi mai 
îmbelşugate şi pe când locuitorii unul sată nu eraă aşa 
de ghemuiţi cu locuinţele ca în cţiua de astăqll, era da
tină ca vorniceil, numiţi în casulă acesta de comună?

(l) Din llişesci, satQ în Bucovina, dislrictuUl Sucevil.
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clnemăton, să umble pe la casele omeniloru călare şi aşa 
■să chîeme la nuntă. Şi când aceştia se apropiau de o 
casă nu intrau în lăuntru. ca acuma, ci strigaO :

Gospodarîulu celu de casă 
Poftimu afară să îasă !

şi stăpânulu casei trebuia să iasă afară la dînşii, eră ei 
ii diceau :

( Va pofLilu jiipâniilu mire 
Şi jupănesa 
Miresa"
Să faceţi cale 
Şi cărare

\ Păli’ la curţile dumi-sale,
1 Că curţile duini-sale 
Pe din nuntru-su zugrăvi le,

' Din afară văruit^(l),
Cu şindifacoperite 
Penlrn d-v6slră gătite.

, Poflimu,
Poftimu!
C’aveţî fete şi .feciori
Şi v’oru fi trebuitori.
Şi noi de stătu arnu mai sta,
Şi mai multe v’amu ura,
Da ne lememufd’omu însera,\ '
Şi ne ţinu fotele ^
Cărările
Şi ni oru mânca lupii poclăcjlile (2).

In satele românesclâde prin apropierea Prtlîuluî, unde 
'datinele RuşUoyă şi cu deosebire ale Malo-rosieniloru au 
■influenţatu forte multu asupra celoru românesci, este o- 
biceîu de-a merge şi a .chîema dimpreună cu vornicelulCi

(1) lotr’o variantă sg afla ^poUite^ în locCi. de
(2) biet. de llie Friindă, rezeşu din IgescI, satu în Bucovina, districtula Sto- 

jojineţulul.
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şi druJbuUi. In aceste păi’ţî mergu mal întâiti la nunulcr 
celu mare, apoi la nuna cea mare, dacă aceştia nu sunt 
soţi, după aceea la viitorii socri şi pe urmă la ceîalalţî, 
săteni. Er când ajungă la o casă rjice vornicelulu :

Ve poftescu la nuntă socrii cel mari, jupânnlu mire şi 
jupânesa miresă şi ve poftescu şi eu!

După acesta scote păliarulu şi diregendu-i-lu drujbulur 
cinstescu pre căsaşi(l).

Astfeliu âinblă în Bucovina de-a lungulu şi de-a latulu 
satului până ce sfîrşescu de chiematu pre toţi câţi au 
avutu să-i chieme, apoi se’ntorce fie-care îndereptu şi a- 
nume vorniceii mirelui la mire, eră ai miresei la miresă.

Vorniceii din Moldova, cărora li se încredinţeză de ca
pii nunţii o listă după care au să chieme la nuntă, iner- 
gendti şi întrândă în casa de invitare, după ce dau mai 
întâiu bună (^iua sau bună vremea, umplu păliarulu ce-lu 
ati dindămână şi făcendu cunoscută visita loru, poftescu 
din partea socriloru, miriloru şi nuniloru pre părinţii sau 
tutorii tineriloru de casă să cinstescă şi să vină dimpre
ună cu holteii şi cu fetele loru la nuntă.

Cuvintele ce le întrebuinţeză la acestă ocasiuue, sunt, 
ca şi ale celoru din Bucovina, alese după cum şi dînşiî 
sunt aleşi dintre holteii mai. cu aptitudine în afacere, şi 
unde sunt fete mari şi inima îi atrage mai tare, acolo 
întrebuinţeză cele mai frumo.se şi patetice espresii în in
vitare. (2).

în Transilvania se face chiemarea astfeliu:
Cu trei rţile înainte de cununie, care de comună se’n- 

templă Dumineca, mirele trimite cîiîemătorn pe la aceia,

„ (1) Din BoTanO, satQ în Bucovina, districtulu CernăuliiluT, com. de d. V. Tui'- 
turenu, preoţii.

(2) V. Sâgliinescu : «Vedrelet, ptibl. în •Nonidiiia liheră>, an. XI. Bucuresrl 
1887 No. H047.
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pre cai'i voîescu să-î dileme la ospeţu. Intrându chîemă- 
toriî în casa celui ce voru să-lu cliîeme la nuntă, salută 
după datină şi unulu dintre eî dice:

— Ne rugămu de Iertare pentru că îndrăsnimu a întră 
în casa D-v6stră cu unu cuvîntu de la mirele N. N. care 
se rogă prin noi să nu pregetaţi de a veni şi D-vostră 
poîmâne, adică Duminică, la casa D-lorti, la a D-sale 
căsătorie cu N. N. într’o cji de veselie.

La unu taîeru de mâncare,
La unu păhară de beiUură,
La mai multă voe bună,
Să petrecemu împreună,
Că cu dragă ve vomă vede.

Sau aşa;
Când întră cliîemătorii în casă şi se închină (salută), 

gasda casei îl poftesce să şâdă, dar eî nu şedu, ci unulu 
dintre dînşiî (Jice;

N’avemu scaunu de şedere.
Nici locu de remânere,
C’avemu calo de căletorie.
Ca Uumnedeu să ne ţie;

Suntemu trimis! la D-v6stră cu un cuvîntu dela Duni-
* ăl’-

negeii şi dela mirele N. N. care ve rogă prin noi să ve
niţi, se luaţi parte şi D-v6stră la ospeţulu D-sale poîmâne, 
adică Duminică,

La unu tajeru de mâncare.
La unu păharu de beutură,
La maî multă voe bună,
Să petrecemu împreună.
Cu totă inima ve poftesce,
Şi cu dragă ve .şi aşteptă! (1)

(1) B. Vicia, op. cit. p. 3.
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Vorniceii de pe lângă isvorulu Someşului mare din Tran

silvania, numiţi feclon-de-iniperatu, chîamă aşa :
Este slujbă şrnchinare,
De la împeratulu mare,
Dela părinţiT dumi-sale,
Că eî frumosu s’au rugată,
Şi aşa că v’au oftată :
Să faceţi bine s’osteniţî,
Şi la diiişiî să veniţi 
La ună păhară de beutură,
La ună scaună de hodină,
La mal multă voe bună,
Că sciţî Dumnîa-vostră bine
C’astaî cale de căsătorie
Nu se face făr’de omeni de omenie,
C’aveţî fete şi feciori,
Şi vomiţ fi trebuitori.
Fote vorbe ară fi maî multe,
Dar noî nu le scimă respunde.
Veţi face biue-a ierta 
Cum am sciută cuvînta. (1).

Jn alte părţi,- totu din Transilvania, este datină ca mi
rele să chieme la nuntă nu numai cu o (Ji, ci şi cu doue 
înainte de cununie şi anume prin doî soţi aî sel, carii 
se numescu simplu feciori. Şi dacă chîemătoriî âmblă că
lare, atunci rostescu următdrele cuvinte :

S’a ’ncliinată şi s’a rugată,
N. N. fecîoră din sată.
Că ])lecă mâni la ’nsurată.
Să faci bine să te pregătesc!,
Şi multă să nu zăbovesc!.
Şi la dîusulă să pornesc!
C’ună cală bună 
Cu pic!6re de alună.

(1). Com. de d-lu I. PopO ReteganulS, înveţătora în Ro.Ina-veche.
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Fie şi cu capu de prunu.
Numai ca să fie buiiu! (1).

în Şcheîu, adică în suburbiulu de susu alu Braşovulut, 
era maî de multu datină ca cliiernătoriî şi ginerele să 
mergă călări a cinema, şi eî mergeau au tustrei împreună, 
au se orenduîau de mergeau câte unulu; de obiceiu însă 
ginerele mergea împreună cu un chîemătoriu. Pe atunci 
se cinema la nuntă de Vineri, înainte de Dumineca nunţii, 
încependu de pe la doue după amîacţî şi până sara; da 
cu plesna în portă, în streşina porţii, în stoboru (uluci), 
ori în ce era, de eşia cine-va din casă: omu, muiere, fe
ciorii ori fată, îi da să închine din plosca ce o ducea fie
care cliiemătoriu cu elti, şi după ce închina chiemătorîulu 
(jlicea:

— Se cunună cutare cu cutare; s’au rugată socri mari 
şi mici şi jupâniilu nună şi cu tinerii dimpreună, să fa
ceţi dragoste să poftiţi şi D-Ardstră.

De era numai vr'iinu băiatu acasă, îi spunea lui: 
«spune-i, drăguţă, că sunt poftiţi la nuntă». De nu era 
nimeni acasă, lăsa vorbă la vecini. (2)

Aceeaşi datină, care esistă la Românii din Bucovina, 
Moldova şi Transilvania, când chiamă la nuntă, se află 
şi la Românii din comitatulă Zaranclnliu în Ungaria. Chie- 
niătoriî din acestă comitată, când chiamă, qlică:

Ve poftesco R. prin mine,
Să facefi unu bine 
Să veniţi pe mâne 
La unu scaunu de odihnă,
La unu păharu de băutură,
La mai multă voe bună.
La unu prăndu bunu de mâncare.

(li. Corn. de d-lu I. Georgescii. înveţătoru în Scoreiu.
(ij. G. I. PitişO : Nunta în ŞcheîCi, pul/. în op. cit. p. 108.
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La o (,li de veselie,
CăcT ca mâne
Ca poîmâne i
ImprumuLu o să ve fie. (1)

Er ceî din Chioru, întrându asemenea în fie-care casă, 
cuvinteză:

Cuvîntulu hiî Dumnerjeu
Este 'ntâîa oră
Er a dou:'. oră
Este alu maîceî preciirate
Şi a’.u sfindloru apostoli...
Şî-aste, câte spunemii, tote 
’Su dela Dumnerjeu lăsate.
Dar este cuvîntă .şi gralQ 
Şi de la alu nostru craTu,
Elfi dice aşa şi grăesce:
Luî Dumnedefi mullămesce 
Pentru că î-a trimesfi 
Vreme de veselie,
Vreme de căsătorie.
Dar elfi nu se pote veseli,
Nu se pote căsători 
Fără omeni de omenie 
Cu dînsu’mpreună să fie.
De-aceea elfi se grăbesce 
Şi pe D-vostră vă poftesce 
La unfi scaunfi de hodinâ,
La unfi păharfi de băutură,
La maî multă voe bună 
Să limfi cu toii împreună 
Cu cinste 
Şi cu dragoste 
btrigândfi la Christosu 
Să le dee Dumnedefi 
Fericită norocii.
Er dumnîa-vostră

(1). Corn, de d-lti Teodord Duşanescu, proprietară în MestecSnd.
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Boerî, şi omeni de omenie 
Iertaţ.1 că nu scimu grăi 
Tocmai cum s’ar cuveni 
La nisce boîerT ca D-vostră...
Struţ,u frumoşii de busuîocu 
S'aîbă tinerii norocii! (1).

In fine în unele părţi ale Macedoniei se invită la nuntă 
nu ca pe la noî prin vornicei sau chîemătorî, ci cu teş- 
cherele (răvaşe) (2).

CMemarea sau poftirea la nuntă e usitată nu numai la 
Ptornâni şi la celelalte popore neo-latine, ci ea se află 
maî la tote poporele inclo-europene. (3) Moclulu chîemăriî 
însă precum şi cuprinsulti oraţiei sau maî bine rţisu alu 
oraţiiloru, ce le rostescu clnemătorii, când întră în ca
sele celoru'ce au să fie chîemaţî, e felîuritu.

(1) Com. de d-lu El. Popii, învgţătoiQ în Şomcuta-rnaie.
(2) T. T. Burada: Datinele la nuiilT ale pop. rom. din Macedonia, piild. în 

op. cit. p. 419.
(.3) A. de Gubernatis, op. cit. p. LS6 şi 137. —Diiringsfeld, op. cit. p 18, 24, 

61, 66, 180, 191, 204 şi 246.
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II. CUNUNA.

După ce s’au pornită vorniceiî prin satu ca să chîeme 
;pre săteni la nuntă, druscele miresei dimpreună cu alte 
fete, cari aşişderea sunt de maî nainte adunate, începu 
a găti şi înfrumuseţa pre miresă cum cugetă ele că aru 
fi maî frumosu şi maî bine şi cum se cade Jie-căreî mi
rese să fie în ajunulu cununiei, adică unele o peptenă, 
o împletescu, o încingă, o îmbracă şi îî punu salbă la 
grumazii, eră altele îî împletescu din fellnrite florî o cu
nună, care e menită a o purta pe capu nu nu maî în pre
sără CLinunieî, ci şi a doua (Ji la cununie.

In unele comune din Pinclu este obiceîulii, ca fetele 
totu în acestă sară să se retragă într’o cămară şi să 
pimă ucnaoa miresei, adică să-î văpsescă perulu cu unu 
felu de prafu numită ucnă, care-î dă o colore galbenă’}, 
unele îşî maî văpsescă totă atuncî unghiile, făcendude' 
roşiî, şi sprâncenele cu mezi (f), făcâiidu-le negre (2), ca 
Şl miresele GrccUorii noi din Arcadia, maî alesă însă ale 
celoră din prejurulă Tripoliţeî, cari aă aceeaşî datină (3).

(1) Semenţa unul arbore ce are fructe mal ca alunele.
(2) T. T. Burada : datinele la nuniî ale pop. rom. din Macedonia, publ. în 

op. cit. p. 412.
(3) Diiringsfeld, op. cit. p. 57 : «In casă se începu jocurile, şi mirăsa, cu pe- 

Iclă de aură în pCrCi şi cu o învălitore de purpură împrejurulu capului, cu faţa 
frumosQ rumenită, şi cu genele şi sprincenele negru colorate, lese înaintea tutu. 
rorfi bărbaţilonl ce întră în nuntru ca să le sărute mâna»;
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Când îî punu ucnaoa este datină de-a se cânta nrmă- 

torîulu cântecu ;

Tine, f6tă desmirdată,
(j’.e’mi şi imni ahât adărată? 
Te’nvgţară hoia totă.
Cântecu’nii li au sculată.
— Las’ să me’nvSţă, las’ să mg scibă, 
A rnia cu ’ticherdu să-ml hibă!
Aseră ’rhi me hărăsiT,
Şi pe unu gione 'mî me isosil.
Trecu ’n cale, şi eu ill gril; 
llu luai analtu, de'l tymisil;
Me băgă de me alăxil;
Cu doru mare ’mT memuntri.
Me alăxiî,' şi’rTiI me adărai.
Şi a lui mul tu hare ill luai; 
liîil băgal fustanea de di bă;
De dada, nii’ml aveam frică; 
Fustanea de di bă v6rde.
Inima ca cera ’rîil arde;
Şi-ll căftal nellu dit mână 
Ti dorlu ce se me’ncurună.

Tu, fată desmierdată.
De ce rni âmbli atâtu de gătită ?
Te cunosce satulu totfl,
Cântecă mi ţi-au scosu.
— Las’ să mă cunoscă, las’ să me scie 
Mie de norocii să-ml fie.
A-sără mă’nveselil.
Şi c’unti june mă fidenţal.
EIQ trecu’n cale, şi eQ îl vorbii;
IIQ chiemal susu, de-I făcui onoruri. 
Mă puse de mă primenii,
Cu doru mare mă privi.
Mă primenii şi mă gătii.
Şi lui multu ul plăcui;
Iml pusei rochia de tibetti 
De mama n’aveamO frică ;
Rochia de tibetQ verde.
Inima ca cera-ml arde,
Şi-I căutal (lualj inelulă din mână
De dorulQ (ce am.) ca să mă cunune.l)

In Bucovina totti timpulu câtu o peptănă, druscele şl 
celelalte fete şi mat alesu nevestele înrudite cu miresa, 
cântă felîurite cântece de jale, cari sunt cu totulu con
trare veseliei obstescî şi prin carî chiar acuma de la în- 
ceputu îl înăduşă tote ilusiile, ce şi-aru fi pututu face 
biata fată despre fericirea în căsătorie.

Etă unulu din mulţimea aceloru cântece;
Copilă dintjdoî .^părinh 
La ce te măriţi?
Sciî că socrulu nu ţi-î nene 
Să gândesc! că-I e.sLe jele,
Şi socra ta nu ţi-î mamă 
Să-ţ.l ţie cuvin tu’n samă,
Şi bărbatulu nu ţi-î frate 
Să gândesc! că nu te-a bate.

(1) Vangeliu Petrescu (Cruşoveanu) : Mostre de dialectulu Macedo-românu, lî 
parte. Basme şi poesil populare. Bucurescl 1881, p. 78—81.
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Că miluţa de la nene 
Făgnraşfi dulce de inîere,
Si miluţa dela mamă 
Slruluşoru dulce de pomă,
Şi mila dela surorî 
Slruţuşoru verde de florî 
Da mila dela cumnaţî 
Frundă de moli(Jî uscaţ.î,
Şi mila dela bărbalu 
Ca fruntja de peru uscaLu 
Când te bagî să te umbresc!
Şi maî fare le negresc!. (1)

Mai etă încă unulu:
Copilă din do! părinţ,!
La ce foculu te măriţ;!,
Nn ţi-! milă de părinţ! ?
Că mila de la mămuţă 
Ca şi mursa din litruţă 
Da mila dela bărbatu 
Ca crenga de meru uscată. (2)

Asemenea cântece şi c’unu tonu totu atâtu ele duiosu 
şi pătruinjetorîu îndătineză a cânta la acestă ocasiune şi 
Româncele din Transilvania precum şi celea din Ţara- 
Românescă.

Etă unulu din Transilvania şi anume din Reteagu;
Copilă din do! părinţ!
Nu grăbi să te măriţ!,
Că mila dela părinţ!

Pân’ trăesc!
N’o’ntâlnesc!;

Dar mila dela bărbatu 
E unu putrigam uscată. (3).

(1) Din Crasna, satu în districtulQ Storojineţulul, dict. de Măriora Bărbuţă,
(2) Din BoIanQ, corn. de d-lu V. TurturănQ.
(3) Corn. de d-lQ I. Popii ReteganulQ.
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Alu doilea de pe Câmpie:
Fetişoră cu părinţi 
Nu sili să te mări ţi.
Că măritu-i lucru mare,
Nime nu-lu pote stricare,
Nici popa, dar nici birău 
Numai singură Dumnezeu (1).

în fine alu treilea, tragico-comicu din Nimegea:
Copilă din doi părinţi 
La ce foculu te măriţi?
De nu porţi petelele 
Ca Iote copilele;
Peteua-î haină u.şoră,
Când o suflă ventulu, sboră.
Dară cepsa-I haină grea.
Multă grijă duci cu ea.
— Du, drace, pe popa’n Iadă,
Domne, reă ne-a cununată !
— Ba, nu-lă duce, săracu,
Că va cununa de amii!
— Cununa-ne-a cununa,
Că ni-I mare grădina,
Cununa-ne-a şi pe noi 
Pentr’ună clopu de baraboîă, (2).
C’a mal cununată vr’o doi.
Cununa-ne-a, căci a mere 
Pentru o litră de bere. (3)

Etă acuma unulu şi din Ţara-Românescă şi anume din 
Laculu-Săratu :

Copiliţă cu părinţi,
La ce foculă te măriţi,
Că mila dela părinţi 
Anevoe-o s’o mal uiţi,

(1) «Gazeta Transilvaniei», an. L. Braşovu 1887 No. 267.
(2) BaraboI = pere de păraîntQ, napi sau labule 
(H) Corn. de d-lQ I, PopQ Reteganulu
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Că-î mila dela străiiiî 
Ca gardulvi ele mărăoinî,
Şi mila dela bărbatu 
Ca fruntea de plopu uscată:

Când gândescî 
Să te umbrescî 

Atuncea te dogoreşcl,
Când gândescî să trăescî bine '
Atuncea e vaî de tine.
Copilaşi te o’mpresura,
Bărbătelulu te-o mustra... (1).

Dacă miresa n’are părinţi, dacă e orfană şi străină, a- 
tnnei nevestele, totu pe când o peptănă druscele, cântă 
următoriulti cântecu :

Frunză verde de frăgufă,
N’am nicî tată nicî mămuţă.
De-aşî ave mamă ?i tată 
Aşî trăi ca banu m ladă.
N’am nicî tată nicî mămuţă,
Şi trăescă ca banu’n frunză 
N’am nicî mămuţă, nicî tată,
Trăescă ca frunda pe balta.
Şi băltiţa mî-a seca.
Frundiţa mi s’a usca.
Şi băltită mî-a scăde,
Frundiţa mî-a remâne.
Săraca viaţa mea! (2)

In unele părţi ale Bucovinei, precum bună oră în unele 
comune din ţinutulu Storojineţului şi alu Bornei, îndă- 
tineză a împleti numai o parte de peru, er cealaltă 
parte o lasă despletită ca să atârne pe spate. Din perulu 
împletită făcu gută în jurulu căreia punu o flore de târgu 
precum şi trei sau mai multe cordele de colore galbenă, 
albastră şi roşă.

(1) G. Dem. Teodorescu : Poesil populare române. Bucuresc! 1885, p. 270.
(2) Din Crasna. dict. de M. Bărbuţă.
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Acesta flore ele targa şi cordelele prinse de dînsa se 
numescu r.imună sau coronă mrom. curună.

Astu-felu de cununi, făcute din flori de târgu, portă şi 
miresele din unele părţ,i ale Transilvaniei şi Ungariei. Etă 
ce ne spune în privinţa acesta d. I. Popu Reteganulu ; 
«Miresa când plecă la biserică, pune o cunună pe capu, 
pre care n’o aruncă până ce n’o învelescu, adică până 
ce n’o îtiipodobescu ca nevastă. Când au s’o învelescă, 
atunci o iea de pe capu, er după ce au învelit’o erăşi o 
pune îndereptu preste învelitore. Acestă cunună e cu
nuna ei proprie de miresă, care o păstreză şi după cu
nunie în ladă. Ba ! pe unele locuri, precum bună-oră pe 
Târnava-mică cununa acesta o portă ca decoru de capu 
preste învelitore sau năframă nu numai în timpulu nunţii, 
ci şi după aceea unu anu întregu sau până ce a avutu 
primulii pruncu. Asemenea şi mirele de pe aceste locuri 
nu aruncă pena de mire din pălărie, până ce nu aruncă 
nevasla sa cununa. Se’nţelege însă de la sine, că atâtfi 
miresa cununa, câtu şi mirele pena de mire nu le portă 
şi altă dată, ci numai în di de serbătore. Cununile mi- 
reseloru şi struţurile şi penele miriloru sunt din flori de 
boltă, de târgu, ca unele ce se potu mai multu şi mai 
bine conserva».

Cununa mireseloru din ţinutulu Dornei în Bucovina 
însă nu e făcută din flori de târgu, ca a celoru din ţi
nutulu Storojineţului şi din locurile mai susu amintite 
ale Transilvaniei şi Ungariei, ci din diferite monete de 
argintă şi de auru. Er cununa acesta se face astu-felu : 
se înşiră de-a lungulu unei petele atâtea monete câte sunt 
de ajunsă spre a cuprinde capulu miresei, la mijloculu 
petele! făcu o rotiţă, er în nuntrulu acesteia o floricică 
in forma unei steluţe, şi acestea totă de monete aşa că 
floricica să vie pre frunte eră peteua sau cealaltă parte

S. Fi. Mariana : Nunta la Roinunî.1
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a cuniineî peste lîmple. Pe lângă peteua acesta maî în
şiră încă şi alte petele de mărgele (1).

In cele mai multe părţi ale Bucovinei, precum şi’n 
celelalte ţerl locuite de Români, cununa acesta nu o făcu 
nici din flori de târgu, adică din flori artifîciose, nici din 
monete, ci din diferile flori naturale atâtu de giădină (2) 
câtu şi de câmpu, pre cari şi le culege sau miresa însăşi, 
ca şi în vechime miresele romane (3), sau mirele, după 
cum arată şi următorca doină, care se cântă în timpulu 
împletirei :

Pe din josQ de Ost vila (4)
Pasce boii bădiţa.
îioiT paşcii .şi erba cre.sce
Şi mirele ’nLineresce ;
Boii pască la erbă verde,
Mirele ’n zădară nu aede.
Kin cu mâna (lori adună 
llcmiţn (5) de cunună 
Cunună de busuîocu 
Să î-o punemu de noroeu,
Pe capu-î să î-o punemu.
Numele .să i-lu scliimnămu,
Pe gene
Şi pe sprâncene.
J’e codiţa ochîuluî,
Să, (ie dragă mireluî,

(1) Corn. de P. Ursulu, foslu câni. Iris. în Căndienl.
(2) Corn. de d. I. Popu Ileteganiilă : «Pe valea Jiului mirele porlă peste pă

lărie, eră miresa pe capulti descoperită câte o cunună de bărbănocu. Se folo- 
sescă însă numai în timpulQ nunţii.»

(3) Festi. op. p. 63 : Corollam nova nupta de Iloribus verbenis herbisque a 
se lectis sub amiculo ferebat.

Miresa purta sub vSlu ţhoboLfl) cununiţă de mirtă şi de ilori de câmpu cu
lese de dÎDsa.

(4) Ostriţa, sată aprope de Prutu în Bucovina, ţinutulu Cernăuţalul. In ţi- 
nutulQ Câmpulungului se află unu satu Ccare se numesce Ostva.

(5) Aice se pune totă-deuna numele de boteză alfl -miresei.
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Mireluî şi socriloru 
Cum a fosili ]jărin(iloru (1).

Felele clin Ţara-românescă precum şi cele ele pe valea 
'Someşului din Transilvania, unde miresele îndătinezâ a 
purta nu numai cununi de flori, ci şi petele, ca’n Ţara 
românescă (2), cântă aşişderea feliurite cântece în timpulu 
pregătire! şi împletire! acestora, şi anume cele din Tran
silvania când împletescu cununa :

///CâLu me uîtu ii’aicT prin casă 
Nu vedu ochi ca la miresă 

\ Mititel şi cinăşeî (3),
Tocă lacrimile’'.! eî.
Miresuca cu cunună 

e cunosce c'a fi bună,
Cămeşa pe dînsa sună.
■— Eî ! nici mă-sa n’a fost rea,
Numai ea de-aru (i aşa!

Sau acesta
Tu miresă cu cunună 
Mie-mi pare că-î fi bună. 
De l fi bună, bine-a fi, 
De-î fi rea, ren îî păţi !

(1) Corn. de d. G. Tomolagă, cant. bis. în Mahala.
(2) lonu Ghica : Scrisori cătră V. ,'Uecsandri, editione nouă. BucurescI 1887, 

p. 31 ; iDupâ ce fetele descliideau boccelele şi admirau darurile — aduse de 
câlţunărese şi închinate miresei, — ele tăbărau pe tavele cu petilă şi pe flori; 
unele împletead cununiile : cruce într^gă pentru ginere şi cruce jumătate pentru 
miresă. Cele-l’alte desfăşurau jurubiţele de petelă, le depănaQ şi făceaă o urzelă 
lungă de trei coţi, podoba miresei, unii rîu de aurd, în care se putea ascunde 
fcopila logodită din capd până în piclore. Din vreme în vreme fetele trăgead cu 
coda ochiului şi aruncau flori sau noduri de petâlă în partea flăcăilord ; ace
ştia le ridicad şi le aninau de fermenele ; pe când fetele ca unele ce împărţlau, 
îşi făcead şi ele parte, agăţându-şT la pleptd, în dreptuld inimel, snopurl do pe- 
tâlă.»

(3) Cinaş dela mag. csinos.



Gând făcu petela :
Frunfjă verde neghiiiiţă,
Se mărit'o copilită.
Floricea do măîerenu,
Maî pulea-î feti unn anu,
Să porfî florî de măîerenu;
RtL-jl maî porţî petelele 
Ca t6le copilele.
Peteua nu-î haînă grea 
Suflă ventulu .şi o îa;
Peteua-î haîuă u.şorâ,
Când o suflă ventulu. sboră. (1).

Cele din Ţara-românescă, când nuna mare pune petekv 
sau hetela miresei pe capQ:

Săriţi florî de'mbobociţî 
Că mie nu-mî trebuiţi.
Până îerî cu fetele 
S’astă-cjlî cu nevestele.
Bate, venlule, prin munţi 

ţ Adă-mî doru dela părinţî.
/ Bate-mi, ventule, prin florî 
[Adă-mî dorn dela surori.
/Bate, ventule, prin bradî 
Adă-mî doru dela doî fralT. (2)

Totu cam aşa îndătinezâ a cânta la acestă ocasiune şi 
fetele franceze.

Etă unu cântecu din Bretagne.

Piua mărităriî ei
Cea maî frumosă din tote dilele ;
Miresa-î împodobită cu trandafi.rlalbi 
Trandafirii părerii de reu.

(1) Coni. de d-lfi I. PopCi ReteganulO.
(2) D. Ştefănescu : Studii asupra literaturel poporului, publ. în tLumina pen

tru toţi», an. IV. BucurescI 1888 No. 7. 8 p. 231.
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Si loanţţlica in treî colori 
Lanţulu suferinţeloru. (1).

Miresa, care încă ajută surateloru sale a înşira la pe- 
telă şi a împleti la cunună, cântă:

Câta frnnrlă-î pe pămîntă,
Tot'a (lisu să mc mări tu.
Numai fronda de ovesu 
pice ca să me mai lăsă.
Dară florca scaiului 
Spune-mi lungulu traiului,
C'acela-i unu lucru-a-sa 
l)e nu-lu poţi lesne strica,
Nice po()a, nici birău,
Numai singură Dumnecjeă.
Nici popa, nici vlădica,
Numai morlea grabnica. (2)

.Dar maî alesu aşa :
0! cunună, draga mea,
])e-aşi sci că Le facă spre bine,
Te-aşi totă fiice până mâne.
De-aşi sci că te facă spre reu 
Mai bin’ te-a.şi ţipa'n păreă 
Şi-a.şi .şede la tată-meă 1 (îS)

Suratele, au (lin cV o ast-felîu cântănclu, nu se potii reţi
ne cle-a nu o îndemna să cânte şi maî departe, să-şî 
alineze tote achturile inimel sale până ce e încă la pă
rinţi, până ce nu î-a părăsită pre aceştia, căci după ce 
.se va mărita, chiar de ară şi voi, nu va cuteza :

iIori-ţ.i, fetă, horile,
Ca dacă te-î mărita,

(1) P. Gebillot. La lilterature orale de la Itaule-Bretagne. 1881. Trad. de I 
-Kădejde. vfdl «Conrimporamilii». au. V. Iaşi 1887. p. 514.

(2) Din .SelagiO, com. de d-lti 1. Popii Reteganulu.
(Sj Com. de d-lii .1. Popă Releganulă.
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Aî hori, nu l cu l eza 
In casi'i ele sueră-ta 
In Undă de socru-leu,
Afară de mul.u-teu, 

în poîală 
De cumnată,

Şi nu-î hori nicî-odată. (1)

Adică tocmai după cum făcu şi suratele din Bucovina,,. 
căci şi acestea mai 'totu cu aceleaşi cuvinte îndemnă pre- 
rairesă să-şî continueze cânieculu începutu:

Cântă, cântă,
Gură mândră.
După ce te-I mărita 
Nu (î a scăpa a cânia.

Sau asa :
Ilăulesce copilifă
Fân’ ce eşti Ia mă-taii gafă,
Căci dacă te-î mărita,
Orî iî hăuli, ori ba.
De mustrări totu nu-i scă|a 
In casă de sderă ta,
In tindă de socm-teu.
Afară de sofu-teu.
Sofu-teu te-a întreba :
Ce hăulesci puTc'aşa ?
Că ţî-oiu da unu pumnu în dinfî.
Câtă iî trăi să nu-lu uiţi! (2)

Dacă miresa se mărită după unu feciorii din altti satCi 
apoi, pe lângă cânteculu ci tatu mai susu, cântă încă şi 
pre acesta :

De-aru fi tină până'n brâu,
In sătulă mtă nu mal viă.
De-ară li tină pânăii barbă,
In satu-mî nu mai am trebă.

(1) Corn. de d-lu 1. PopQ Reăganula,
(2) Din colecţia mea inediiă.
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Ciiiita(.î, fete, cuiuina,
Că Şl a voritr’a li aşa.
Da a vostr'a fi maî bine,
(iă-lî ave pe ove-cine,
Dar mie mi-î cu bănatu,
Că inama-î din su.su de satfi. (2)

In umde păi’tî ale Transilvaniei, precum bunăoră în 
muniu Abrudului, pregătirea floriloru pentru cunună, după 
cum arată cânteculu următoriu, se espriniă prin a «/mlcda 
cununa» :

Fală de birău donine.‘-c,u 
Mîercnrî în grădin'a inei-su,
.Joî (loi'ile-a rătezalu,
Vinerî cununa1 nhvuzdatu,
Sâmbătă a şi gătatu,
Dnminic’a şi luată,
Lunî îr- pictore-a călcată.
—Ce lolosu de tin’, cunună,
Dacă nu-î inimă bună ! 1)

Datina mireseloru de a purta cuiiuuî, cată se’mple- 
tescCi în ajunulu cununiei din felîurite floră, precum şi 
datina de a se cânta felîurite cântece îii timpulu împle
tirii loru, esistă nu numai la Români, ci ea se află şi 
la alte naţiuni din Europa, precum la : Franceji, Spanioli, 
Stevenii din Ungaria, Germanii din munţii urieşi, Cechî, (2) 
Malo-rosienil din Bucovina, etc.

In acelaşi timpii , când se’nşiră petela şi se împle- 
tesce cununa, este în cele mai multe părţi datină de a 
face şi cununile ofidosc, adică acelea pre caiă preotulu la 
actulu cununiei le pune dimpreună cu nunii cei mari pe 
capulu mirelui şi alu miresei.

Pe 7 «/e« Jiului cununile acestea se făcu, ca si’ri Bu-
I 1

(1) De lângă isvorele Mureşului, corn. ele tl lQ I. Popu Reteganulu.
(2) Gr. Sima : cântece pop. din Ardelu, ve(ll op. cit. p. :-to9.
(.9) Diiringsleld, op. cit. p. 24.S, 2ij5, 4:5, 189, 190, şi 191.
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coviiia. clinir'unu cercu Ijirie rotundu. îmbrăcalu cu slră- 
mătură şi fire de hcrcfi. adieri lână colorată. (1)

La .llomâiiu Cri şan .se facii din crenguliţe de poniî ro
ditori, cu deosebire de pruni, în forma unuî cercu, şi 
portă numele de «cununi de nuntă.» (2)

In jurulu Retegului însă precum şi pe Câmpia Arde
iului acestu felîu de cununi le lâcu felele în diua de 
J)umineca-mare sau Ituscdil sau şi a doua di după Ru
salii, când lesii pi'eoţiî cu crucea să stinţescă hotarele. 
Aceste cununi, cari se făcu din spice de grâu curatu şi 
din felîurite flori de câmpii, le anină felele de prapure, şi 
le ducu cu acestea în biserică, unde se păstreză apoi pe 
la icone pentru tdte cununiile de peste anu. (3)

Toţii atunci, când se face cununa miresei, fetele clin 
ţinutulu Naseuduluî în Transilvania şi cele din Selagiu în 
Ungaria maî făcu încă şi cununi de hărhenocu pentru 
sţcfiu şi jiană sau strufu pentru mire şi pentru fraţii 
mirelui. (4)

SaJLia e făcută, după cum e şi datina unde se pârtă 
salbe, din diferite inonete de argintii şi de aură. apoi din 
diferite mărgele şi f/hiocei. (5) eră în părţile de la munte 
şi cu vr'o câte-va cruci de aramă.

Când ÎI legă salba la gâtu cântă :
Hăulesce copilită 
Până e.şLî la mă-la‘n gâţă,
Şi-ţî fă salbă de leite 
De la "âtă pan' la lîţe,
După ce le i înveli 
Dumnedeii sci cam (T-a li. G)

(1) Coiii. de d-lu I PopCi Releganulii
(2) M. Ponipiliu : Balade populare române, laşi 1870. p. 87.
(.3j Corn. de d-lă I. PopQ lleleganulu.
14) Corn. de d-lO Dim. Cosmolel. foslu slud. gimn. în Năseudfi şi d-lu El Popii. 
(5) Sub cuv. yhiocdCi pl. ţ/hiocel, detu. dela cjliiocii, se'nlelege aicea găocea 

unul cobelciQ (melcii) maritimu. care se mjinesce lat. Cypraea inonela 
(li) Din CealiorQ, salu in Bucovimi, ţinutulu Cernăiitulul.
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După ce au gătii’o de piepleiuitu şi îmbrăcatu şi după 

ce î-au legatu acuma şi-salba la gâlu. vine socruln mim, 
adică tatălu miresei, dacă are tată, eră dacă n’are, apoi 
unu frate sau vornicelulu primare şi luând'o de mână o 
aşeză după masă pe o pminu {\) anume ca viaţa eî să fie 
uşoră şi plăcută ca perina cea mole, şi cu scopu ca să 
se odihnescă. In unele locuri însă. precum bunăoră în 
ţinutulu Dornei, o aşeză pe o păreclie de scorţe.

De-amendoue părţile miresei se aşeză apoi druscele, 
cari asemenea sunt gătite, şi anume druşca cea mare 
de-a drepta er cea mică de-a stânga,' er de’naintea ei 
pe masă se punu uimlu peste altulu doi colaci frumoşi 
şi mari.

Romuuil, când miresa era îmbrăcată, considera ca da

ţi) Datina de a pune pc/rine sub miiesă şi sub mire. cfind areştia şedu în 
timpulu nunţii după masă, trebue să fie forte veclie şi lăţită la Români, căci 
despre dinsa se amintesce adeseori şi prin poveşti. Etă spre esemplu ce aflăiriu 
în privinţa acesta într’o poveste din Ţara românescă întitulată • ISalaiinilu celu 
cu şcpte capete» : Păsămi-te bucătarulQ îinperatuluT, unu ţigană negru şi buzată, 
se dusese d’a minune să vadă ce mal ala, bala. pe la IlăcăiI ce stau de pândă. 
Şi dacă dete peste dînşii dormindu şi peste diliania spurcată fără resuflare, 
elfi se aruncă cu salîrulu de la bucătărie şi-l tăe capetele. Apoi merse la îm- 
peratulQ cu capetele şi i le arătă, fălindu-oe că elO a făcutd isbânda. Eră 
împeratulCl dacă vădu că se înfăţişeză bucătarulu curţii cu isbândă, făci'i o masă 
mare. ca să-lu Inr/odescă cu fiica sa. şi pusese în gândii să facă o nuntă, unde 
să chierne pe toţi împăraţii.

«'1'iganula arătă la Iotă lumea hainele sale pe care le umplusese de sănge 
ca să fie cred.util.

«Cându ajunse vitezulă nostru (adică adevăratulQ învingătorQ alQ Balaurului) 
la palatu, împeratulu cu voe bună şedea la masă; eră cioropiiia sta tti caindu 
■Tueset pe i/epte ]>enie.»

Apoi mal la vale :
«Cine amăgesce, 4'ce volniculu liniştita, să-şl Ia pedepsa.
«Elu începu a scote limbile din.sînu şi a le arăta la Iotă adunarea, şi de 

câte ori arăta câte o limbă, de atâtea ori cădea ţi câte o pernă de sub ţir/anu, până 
ce. în cele din urmă, cădii şi elu de pe scaund; atâtu de tare se spăriase 
dihauia.»

Vedi P. Ispirescui L-gei.de sau Basmele, Roniăniloru, Bucureşti lb8:i, p.202 
ii 204.
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tina cea maî bună, dac Ti se aşezii cu hainele nupţiale pe 
patii, (1) pole cil din aceeaşi causa, ca şi la R.omâniî 
noştri, că omenii, când au să întreprindă nisce afaceri 
grele sau o cale lungă, maî întâiu se punu să şedă. Şi'ii 
adeverii că bicî o întreprindere nu. e aşa de ponderesă şi 
nici o cale aşa de^kingă. ca aceen pre care o întrepriiuJe 
acuma tenera miresă. Ea căletoresce dela o lume la alta, 
dela o viaţă la alta, şi nefăcend’o acesta, lesne aru—p.ii te 
în ultimulu eî somnii virginalii să uite câte le lasă, şi să 
se deştepte plină de speranţe plăcute. (2)

Părinţii, cum s’au aşezată miresa şi druscele după 
masă, începu a plânge, er miresa de abîa maî putendu 
de plânsu, maî alesă când mirele e urîtu, îea ună pahară 
şi închină la părinţî şi anume : ântâiă la tată-seă; tatălă 
luândă paharulă cu mâna învelită într’o năframă, închină 
erăşî la miresă, şi prin plânsă şi lacrimî îî ureză pane 
şi sare, viaţă îndelungată şi traîulă celă maî hună cu 
viitorulă eî soţă; miresa închină apoî la mama sa, acesta 
îî ureză erăşî, şi aşa închină miresa pe reiidă la toţî, 
fraţi, surori, unchi, mătuşe şi alte nemuri, cai’î se află 
în casă.

După ce aă închinată la toţi, câţî se află in casă, afară 
de nuntaşi, adică de tineretă, poflesce vornicelulă miresei 
pre părinţii acesteia să-î piue ciinuna făcută pe cupă şi 
s’o binecuvinteze.

Părinţii, luândă cununa din mâna drusceloră, o ţină 
de-asupra capului miresei, atâtă tata câtă şi mama, şi

(1) Festus p. 2Ht)-a : Regillis, tiinicis albis pt reticulis Uiteis utrisi|ue rectis- 
textis sui-surn versiim a stantiljus piiJie miptiaruin tliem virgines inclutae cu- 
bitum ibant ominii caiisa, ut eliam in logis virilibus dandis observări solet.

îmbracă-te în tunici albe şi reţele galbine, ambele drepte, ţesute în susu 
stAndQ înainte de (ţiua nunţii mergeau feclorele la cufeatu, ca să fie într’un ii 
căsu bună, unu obiceiu care se observă şi la darea logeloră bârbătescî.

(•') Gubtrnatis, op. cit. p. 14-i.
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binecuvîntâiid’o şi urânclu-i erăşî, î o aşeză pe capu, şi 
o încoroncză. (1)

Tinerii nuntaşi, ce stau la masă împrejurulu miresei, 
întoneză în acelaşi timpu următorîulu cântecu, pe când 
miresa, părinţii şi druscele de abia maî potii vorbi de 
plânsu : (2)

Frunrjă verde mărăcină 
le-ţT, miresă, (J>ua bună 
Uela fraţ-î. dela surori, 
Dela grădina cu llorî,
Dela straLu de busuîncu, 
Dela fecîoriT din jocu,
Dela StraLu de floricele 
Şi nemuri şi veri cele,
Dela frunda cea de bradu, 
Dela puîulu celu lăsaLu. 
Plânge, miresă, cu jele,
Că nu-î maî purta petele, 
Nici în degete inele.
Şi nicî în iirecliî cercel. 
Nici nu-î şedea cu flăcăî. 
Cununila ta cea verde

Sau acesta :
Pe din josu de Ostriţa, 
Pasce boii bădiţa.

Cum te scote dintre fele 
Şi te dă între neveste.
Şi cununa cea de florî 
Te scote dintre feciori 
Şi te pune’ntre nurorî. 
CântaţT, fete, şi lioriţT 
Până sunteţi la părinţi, 
Cântaţî, fete, horile 
Şi ve purtaţi florile.
După ce ve-ţl mărita 
Horile nu-ţf nial juca. 
Florile nn-ţî maî purta, 'v;' 
A cânta nu-ţî cuteza 
In casă de socră-ta.
In tindă de socru-teu 

V ŞPafar de bărbatu-teCi. 3)

Boii pască er erba cresce 
Mirele întineresce ;

(1) Iri BoTanu, tliipă cum ml-a scrisu d-lu V. Turtuicnu, este datină ca cu
nuna, cave se face din cojă de răchită şi se inipodobesce cu brebenei, ale căvovu 
fiuiide se ungQ cu miere şi se lipescQ cu păcostelă galbPnă şi albă (Gold-und 
Silljerpapier', să se puie mai ântâiti pe colacii de pe masă. După aceea, aşe- 
zându-se rniiesa după masă între druscele sale, caiile asemenea şedd pe perine, 
vine unu frate, în lipsa acestuia unu v6ru sad şi altu ufemu, de regulă însă 
unu bâiatQ, şi luându cununa de pe colaci I-o pune pe capu, eră druscele I-o 
aşeză ca să stea bine.

(2) G. Tomoiagă; Moravuri şi datine poporale, publ. în «Aurora română», 
an. II. Cernăuţi, l88f. No. 3. p. 4i.

(.3) Din Fuiidulu-Moldovel, satu în ţinutulu Câmpulungului în Bucovina, corn. 
de d-lu Todcru LeuşteanQ.
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Boii [lascu la orbă verde 
Mirele’n zădarii nu şede, 
Elu cu mâna florî adună 
Măi'ioreî de cunună. 
Cunună de iasomie 
■S’o pornescă ’n cununie, 
Cunună de mirtă creţă 
Să î-o slobozimu pe faţă 
Cunună de bărbănocu 
Jn doue cu busuiocii 
Să î-o punemu de norocu. 
Hărioră îţî căntămu, 
Mândră cunună-ţî "ălămu

Şi pe capă că ţî-o punemu,
Pe gene
Şi pe sprâncene,

Pe codiţa ochiului 
Să fiî dragă mireluî,
Mirelui şi socruluî,
Socreî şi cumnateloiu, 
TiUuroru nemuriloru.
Cum aî fostă plrinliloru. 
Cărora cu plecăciune 
Le cerî astărjî iertăciune 
Şi cu acesta cunună 
Jlî ieî la eî (Jiua bună. 1}

(1) G. Tomolagă : Moravuri şi clatine pop. piilil. în op. cit. p. o8.



III. BARBIERITULU.

Cam în acelaşi timpii, când druscele peptenă pre mi- 
resă, când o gătescu şi-î punCi cununa pe capCi, poftesce 
mirele pre unulu dintre vorniceii seî ca sâ-lu radă. Şi pe 
când vornicelulti prinde a-lu soponi şi a-lu rade, pe atunci 
feciorii ce se află de faţă şi mai alesu bărbaţii de cu- 
rendu însuraţi, carii sunt înrudiţi cu mirele, cântă feliu- 
rite cântece numite în Dobrogea AoUln saii JkioUlă (1), 
prin cari i se descriu cu colorile cele mai posomorite nu 
numai pierderea libertăţii, ce o avuse ca holteiu, nu nu
mai neajunsurile şi grijele ce Iu aşteptă, ci totu odată şi 
neplăcerile ce are să le sufere din partea nevestei sale..

Etă unulu din mulţimea aceioru cântece :

i
lJ •

' Frunrjă verde meru nscatu, 
Fân’ ce eramu ne’nsuvatii 
Aveamu cală de'ncălicală, 
Haine bune de'mbrăcatu 
Şi mândre de sărutaLu.
Dar dacă m’am însurată 

ţCalulă pe malaiă l-am dală, 
'Peru.şorulă pe secară,
Dor me scote’n primăvară.

(1) B. P. Hăşdgu : Dicl- limb. ist. şi pop. llom. t. II. p. 1266..
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Primăvara î mama nuslră 
Ie zăpada de pe costă 
Şi bruma de pe fereslă 
Şi pune plugulu pe brasdă 
Şi semenă pane coptă 
Şi satură lumea toLă (1).

Mal etă încă şi altulu :
Fnmrjă verde mere. pere,
Nu te’nsura, frate, vere!
Destul m’am însurată eu 
Şî-am Inalu unu lucru reu. 
M’am lăcomită la avere 
Şî-am luată făr de plăcere.
Ce folosu de-avere multă,
Dacă mi nu mi plăcnlă ! 
Plăngefî ocliî .şi lăcrumaţî,
Că voî suntelT vinovaţi 
Că nu calaţi ce luaiî.
Ve lăcomiţî la avere 
Şi trăiţi făr de plăcere (2).

Apoi şi acesta :
Tinerelu m’am însurată 
Şi femee mî-am luată.
Mî-am luafo de lucrată,
Da ea .şede numa’n pată.
Cere cîobote de ţapă.
Yaî de mine ! ce să facă ? 
Numaî să îeă lumea’n capă ! 
Maî bine mî-aşî fi luată 
Una mullă maî sărăcuţă, 
Mî-ară fi fostă şi maî drăguţă, 
Şî-ară fi fostă maî hărnicuţă, 
Ş îo purtamă .şi'n opincuţe. (3)

(1) Din GălinescI, satu în Bucovina, ţinutiilu Rădăuţulul. 
t‘2) Din Crasna, dict. de M. Băvbuţă.
(3) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
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Lăutarii, carii încă trebue să fie la aceslu actu de fa

ţă, cântă aşişderea diferite cântece, mai alesu de jele, 
până ce vornicelulu sau cine' este sfârşesce pre mire 
de rasu.

Unulu dintre cântecele, ce le cântă lăutarii şi anume 
cel din ’i'ara românrscă la acestă ocasiune, e celu ur
mătorii :

Foe verde de bujoră.
In luna luî cu)Horu 
Veni vremea să ine'nsoru.
Tole felele me voru 
O bolă de preotesă 
Nu me lasă să facă casă,
Dă cu spuză pe ferestă 
Să me frigă să me ardă,
Să-mî anjă luminile 

jSă nu maT vedu felele.
Fde verde de susaiu.
De mititelu me’nsuraiu 
Frumdsă mândră luaî.
Aoleo ! mândruja mea,
Supfirică ca soba,
Dreplă ca cobiliţa. 
lubiî de la Pascî în coce,
Maî nemicu nu se cunosce,
Si să fi îubilu maî desu 
De atuncî s’aru fi alesu, 
llubiî fele şi neveste 
O sulă şi cincîsprerjece 

|Si Româncă şi Ţigancă 
Ce-o vrea Dumneijeii să facă.

/ Maî am să îubescu optu 
Si o fată de protopopii 
Să-mî stea inima la locu.
Când îubîamu eu la copile 
Eramu voînicelu în fire,

/ Er acuşî m’am însurată 
( Mullă dragosle-am stricată.



— 304 —
N’am stricalu numaî pe a mea 
Şî-am stricalu p’a multora.

Unii lăutari pe lângă aceste ver.suri mal adaogă încă .şi 
următorele :

Gâtu' oiu fi, câtă oiu trăi 
pWă mare n:oiu iubi,
Fata mare se mărită,
UmâT cu inima friptă;

^Sîroiu îubi (Fo copilită, 
înd viî sara de la muncă

/ r. ^ ^ . ./ Fa se urca pe cpinca 
l I(î dă guriţă de frică, (l)

Alţi lăutari cântă la acestă ocasiune următoriulu 
cântecu :

Foe verde ,şî-unu dudău.
Bine maî irăTamu flăcău,
Incălicamu calulu meu ,
Şi plecamu unde vreamu eiji;
Dar'acuin m am însurată,
(irija caseî c'am luată.
Busuîocu verde pe masă,
Remâî, maîcă, .sănetosă,
Dacă n‘aî fostă bucurosă \
Să fiî cu fecîoră la masă. (2)

Gătindu-se de rasu şi îmbrăcându-se în hainele de mire, 
părinţii sau şi nemurile sale cele noai de aprope, după 
cum vomu vede mai la vale, îlu ieau de mână şi-lu aşeză 
după masă. (3)

La Românii de prin ora.şe este datină, sau mal bine 
(Jisu era.j.mai nainte, căci acuma pe (ţi ce merge începe 
a se .4tîrpi, ca mirele să se radă nemijlocită după ce i

(1) P. I. GilortenQ : «Uhâ obiceiQ de la tară,» publ. în «Ţara nouă,» an. IV_ 
BucurescI 1887. No. 5, p.. 817.

(2) D. Sicfănescu ; Studii asupra literaturel pop. publ. în op. cit. p. 280.
(8) Datina Rom. din TişeuţO, lli.şescl şi alte sate din Bucovina.
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s’au aclusu şi încliinatu schimburile trimise ele miresă. 
Pe atunci bărbiei'ulu rădea pre mire de naintea iuturoru 
ospetilorfi, cari se aflaţi de faţă, er lăutarii cântau dife
rite cântece, dintre carî cele mai multe de jale, şi numai 
puţine vesele. După ce-lu sfârşia de rasu i se punea pe 
verfulu capului unO colacii învelită într’unu prosopu nou, 
ce i l’a trimişii cu puţinii mai nainte de acesta miresa 
dimpreună cu cele-lalte schimburi. Acestu prosopu numitu 
2)roso2mlii Mrhieruhu îlu da apoi mirele dimpreună cu co- 
laculti dintr’insulu bărbierului, care l’a rasii. Totii atunci 
căpetaii şi lăutarii câte unu dară. (1)

La P».omânil din Macedonia este datină, ca şi la (Irecii 
noi din Epirti, (2) ca mirele să se radă înainte de a se 
duce la cununie. Atunci vine la dînsulu bărbiuulu ca 
să-lii lee si sâ-lu radă. Totu atunci se adună mai multe

I

fete şi neveste ‘si cântă unisonii cânteculCi ce urmeză :
Lani mi si spelafii mi 
La şlopotlu di tni chaare 
Lani ini doaule bra^ă 
Ş-lual s ni aruncai tni faţă 
Şi-ni vedui un gione mavromat 
Cu nel de asime curat.
— tGione, a bre gione,
MuUu-ni te alavdară.
Prot hriscu eşii în horă 
Va să-ţ.I dau un pără de asiine 
Să portă ’nvesta di guşe. if;0:

Lă-me şi spală-mă 
La şopotu de la apusu,
Spală-inl şi cele ddue brale.
Şi luăl şi-ml aruncai pe faţă,
Şi-nil vedui unfi voInicOcu ochi negri 
C^ inelCi de argintă curată.
Volnice, bre volnice.
Multă mi te lăudară,
Celă ântaiu argintară eşil în satu. 
Am să-ţl daă unu bană de-argintă 

. -Să'"'porte nevasta la gâtu.
.CJ

După (jje bărbierulu a lăutii pre mire, începe să-lu băr- 
bierescă, când atunci fetele şi nevestele îi cântă împrejurulu 
lui cânteculu de sarsire, adică de Vâsu, care ’este.iăş^ .•

Chine ne vinie birbeilu 
Tra să ni sursască grambelu. 
Tine birber, aşi fii bănezi, 
S’ni-1 a dări miişat, muşat,

Bine ne vine bărbierulă,
Ca să ne radă ginerele (mirele). 
Tu bărhieru, ,,aşa să-ml trăesci 
Să mi-lu faci frumosă, friimosă.

(1) Coin. de d-lă N. Aviamu, .bărbierii în Suceva.
(2) Diiringsfeld, op. cit. p. 67.

S. FI. Marianii: Nunla la Români. 20



— 306
Ti la nun şi ti Ia fartat,
•Ş tră la ’nvestă' ma muşat. 
la-ui muti'iţi-lu pe sufrundele 
S-pare ca ceriu cu stele,
Ia ni mutriţi’lu de pe frunte, 
Calotliie de-a lui părinte, 
la-ni rriutri(i-lu d! pe nare 
Calotliie de care ’l are. 
la-fii mufriţi-lu de pe dinţi, 
Calothie de aşell părinţi, 
la-ni mutriţi-lu de pe guşa 
S-pare cu mănuşa.
la-iTi mutriţi-lu de pe chept, 
S-pare ca un bilbil alept. 
la-ni mutriţi-lu de.pe brân 
S-pare ca calin cu frân.

Pentru nunu şi pentru fârtatu 
Si pentru nevastă (miresă) malfrumosu 
Ia priviţi-mi-la la sprâncene,
Se pare ca cerlulQ cu stele.
Ia priviţi-mi-IQ Ia frunte,
Ferice de-a lui părinte.
Ia priviţi-mi-lu la nasu 
Ferice de cine-lQ are.
Ia priviţi-mi-lQ Ia dinţi,
Ferice de acel părinţi.
Ia priviţi-mi-lQ la gâtO,
Se pare ulcloru cu tortă.
Ia priviţi-mi-lu la pleptd 
Se pare privighetore alesă.
Ia priviţi-mi-lu la brâQ.
Se pare ca unu calu cu frâQ. (2)

In alte părţî cânteculu de sur.sire sună astfelîu
Mea gliine, ne vinne birberlu. 
Ta să n6 sursescă grambeulu. 
Mea Iu, birber, aşi-ml băne4l,
Să ne Iu adari muşat, muşat; 
Mea ti la nun ti la fărtat.
Şi ti la ’nvesta ma ’muşat.
Mea ia munlriţi-lu de pe frîmte, 
Că se pare cu mare minte; 
Muntriţi-lu pe sufrundălle 
Se pare ca ceriu cu stei le.
Ia muntriţi-lu de pe nare 
Că ăste mult ti alavdare.
Ia muntriţi-lu de pe dinţi 
Si' alăvdaţl-li a lui părinţi!
Ia muntriţi-lu pe chiept!
Se pare ca birbec allept.
Ia muntriţi-lu pe bărnu 
Se pare cu al tu cu frenlu!.,

Apoi bine, ne vine bârbierulu 
Ca să ne raclă ginerile.
Apoi tu, bărbieru, aşa să trăescl,
Să ni lu gătesc! frumosu, frumosu. 
Apoi pentru (31 la nunulO, la fârtatulQ 
Şi pentru jevastă mal frumosQ.
Apoi Ia vedeţi-lu pe frunte 
Că se pare cu multă minte.
Priviţi-1 sprîncenele 
Pare că e cerlulfl cu stele, 
la priviţi-I nasulu,
Că este multa de laudă.
Ia priviţi-I dinţii 
Şi lăudaţi părinţii lui.
Ia priviţi-I pleptula,
Pare că ard fi berbecd alesd.
Ia priviţi-I brâuld ,
Pare că ard fi caluid cu frâ&l... (f)

După ce bărbierulu a sfârşita de rasu pre 
întorce căti’ă elu şi-i cântă acestu cântecu :

mire se

(1) Se mal numesce şi privigliitore.
(21 T. T. Burada : Datinele la nunţile pop. ro n. 

cit. p 41V.
(3) Apoi pentru că o să mergă la...
(4) V. Pelrescu Cruşoveand, op. cit. p 64.

din Macedonia, publ. în op.
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Ţie muma ţi-e muşată 
Ca lucefevlii dimineţa,
Şi-aşi lumbriseşte faţa 
Tislimele cliindisită.
La tine Tii-avem în chisită. 
Doile în cale ne-adunăm, 
Faci stră cale s’hu crăpăm. 
Scote punga di-fii l’u mesce 
Un caragros cu mânuşa,
Si-1 porta ’nvesta di guşa.
—Nici-1 voiu, ni(.'i-l lăesc 
Şi bag vuia şi-l vulusesc.

Ţie mamă îţi este frumusă 
Ca lucefSrulu dimineţa.
Şi aşa strălucesce faţa 
Ca năframa împodobită.
La tine pornisemd 
Amendol în cale ne-amu întâlnită. 
Te-abate din cale să nu murimCi. 
Scole punga şi fă unu darO,
Unu caragrosu cu veriguţă 
Să-ia porte miresa la gâtu.

Nici îlu vreQ, nici îlQ despreţuescu. 
II punfl pecetea şi-lQ pecetluescu.

Dup fi ce micele s’a gătitu frumoşii îmbrăcâmlu-se cu 
hainele cele mai alese, trimite la casa miresei trei sebă- 
diari (soli) cu o ploscă cu vinii, ca să dea de scire că
vine mirele, şi ajungendu acolo, beii din ploscă şi ureză 
dicendu ; «să hcmrză, s'ăncherdisască şi turnată la casele, 
rostre si la feciorii şi fetele, se liărsescă de inimă si la 
schunchile a tei feciorii şi fete, se ve hărsifî după inimă, 
rdstră», adică : să trăescă, să se folosescă, să vie rendului 
si la casele vostre si la feciorii şi fetele vostre, să se 
bucure din inimă, şi la scumpii tel feciori şi fete să ve 
bucuraţi după inima vostră.

După aceea li se dă câte o mandilă (năframă) şi se 
intorcLi de grabă la casa mirelui; acolo se cântă socreî 
miresei cânteculu următoriu :

Eşi socră ş'aştepta nora; 
Nora ta cu hiliulu al teă. 
Gliine vifiie gbiracliina 
Şi casa ’mplină de fărina, 
De fărina şi de luîiina.

Apoi socra cântă :
Depune ’nvâstî', depune.
— Nu depun, nu’iîi depun, 
Că rd caftu ce ni tacsişi.

Fşl socră şi aşidptă nora. 
Nora ta cu fiulu teu.
Bine vine leliăda,
Şi casa ne-o umple de făină. 
De făină si de lumină.

Scobâră, mirăsă, scoboră.
—Nu me dafl josO, nu mS dau, 
Căci ceru ce ml-al promisă. (1)

(1) Ţ. T. Burada : Datinele la nunţi ale pop. rom. din Macedonia, publ. îr 
op. cit. p. 420.
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Datina bărbieritului, după câtu amu pututu eu ceti şi1 

au(Ji până acuma, se află nu numai la Români, ci la; 
tole poporele de pe peninsula Balcanică, apoi şi la o> 
samă dintre cele ce locuescu în Asia(l).

(1) «Biserica ortodoxă romfină.» an. VI. BucurescI 1882. p. 406.



IV. VEDRELB

Nu multCi după ce s'a aşezată miresa după masa şi
A s’a pusu cununa pe capu. adică cam pe când începe a
se îngâna cjiua cu noptea. începu a se aduna şi sătenii,

• carii au fostu chiemati de vornicei la nunta si a aduce> >
cu deosebire tineretulu diferite daruri pentru tinerii ce 
voru să se căsătorescă, precum ; colan, făină de (jrâu, 
mită, hrunză, lapte, sure, fiăint, oue, mere, pere, nuci etc., 
mai pe scurtu cine ce are şi ce îl da mâna ca să aducă.

Aceste daruri se nu mese u în cele mai multe părţi ale 
Buco])arvri şi Cinste, eră datina la care ocasiune 

-se aducă şi se îuclîîîitr^se^'umesce în unele părţi ale 
.Moldovei, precum în districtulu Nemţuluî, Romanului şi 
ală Bacăului Vedre

După ce aă sosită şi aă intrată în casă punendă da
rurile saă cinstea adusă pe masă de’naintea miresei dică :

Bună vremea,
Bună vremea, 
înăltată’mperătes^ă !
Beclelî în cote după ma.să 
Ca şT-o garofă frumosâ.

(1! V. Săgliinesfi : Vcdrele. piiblicr4to în .România Lil)evâ> an. XI. BucurescI 
.1887 Nr. H047. - «Columna lui Tralanfi», an. IX. p. 41-f.
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De-acaea femeile 
Din tote părfile 
Năzuescu ca albinele 
La Dumia-vostră,
Şi s’arată cu colăcei 
Mândri .şi frumuşel 
Să ave|,î parte de ei ;
Colaci mândri şi frumoşi 
Ca şi fafa lui Christosu,
Să faceţi bine să-I primiţi 
Şi... să nu bănuiţi ! (1)

Miresa se scolă, priraesce cinstea, o pune pe masă .sau 
o dă maicii sale ca s’o siringă, apoî luânclu unu şipu 
cu rachiu cinstesce pre fie-carele, care i-a adusâ cinstea. 
După acesta începe a cinsti şi pre ceî-lalţî, carii se află 
în casă.

Totu aşa facti şi druscele ; ele încă cinstescu pre cei 
veniţi.

Pe când nemurile, vecinii şi cei mai de aprope cuno- 
scuţKşi cunoscute ale miresei se adună la miresă şi aducu 
acesteia cinste, pe atunci nemurile, vecinii şi cel mai de 
aprope cunoscuţi ai mirelui dimpreună cu nunulu celu 
mare se adunâ la raire.

Ca şi miresa, aşa şi mirele încă se aşeză pe-o perină 
după masă între druscele sale, cu acea deosebire numai 
că, pe când miresa şede după masă gătită cu cunună 
pe capu, pe-atunci mirele şede cu cuşma pe capu.

Aceeaşi cinste, care o primesce miresa, i-se aduce şi 
mirelui. Er când punQ cinstea pe 
(Jicu :

/ Bună vremea,
Bună vremea, 
înălţate
Tmnerate !Of

masă de ’nainlea lui

(1,1 nict. de GavrilQ BoncăşQ din Valra-Dornef.
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Şede(.î în cote 
După masă 

/ Ca nisce garofe 
Bătute, frumuse,
Şi năzuescu omenii 
La Dumia-vostră 
Şi s’arată cu colăceî 
Mândri şi liumuşeî.
Mândri şi frumoşi 
Ca şi faţa liiî Cliristosu ;
Să faceţi bine să-î primiţi,
Dar să nu bănuiţi! (1)

Astfeliu atutu mire.sa câtu şi mirele, sUiiidu între drus- 
cele loru după masă, primescu cinstea ce li se aduce şi 
cinstescu câte cu unu paliarCi de rachiu pre fie-carele, care 
a adus’o până socotu eî că s’au adunatu acuma toţî 
cinstaşu.

In unele părţi ale Bucovinei nu e datină ca mirele şi 
miresa să primescă singuri cinstea, ce li se aduce, ci o 
primescu în genere maîcele loru, adică socra mare şi 
socra mică.

fită acuma cum se practică acesta datină în susu nu
mitele districte clin Moldova.

In Sara spre (Jiua cuminărel se face adunare cu petre
cere la casa familiei mirelui, dacă miresa e adusă din 
altă comună, sau la casa familiei miresei, dacă ainbh 
mirî sunt din aceeaşi comună.

Adunarea se compune din betrânî şi tineri de ambele 
sexe, poftiţi de cu diuă de cătră rorukeiu, carii, până ce 
acesta mântue de poftitu, conformii listei ce i s’a încre- 
dinţatu de cătră capii nunţii, se şi adună la casa indicata, 
unde cântă deja tarafulu (lăutarii).

(1) Dict. de G. Boncăşu din Vatra-Dornel.
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Curendu după acesta sosesce la nunta şi vornicelulu) 

căci elu ace multu de furcă astă sară şi de aci înainte 
până după uncrop fi.

Ajunsu la tactu, Arornicelulu îşî Ia noulu rolu. închină 
miriloru darurile ce le aducu tinerii nuntaşi şi tinerele 
nuntaşe, daruri cari constau din păserl, vinu ^au alte 
obiecte ; căci tinerii şi tinerele, pentru cari mal cu samă 
se face nunta, nu vinu cu mâna guîa aci.

Dar cum se face închinarea de daruri la Vedre ?
Rolulu vornicului ave aice osebită însemnătate.
De regulă, în casulu când miresa e adusă din altă 

comună, după ce tota lumea, care a compusă nunta 
până aci, ospiteză din ceea ce i s’a pregătită, mirii staă 
în capulă unei mese într’o osebită cămară saă în sala 
de dansă până se adună mal mulţi dintre noii poftiţi, 
apoi începe dansarea, de unde urmeză că închinarea da- 
ruriloru continuă deja.

După cum aretarămu mal susă, tinerii nuntaşi şi tine
rele nuntaşe vină la Vedre câte cu o pasere saă cu ună 
borcană cu vină. Vornicelulă, care stă în adăstare, cam 
spre uşa întrăriî nuntaşilorQ, după rendă,— cum el so- 
sescă,—priniesce darulă şi, avendă în drepta sa pre adu- 
cetoriulă saă aducetorea darului, se presentă în faţa ihi- 
riloră (1), şi dacă darulă adusă este vr’o pasere, ouvîn- 
tarea prin care îlă închină constă din :

Bună vremea, 
Bimă vremea !
(Buna .sara,/

f
Buuă .sara!) 
Cuoone mire

cucoiia miresa.

(1) Dac.ă mirii saO vornicelulu se allă în dansO la soărea noilorCi nunIaşT. 
sunt avisaţl spre a se reliage penlru a se împlini ceremonia darului.
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Etă vi se’nchii'jă N.
€u o iruncă 
De la iuneă,
Care până nu scurmă 
Nu mănâncă;
liarulu ce v’aduce este micu 
Er dragostea D-sale 
Este mare
Asupra Dnmiloru-vostră.
Şi ve rugă să-Iu primiţi 
Şi cu cinste să-î mulţămitî. (l)

Acuma mirii, carii stau în piciore, respundu îiitr’unil 
glas LI :

Forte mullămimu D-sale!
De ostenelă,
Şi Durni-salel 
De dragoste şi chîeltuelă !

După aciista. complementându-se reciprocii, nuntaşii 
nainteză până la miri, cu carii dau mâna, îşi schimbă 
câte-va cuvinte de ocasiune, şi iau parte la petrecere. 
Presehtulu se dă în păstrarea unei persone de gazdă 
care stă în prejmă.

Dacă presentulu, ce se aduce, constă din vinii, cuvîn- 
tarea vornicelului e astfeliu ;

Bună vremea.
Bună vremea,
Cucone mire 
Şi cucună miresă,
Etă vi se ’nchină N.
Cu o bute de vinu 
Ce are dogele de gorunu 
Şi cercurile de alunu,

(1) Când doi inşi nuntaşi (fratele şi sora) sunt cu acelaşi presentti, vorni- 
ceiiilQ ingrijesce a face închinacea în pluralti.
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El1 viiiulu e aclusiî clela Odobescî,
Când beî te veselesc!;
Dai'ulu ce vi s'aduce e micii, 
l'li' dragostea D-sale 
E mare
Asupra Diimilor-vostră;
Ve r.dga să-Iu primiiT 
Şi cu ciusie să-î mulfămilî.

Apoi iirmeză multămirea ca mai susu.
Din presentele aduse la Vnlre, paserile servescu la 

completarea Mesei mari şi-a Uncroi)ulm, unde iau parte 
numai cei căsătoriţi, poftiţi cu aceeaşi renduelă ca şi la 
Vedre, er viuulti servesce spre îndestularea osteneleloru 
la nuntă; elu se asigură într’o butelie—întru adeverit de 
câte-va Vedre!{i)

In Ţara-ronirmescă, pe lângă darurile arătate mai susu, 
era mai nainte datină, cu deosebire la boerime, a se 
aduce încă şi multe altele, precum : flori penfru împo
dobirea cununeloru, şaluri, giuvaere, stofe scumpe, bani, 
cofeturi, etc. (2).

Ce se atinge de vecliietatea şi respândirea dafinei de
scrise în capitolulu de faţă, care se află nu numai la Pio-

(1) V. Saghinescu, loc. cit.
(2) I. Ghica : Scrisori cătră V. Alecsandri. Bucurescl 1SS7, p. 3.3 : «In aju- 

nulu nuntii, cam după amedi, pornIaQ Călţunifresele, totu cucone alese dintre 
rudele cele mal frumose ale ginerelui, în tr<ăsurl înhămate ca armăsari de 
preţQ. Âutâia căltunăresă întră la miresă purtândQ o căfue de argintă cu llorî 
suflate în aură, din care eşla fumu de udagaciă şi de curse; ea mal purta şi 
o stropitore din care arunca apă de trandafîră, semiiulu curăţeniei, şi ură 
miresei să fie totdeauna spălată şi parfumată. U a doua căl|unăresă ducea pe 
lava de argintă florile cu carile se împodoblaă cununiile. A treia căltunăresă 
aducea o tavă cu petelă, semnulă bogăţiei. Venlau în urmă celelalte căltună- 
rese cu 4ece, douSsprecJece lave încărcate cu totă felulă de daruri: şaluri, 
giuvaere, stofe scumpe, binl, cofeturi etc. Mulţime do fete încunjuraă pre nii- 
răsă şi lăutarii diceaă din vidre şi din guiă cânteculă vechiă :

Aslu()i cu felele 
Mâne cu nevestele.



— mo —
mânii din Bucovina şi Moldova, ci şi la cel din Ţara- 
ro mân (isca sub numirea de podonu, însemnă aice că ea 
trebue să fie forte veche, de ore ce despre o asemenea 
cinste se amintesce şi prin poveşti. (1)

Insemnămu totodată încă şi aceea, că datina de a da 
astfeliu de daruri sau cinste tineriloru încredinţaţî se 
află nu numai la Români, ci şi la alte naţiuni, precum : 
la AWancjl (2), ItaHc.nl (3), Francejî (4), Celî (5), Fo
toni (6), etc, cu acea deosebire numai că, pe când la 
Români singuri nuntaşii aducu cinstea, pe atunci la na
ţiunile amintite, afară de Italieni, trebue să se ducă după 
dînsa amicii încredinţaţiloru sau chiar însăşi miresa.

După aducerea cinstei, respective după vedre, urmeiză 
Iertarea sau Iertăciunea şi închinarea schimb urii orU, dacă 
mirele e din acelaşi satu din care e şi mir(isa. Dar 
dacă mirele e dintr’unu satu străinu, atunci după Iertă
ciune urimiză mal ântâiu conăcăria, şi abia după aceea 
i nchi narea sebi m b u ril oru.

(1) 1. C. Kundescu: Basme, oraţii, păcălituri şi gîcitiirl. BucuvescI 1870. p. 
101: «Pe timpulu acela era obicelQ ca la nunta unei fete de împeratQ fie-care 
locuitoriu din acelQ oraşQ.J unde şedea împeratulu, să ducă câte unfl

etel.»
(2) Diiringsfeld, op. cit. p. 61.
(3) Gubernatis, op. cit. p. 112.
(4) Diiringsfeld, op. cil. p. 250 : «In Amiens şi ’n oraşele învecinate este da

tină ca chleltuelele nunţii la căsătoriile sermanilorQ să se acopere de cătră 
amicii încredinţaţiloru. Şi dacă aceştia nu sunt în stare a o face, apoi se ducâ 
pe la nemurile şi cunoscuţii încredinţaţiloru şi rogă să le dea galiţe, carne 
2>esce şi tote câte mal sunt de lipsă.»

Idem de eadem. p. 2o8 : «ca în Amiens aşa şi ’n Bazadais ospeţulu nunţii se 
prepară din oferte benevole, cu acea deosebire numai că aice e miresa singur, 
aceea care se duce din casă în casă cu ună văscloru şi cu o strălstuţă ca să 
le adune.»

(5) Diiringsfeld, op. cit. p. 180.
(6) Diiringsfeld, op. cit. p. 20l.



V. IERTAREA

Nu e mai uicî unu poporu creştinii în totă Europa 
la care mirele şi miresa sa nu-şî ceră Iertare, şi hine- 
curintarc de la părinţii seî mai nainte de a face unu pasu 
•atâtu de însemnaţii în cursulti vieţii, cum e căsătoria.

La Iote poporele indo-europciie mirele şi miresa tre
ime sa-şi îea mai ântâiu iertare şi hinecavintare, şi abia 
după aceea plecă la cununie. (1)

Ce se atinge în specialii de poporulu Tomânu, apoi 
acesta, urmându proverbului străbunii :

I ii n eeavîn ta rea pă ri n ti loru 
JiiLăresce casa fiii oră. 
l‘tr blă-sLemulu părinliloru 
Resipesce casa fiiloru,

nu numai ca ţine forte mulţii la acesta datină, ci tot
odată pentru dînsulu iertarea sau lertărianea, după cum o 
mal nînnesce elu, e unulu dintre cele mai solemne acte 
câte se severşescii în decursulti nunţii.

Colăceriulii, care e însărcinaţii a cere iertăciune în nu
mele tineriloru, căci aceştia rarii când se’ntemplă să o 
ceră singuri, ţine mai ântâiu o oraţie lungă, de regula

(1) Diiriugs/eld. op. cit. p. 25, 34, 39, 41, 72, 73, 84, 95, 138, ISO, 181, 192, 252.
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în versuri, care în cele maî multe locuri constă clin trei 
păi’lî principale şi anume : partea unt am, în care se arată 
cum a făcută Dumnerleu lumea şi pre protopărinţiî no
ştri Adam şi Eva şi cum, cu tote că aceştia nu l’au as
cultată, că aă călcată porunca ce le-a clat’o elă, şi din 
causa acesta î-a -i alungată din raiă, totuşi maî pe urmă 
se’ndură de dînşiî, îl Iartă şi-î binecuvinteză, (Jicenclu-le 
să crescă şi să se înmulţescă şi să stăpânescă pămîn- 
tula ; partea a doua, în care arată că şi aceşti tineri cari 
voru să se căsătorescă, trăinclă în lume, încă voră fi 
greşită şi cu multe voră fi supărată pre părinţi, dar 
fiindă că :

Pe întinderea lumesoă 
Nu-î fiu la părinţi sâ crescă 
Şi loru să nu le greşescă,

de aceea în partea a treia provocă pre părinţi ca să se 
îndure de dînşiî, să le Ierte tote câte le-aă greşită, şi 
să-î binecuvinteze. Şi părinţii îl Iartă şi-i binecuvinteză.

în fine oratorlulă, pentru oraţia ce-a ţinuPo, mai cere 
şi pentru dînsulu, dreptă răsplată, ună păhară de vină, 
o năframă de ină şî-o copilă tinerea să-şl petrecă viaţa 
cu ea.

în unele sate din Bucovina şi maî cu samă in cele ce 
se află în apropierea Prutului, este datină ca miresa să-şî 
îea iertăciune de la părinţii săi nu numai in rjiua cunu
niei demineţa, înainte de a se porni la cununie şi după 
ameţii, nemijlocită înainte de a pleca de la părinţii săi la 
mire, ca in alte părţi, ci şi ’n ajunulă cununiei.

în unele părţi ale Transilvaniei, după cum ne spune 
doina urmâtore, semănă că asemenea esistă datină de a-şî 
lua iertăciune şi’n ajunulă cununiei :

Prunrlă verde de lămăe,
Mâne niergu la cununie
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In că-ml îefi .şi îerlacmne,
Pare că me ducu .lin lume,
De la nemuri, de la tete.
Pare că me ducu la murte.
De la FralT, de la surorî. 
l’are că me ducu să morii. (1)

După ce a primitu miresa ele Ia fie-care ospe cinstea 
adusă şi după ce î-au cinstită pee toţi, se scolă de după 
masă şi’n loculu eî .şi alu drusceloru sale se aşeză pă- 
nriţiî seT, carii ţinu o păreche de colaci şi o huscă de 
sare pe Iiraţe, eră colăcerîulu, stăndu în picîore Ia spatele 
miresei, care -tugenunche acuma înaintea părinţiloru seî, 

,-eere iertarea- sau Iertăciunea în nutnele acesteia qlicendu :
Kecîora.şT îm11re.jura(,T 
Cuşmele din capă lualî 
Şi la mine vti uîlaţT 
Eu cum cuşma voTn lua 
Şi din gur'oiu cuvin ta.
Şi Dumnia-vostră cinsti(.î, 
13unî .şi' înduraţi părinţi.
Care sunteţi rânduiţi 
Dela bunulu Damnerleu 
Ascultaţî cuvîntulu meu. 
Care vi toiu spune eti. 
Acesta fiică Iubită,
Ce-o vedeţi aici smerită.
Cu faţa în josu plecată 
Şi cu inima vighîată 
Se rogă cu rugă mare 
Să-î daţi cuvîntu de Iertare 
Şi cu-adâncă plecăciune.
Ca să-î daţi eî Iertăciune, 
Şi cu multă smerenie 
Să T daţi blagoslovenie,

ţă nu este ’n'cepenie 
pa acestă odraslă,

Dela fiica Dumnîa-vostră,
Că începenia este 
Dela moşulu nostru-Adamn 

Htela care snntemu nemfi.
Că Dumneijeu de’nceputu,
S’a îndnratfi şT-a făculu 
Cerîulu susu şi josu pămîntulu 
Singurii numai cu ciivînlulu. 
Marea şi tote diutr’însa, 
Singurelu numai cu disa.
Şi după ce le-a zidrttf^ 
Dtrmnedeu a’mpodobitu ; 
Cerluiu cu stele 
Măruntele.
C(x luceferi luminoşi, 
de-î privimu işti pecăto.şl.
Oii sorele şi cu luna.
Cari ni-.su martini tofdeiina. 
Pămîntulu l’a ’mpodobiiu ;

(l'j Niculae Red ; Doine de pe la Toplfia din Ardelu, publ. în «Şedetorea* 
an. 11. Buda-Pesta 1876 p. 41.
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Cu pomi nal^î şi roditori !
Si cu multe mândre flori. I
Şi cu paseri câutătore,
Şi cu vite munciture,
Şi cu fere răpitore 
Şi cu-alte vieţui tore.
Şi încă a mai făcuLu j
Departe spre resăritu! |
De-acestu pămîntu de-osebitu, 
Daiulu mare, strălucilu,
Numai cu gândulu, cu rjisulu,
Cu tute bunătăl.ile’ntrînsulu.
Şi la urmă a făcută
Şi i'e moşulu nostru-Adamu
Dela care suntemu nemu,
Şi'u raiu Ta dată să trăescă 
Domele să stăpânescă,
Şi-a disă bunulă Dumnerjeă ;
— «Adame, iubitulă meă! 
l’rin totă raiulă vei âmbla,
Din totă pomulă vei mânca,
Dar din pomulă cunoscinţii. 
Priceperii şi-ală sciinţii.
Binelui şi ală reului 
Din mijloculă raiului 
Tu nici când nu vei gusta,. 
Cucestă pomă spinosă şi ’naltă 
E ’mprejură încunjurată 
De unu şerpe ’nveninată,
Care gura a căscată 
Şi de vîrvă s’a apucată 
Şi ’n elă diavolulu a’ntrată.
Tu de nu me-i asculta.
Samă de nu vei lua,
Dintr’acestă pomă de-î gusta, 
Fom’aceea ’n gâtă ţ,i-a sta,
Şi tu reă te-i spăimânta,
Alâna’n susă vei rădica,

De gâtă că te-i apuca.
Şi cu pielea te-i ada,
Din raiă afară te-oiă da !»

Moşă Adamă a ascultată, 
Prin totă ra ulă a âmblată, 
Din totă pomulă a gustată 
Şi la urmă a venită 
Şi la pomulă celă vestită. 
Unde era ’npletucită 
Şerpele înveninată,
Diavolulă celă blăstemată,
La celă pomă ală cunoscinţii. 
Priceperii .şi-ală sciinţii. 
Binelui .şi-ală reului,
Din mijloculă raiului.
Şi elă lângă poină cum sta 
Şi la dînsulă căuta 
Şerpele ra'mprejuratu 
Pomele i-a aretatu,
Pome mândre areiose, 
Cărniciuse şi frumu.se.
Şi pe Adamă l’a îndemnată, 
Şi din gura cuvin tată :
— «Adame ! ântăiă bărbată 
Prin totă raiulă ai âmblată 
Din totă pomulă ai mâncată, 
Dintr’acesta n’ai gustată.
Hai, Adame, şi-i lua 
Şi dintr'însulă vei gusta ; 
Gustă şi dintr’acestă pomă, 
Că dură şi pe-acestă pomă 
Domnulă l’a blagoslovită 
Pbla’n josă i-a slobozită !>...

Adamă multă n’a cugetată. 
Pe samă nu şi-a luată,
Pe şerpe La ascultată 
Dintr'acestă pomă a gustată. 
Puma în gâfă că i-a stată.
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Adamfi răii s'a spăîmântatu, 
M&na’n susu a rădicalu 
Şi de giUfi s’a apucată 
Şi cu pielea s"a adalu.
Mintea i s a turburată 
Şi prin raiă a alergată.
Şi prin tulişurl s'a dusă 
Şi prin fruncje s’a ascunsă. 
Dumnecjeă s a arătată 
Şi vorbindă a întrebată :
— «Adame! de ce te-ascun(Jî 
Prin tufişuri .şi prin frunţi ? 
Spune-mî ce (i s'a ntemplată, 
Ori porunca ml-al călcată ?»

Adamă din l'runde a eşilă 
Şi din gură a vorbită :
— «Şerpele celă blăstemată 
Pe mine m'a îndemnată
Şi din pomulu cunoscintil 
Priceperii şi-alu sciin^iî,
Binelui şl-ală răului 
Diu mijlbculu ralului 
Eu o pomă am gustată, 
Porunca că ţi-arn călcată 
Şi cu pielea m'ain aliată !»

Dumnecjeă s’a supărată,
De mână că l’a luată.
Din raiă afară l’a dată.
Atunci a’ncepută a plânge 
Moşulă nostru-Adamă şî-a cjice:
— «Oleo, Oleo tu raîule. 
Ralule iubitule!
Raiule, grădină dulce
Nu mă ’ndură din tine-a duce 
De dulce [a pomiloră.
De mirosim lloriloră.
De cănteculă paserilonă.

De frernătulă fruncjeloră !»
Dumnecjeă a ascultată 

Plânsulă Iul, şl-ală lui oftatilr 
De dînsulă s'a îndurată.
Spre dînsulă s'a înturnată 
Şi diu gur’a cuvîntată :
— «Adame, nu suspina.
Nu plânge, nu te cânta. 
C’acesta-I greşala ta.
rl'u pe pămîntă îl trăi 
Pe pămentu că te-I hrăni 
Şi cu mcjrte vel muri,
Şi la raiă eră-I veni! •
Dar Adamă a cuvîntată :
— «Alei şerpe ’nveninatu 
Da răă m'al mal înşelată ! 
Unde ornulă te-a găsi,
Lângă drumă, ori unde-a fi, 
Adormită şi'npletucită,
Facă-lî capulu tăă sdrobilă !»•

Şi după ce-a cuvîntată 
Moşulă Adamă a âmblatu 
Nouă ani şi nouă luni 
Şi pe atâtea săptămâni 
Pe câmpii nemărginite.
Prin păduri în veci umbrite, 
Prin pustietăţ.! deşerte...
Şl-orî câtă elă a rătăcită 
Cu nime n’a gomonitu (1).

Atunci Dumnecjeă a spusă,
Şi vorbindă a.şa a cjisă :
— «Ce mi-î mie bună omulu 
Pe acestă pămintă singură
Să âmble, .să rătăcescă,
Cu nime să nu vorbescă.
De cu cji şi până’n sară 
Ca o selbatică fără;

(1) Goir.onilu-vorbita.
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Mie-mî Irebuesce-unu omu 
Pe pămiritu să lie Domnu 
Să ti’ăescă,
Să vorbescă,
Singuru ca să se hrăiiescă,
Si n lolu pasulu 
Şi ’iî tolu ccsniu 
Pre IJumiieileu să-lu mărescă. 
Loî ChrisLosu să-î mul(.ămescă !

Şî-a (lalQ Dnmne(}eu atunce 
Moşului Adamfi somiifi dulce 
Şi-adormire grea, 
rCăcî a vru tu să-î îa 
Din crescelu o părticea 
Ca să-î facil luî muere 
pă-î lie spre măngăere 
Ca să-î facă luî solie,
Maî muitu singură să nu fie. 
Dar i s’o părută 
Că nu-î potrivită,
Căcî atuncea are 
Să fie pre mare 
Muerea decăt bărbatulă.
Şi er s'a gândită,
Şi eră.şî a vrută 
Să-î îee din tălpî,
Da i s’a părută 
Că nn-î potrivită,
Că muerea are 
Să fie prea mică 
Şi prea uşurică 
Faţă cu ală eî bărbată.
Şi de-aceea a luată 
Din trnpu-i a noua costă 
Şi-a zidită pe muşa nustră 
Şî-a pusă pe Adamă de-a drepta 
Pe moşa nustră de-a stânga. 
Dar acuma s'a mirată

Şi singură s'a intrebalu :
»Cum să-î dee numele?»

Şî-a trimisă în patru părjî 
Patru ângerî,
Şî-acel patru ângerî 
In patru părţî că s’aă dusă 
Şi treî slove î-aă adusă. 
Dumnerjeă că le-a luată,
La ună locă le-a lăturată, 
Numele «iJra» î-a dată 
Şi cu dulnilă a sullată 
Şi Eva vie a stată.
Cu- duhulă s’a resullată 
Şi Adamă s'a deşteptată 
Şi reă s'a maî spăîmântată 
Solă lângă elă când a aflată. 
Dar Dumneileă luî î a spusă 
Şi vorbindă a.şa î-a rjisă :
— «Adame1 Adame !
Moşule Adame !
Nu te spăimânta,
Nu te’ncrâncina,
Că muere-acesta 
E soţia ta,
Că acesta-î soţulă teă,
C’a.şa a vrută Dumnedeă; 
C'acesta-î soţia ta 
C’aşa a vrută sfinţia sa !» 
Atuneî-Adamă a spusă 
Şi din gur'aşa a (lisă : 

«Mulţămescă,
Domne, mulţămescă, [meu, 
('.'aî făcută trupă din trupulu 
Osă din osulă meă.
Sânge din sângele meă!» 
Şî-aluncî Dumneijeă 

j I-a blagoslovită 
I Şî-apoî le a vorbită :

»S'. Fi. Mavlnnu : Nunla la nomânî. ■21
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< A Haine ! Aclame !
Module Adame!
Ca năsipu’n mărî.
Ca stelele ’ii ceriu 
Cresceţl ve înmiilţilî 
Şi pumîntiilu stă|)ăn4î!» 
l)e-aluncî aii eşilfi 
Şi mi s'au porniţii 
Aiî cu lunele.
Cu seplemânile 
Şi cu clilele 
Din anu 
In anu,
Din lună 
In lună,
Din septemână 
în Hcplemâuă,
Din iji 
I u r)i,
Din cosă 
In cosă,
L'ână'ntr’acestă cosă.
Aşa şi Dumnîa-vostră cinsli^î, 
BunT şi înduraţî părinţi 
Dacă vă veţ.î îndura 
Şi fiica ve veţi Ierta,
După cum- s'au îndurată 
Unulu pre altulă cle-ati Iertată 
Ceî trei slinil dinlăiă pe lume 
Şi anume ;
Avramă pe Isacă.
Isacă pe lacobu,
Kră lacobu
Pe cel cloîsprece palrierşî,
Cari au fost cel mal aleşi. 
Atunci fiica Durania-vustre 
Şi scumpă prietina nustră 
Măiidru va mal odrăsli.

Mândru se va unpodobi 
(.la tolagulă lui Moisi 
Ce-a stată cloispretjece anî 
Cu rădăcina în siisă 
Şi după doispreijece ani 
Mândru ora odrăslită 
Şi frumosu s'a’mpodobită.
Aşa scumpiloră iJăr.inţl,
Buni, înduraţi şi cinstiţi 
Dacă vă veţi indura.
Fiica daca veţi Ierta,
Măndru-a odrăsli.
Mândru a'nllori 
Şi s'a 'mpodobi 
Cu tote podobele,
Care mai frumdse voru fi.
Dar încă voiu mal spune 
Vr'o doue trei cuvinte 
Să vă fie bine-aminte 
Câtă degrabă să ve 'ngrijiţl 
Şi mie să-inl dăruiţi 
De-aicî o basma de inu 
Să-ml ştergu muşte ţa de vină 
Daca nu de ină 
Mă cară de mă lasă,
Numai să fie alesă.
Că nu sunt de multă de-acasă. 
De nu do măta.să 
Măcară de bumbacă 
Precum şi eu sunt de olacă. 
Dar Dumnîa-vostră cinstiţi, 
Buni şi induraţi iiărinţi 
Sciă că vă vtţl supăra 
Şi mie nu-ţl vre a-ml da.
Dar şi eă încă m’oiă şterge 
In asiă polă de manta.
Saă ce pe mine s’a alia,
Şi pe Dumnia-vostră Iubiţi,
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BmiT şi îndm‘a(î părinţi 
Mai imillu nu voia inaî rnga; 
Nici nu voiu mai fuipera.
Dară încă voiu mai spune 
Vr'o done vr'o trei cuvinte 
De vremea de inaî nainte,
Să vc tie'iiine-aininte 
Şi mie să-mî dăruiţi 
0 băeiea 
Sprincinăţea
Care po mine m'a vrea,
Să am iiarle de ea ; 
lîacă nu m'a vrea 
Dnînneijeu s’o ia 
Dracului s'o dea 
Să facă cimpoiu din ea,
Să cânte la nunta mea,
Căci când a sosi vremea 
Ku voiu găsi şi pre-a mea.
Ca şi voîniculu ce-a mersu 
La Domnulu nostru Christosu 
Şî-acesta î-a dăruitu 
Unu calu mândru potcovită, 
Unu cală Tuândru porumbacă 
Ca să-î fie de olacă.

'J'rece ăitr'o deminicîură 
Pe lăng'o casă marghiulă 
Şi îes’o fată fecîoră 
C'unu păună verde 'n cosiţe 
Vede pre voinică .. sughiţă 
Şi (lice : «Hă, hă bădiţă !»
Şi cine n'a dice ; «nmin !>
Să li'agă o corohană de-arinu. 
Dacă nu de-arină 
Măcară de răchită 
'fotă a fi primită.
De nu de răchită
Fie U de hradă
S'aîbă miresa bună bărbată,
Dacă nu de bradă
Măcară de socă
S’aîbă tinerii norocă;
Dacă nu de socă 
Măcară de vilă 
S'aîbă tinerii viaţă !
Şî-acum lie-ve de bine 
La mică şi la mare.
Carii aici v’aţi întâmplată 
La acesta adunare (l)

Sfârşindu oratorîulu de ro.stitu oraţia, părinţii binecu- 
vinleză pre miresa cu pânea (coiaculu) .şi sarea, caie în 
lolii restiinpulu acesta au ţinut’o pe braţe.

(t) Dict. de lonfi Pridie din Celioru, satfi în apropierea CernăuţuliiI şi corn. de 
M. Diniilvoviciu. stiid. giînn. din Suc6va.
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Dacă mirele nu e dintr’imu satîi cu miresa se pornesce 
încă de Sâmbătă desdemineţă ca să aducă pre viitorea 
sa soţie cu nunta acasă.

în casulu acesta chiamă mirele prin vorniceiî seî încă 
de Vineri sara pre tote nernurile, pre toii prietenii şi cu
noscuţii sei la sine acasă, unde, după ce i se aduce c'ni- 
stm îndătinată, se jdcă până târcţiu noptea.

Totu în acestă sară poftesce elu pre feciorii, carii au 
cai buni de călărită anume ca să mergă cu dînsulu după 
rniresă. Eră a doua di desdemineţă plecă cu dînşii ca şi 
c’unu feliu de oştire spre aducerea miresei.

Mai de multu însoţiau pre mire .şi până la 50 de fe
ciori călări şi la vr’o 10 — 15 trăsuri eu cal şi unu caru 
cu 4 boi. Acuma însă, fiindu timpurile mai grele, îlu în- 
soţescu cu multu mai puţini.

Lăutarii, se înţelege de sine, că nu lipsescu. Aceştia 
încă plecă cu mirele cântându felîurite marşuri şi cântece.

în A’ecinătatoa miresei se caută de mai nainte o casă, 
care se pregătesce anume de cjcuihJ, de coruicfi, unde tre- 
bue să tragă mirele cu suita sa.

jMirele, ajunsă in satulu unde e miresa, se apropie a- 
colo cu totă_jiiutxL-sa.,--şL_triiaiţe înainte pre doi tineri,
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călilii pe caî bunî. ca sil vestesca miresei că mirele se 
apropie.

Ajim^exulă aceştL-dQL_ynerî, numiţi tconăcan», la casa 
miresei, unulu dintre dinşii, de regulă TiTsă caJdcem^, 
ţine celoru ce-i iesCi înainte spue înţimjnnai-e următorea. 
oi-aiie : '

Bună (lina,
Bună (lina
La 1)-vusLi'ă cin.stilî
Şi ve.stiţi
Oşteni imperălescî,
Boeri iiămîiUe.scî!
Bar mai cn de-alesu 
Bună dina,
Bună (lina.
La ])nmnia-la 
Stoinicn îinperăte.scu 
Căci c-u I)nmnîa-la 
I‘:îî am să vorbesciă!
Că noi 
Aceşti doi 
Sunlemfi ale.şi 
Şi ti'imeşi
De la cin.sLila imperăjie 
în naltă .solie,
Ca nîme~T3orple să nu ne ţie. 
Eră D-Voslră de vreţi,
Puteţi 
Să puneţi 
Pe porţi lăcăţi,
Cro.snice, cnmi lile.

J.}e ninie cdălile,
Ca nost' împeralu.
'.renern, luminaţii 
Pe aice când va veni 
Lă(';uţile le-a Klrobi.
Şi'n nuntru cănd a intra

Păminlnln s a cutremura,
vl'orţile'n laturi s'onă da. 
iljşele s'oru de.şcliide,
Me.sefe s'oru întinde.
Că sciţi D-vustră liine.
Ca şi mine,

\Că porunca împeralului no.stru 
îs le fiirte mare ;

'Când elu va porunci 
C’o .septemână, cu doue sau tri, 
Atunci să ve grăbiţi

VMai nainle .să ve gătiţi ;
Cu 22 de cară
Cu porţii de lâiifi
Şi cn 22 de bnţi de vinu.
Şi cu 12 ialoviţe grase,
Ca să fie acţi la masă 
înaltului împeralu.
Ca nost' lonerfi imi>eraiu 
Pe-aici caluln .şî-a primblată, 
în grădina l)-v6slră s’a uîtaui 
Şi verlendu 
O tlore'ndorindu 
Şi neodrăslindu. 
în mintea lui a gâiiditu 
Şi singură a socotiţii 
Pe-aici să mal vie 
Şi de-aici s'o iee 
Şi s'o mute 
S’o strămute 
Peste deluri,
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Peste malufî,
Peste luncî 
sii văî iiiliincî,
Peste coiJri. peste munfl,
L aie Dumni-sale cnrtT.
Acolo s'o i'esădescă 
In grădina ’mperătcscâ 
Acolo să îndorcsi-ă,
Şi mândru să odrăslescă.
Lr alu nostru înălţalu, 
Tcneru împeratn,
Pe samă că şî-a luată 
Şi maî ântăiu a plecată 
La venală 
pitr'o iji de vară 
Până ’n sară 
Să vâneze t'îerî 
Şi Jderî.
Er pe samă şî-a luată,
Că l’îeriî 
Şi jderiî
Îî portă numai craii 
Şi cu domnii.
Cu tote-aceste s'a luată 
Şî-a venală 
Mun|.iî 
Cu soborit,
Văile 
Cu florile,
Oraşele 
Şi tote satele 
Cu fetele.
Şî a vânată, câtă a vânaiu 
Şi iiemică na aflaiu.
Fără o urmă de lupă.
Toţi o.ştenî-aă slală pe locă. 
O samă nlrebară :
Ce urmă de feră?

0 samă cuvintani ;
Că nii-î urmă de leră.
Ci-Î urmă de dină 
Ca să lie cu alu nostru 
Tâneră împerată 
Sara dimpreună.
(J samă di cea :
Că Iotă nu-î a.şa.
Că-Î urmă de Icră 
Ca să fie cu alu nostru 
Luminată 
împerată
La masă de sară.
Ivr'ală nost’ tâneră împerată 
In scări de-aură s’a ’năllată 
PresLe este s'a uitată 
Şi pre noi 
Pre aceşti doi :
Mici de stată 
Buni de sfatu,
Mici de statură 
Buni de gură,
Slabi la minte 
Buni de cuvinte.
Ne-a alesă 
Şi ne-a trimesă 
Fâra s’o căutămă 
înapoi .să ne’nturnămă 
Şi de scire iuti să-î dămu.
Si noi încă ne-amă luată 
Şâ-amu plecată 
fje crângulu |)ămîntului 
je stelele ceriului,
'Je lumina soreluî.

/Nu multă după ce-aniu plecată 
0 stea hi s'a aretată,
O stea mândră, lumino.să,

\Ce lucea'spre acostă casă.
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Şi curn ne-amu poniilfi 
Ne’ncetaltl amu lotrt venitfi 
Până ce ne-iimu pomeiiitu,
Că’n cl i'epliilu accsleî case 
Suina nune ni se Iasă.
Eră Dumiiia-voslră 
CinsliLfi slolaicn ţrnjiSrălcscri 
Orî că sLeaa iie-arotal.î.
Ori cuvinLu bunu să ne daţî.
Ca iioî n'amn benin IhHÎ de liolercă 
Să ne fie cnvinlele de nemică,
Ci amu benin l)n|.î de vinii 
Să ne fie cnvinLele deplină!
Şi 6r cu loţiî ijicemn : amin !

Şi cine n'a ilice-amin ! [arinu. 
Să se’mpîedece de-o cîufă de 
Să dee cu capnln întrnnn spinu. 
Că noî diceiiLu : amin ! amin ! 
Şi none ce ni se cnvinu ?
Unu piihăreln plinfi de vinn,
Şi o năframă de inn 
Săneştersemu mn.slelcle de vină. 
Da de-ară (1 .şi ile bnmbacă, 
Că none de acestea ne maî placă. 
Şi de-ară fi şi-unu păliară de lio- 

lercă.
Că nu ne-ară mai fi nemică ! (1)

Conăcariî din Moldova a.sernenea indătine/.ă , când a- 
jungn la casa inirescî, a ţine o oraţie prin care dan de 
.scire pârinţiioru miresei precum şi iutnroru celorlalţi nun
taşi adunaţi la acesta ca să .se ingrijescă câtu maî de 
grabă de «eommă» şi de tbte cele trebuincl6.se hiălţutuhă 
hnprrata, care îndată are să sosescu cu întiega sa suită.

Etă una dintre oraţiile din Moldova, şi anume din ţi- 
nutulu Hu.şiloru, care se ţine la acesta ocasiune şi care 
nu e alta decât o variantă a celei din Bucovina, re
produsă mal SLUU :

Ve rugă mă să iie-nrelaţî 
Care este gazda .sobiorn,
Să lasă să ne dumă soliile,
Să ne spnnemă iioriuicile.
Căci noi prea mn'ln 
Nn vomă zăbovi,
Ci cui ni s a ai-el,a 
De sfetnică îinperătes'Ti 
Aceluia numai să-l v,in%btti4. 
Că ală no.slrn tciiern împerată

IBimă (Jiaa,
Bună dina,
Horă frnmo.să,
.lupani l)-voslră !
Amă venilă să vc 'nlrebămă 
De bună viaţă,
Şi vedemă 
Că Dnmnla-voslră 
Vleţniţ.i bine .şi Irumosă 
Din mila Domnului Chri.slosă.

(1) Dict. c!e . PUrea llolaviu, din Ilişescl.
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be r)umiie()eu încoronată 
Afare oste-a adunată 

la vonată a plecată 
l'rin câmpT indori^î.
Prin codri nrrun(ili(.T,
Prin văî adânci 
Cu isvdre reci,
Wvendă cu sine pentru oşteni 
Puţi cu yinu 
Şi balei;ce cu racUiă.
Şi ajungcndă în vcnătore 
Pân' la jumelate cale.
Unde alu nosiru teneru împeratu 
De urma unei fere a datii,
De care fera 
rl’(ită uslea .se mlară.
Şi cu top s.letnicii
Şi lilosoni
în locu s'aii oprită
Şi sftitu au |,inută. |raiu
Unii (licea : că aru 11 urmă din
C.a să (i6 tenerulul împeratu de

traiu.
AllII dicea ; că aru fi urmă de feră 
Şă lie 'mperatulul de împreunare. 
Şî-aşaaiu nostru teneru împeratu 
Forte multă s'a bucurată,
In .scări de amu s’a înălţată 
Preste tută u.ste-a căutată,
Şi ne-a alesă lu’e noi 
Volnicii cel mal cu sfată 
Mici de .stată 
Dar buni de sfatu,
Carii avemă t^i cal de alergată, 
Şi 'na in te ne-aă mânată 
Pe crângulă ceriului 
Şi pe semnele pămîntulul, 
Dându-ne poruncă împerătescă

Ca fera să i se găsescă.
Deci vedându că steua,
După care amu pornită 
Aicea s’a oprită, [te.scî
De-asupra acestei curţi împeră- 
Incunjurată de oşti Inmescl,
Noi aice-arnă alergată.
Ca saă fera să ne daţi.
Saă urma eî să ne-aretaţi.
Că alu nosiru teneru împerată 
Odinioră s’a mal preumblată 
Şi pre aceste locuri a aliată 
îii gi'ădina D.-vustră 
0 flore mândră şi frumoSă 
mlloriiidu 
Şn nerodindă,
SI eră.şl sfatu fâcendă 

'Hotărî s’o ccră 
, Ca s’o sădcscă 

în grădina'inperătescă 
sa mal frumosu să’nllorescă 

^Şi să rodescă
Şi părinţiloră să' mulţămescă. 
Aşa dar jupânl Duranîa-vostră, 
Pentru că ceea ce căutămu 
Aice la Dumnia-vostră ailămă. 
Semnă trebue sâ ne daţi,
Şi la frânele cailoră să-lă legaţi. 
Ca de departe să. vadă. 
'I'enerulă nost’ îm]ieratu 
Că pe unde amă umblată 
Este liicru cu adevărată.
Că noi înapoi ne învortej.'mu 
Ca tenerulul împeratu să-î ve-

stimă.
Şi ])e D-vdsfră ve rugă mă 
Ca conacii împăratului 
Si ostaşilofu luT
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T)e grabă să gătalT 
Şi tot-odată să nu ve spăTmontaţî

Căcî când se voru lovi ohisurile(l), 
Atuncî s’oru alege vetejiile. (2)

Ih fine şi comicării români din Gubernia Ghersonu în 
Husia încă ţinu la acesta ocasiune o oraţie, care sună 
precum urmeză :
Bună vremea, horă l’rumosă 
Bine amu găsită la astă casă, 
Poftimu gasdă pân’afară, .
Tiu zăbovimu, ne ducemu eră. 
— Bar ce umblaţî. ce căutaţî, 
Sama noue să ne dap 1

O floricică lină, mălină,
Ea de înflorită înfloresce.
Da de rodită nu rodesce,
Da nicî loculă nu-î priesce, 
Ci mai mullă se vestedesce. 

: Da noî dac’omă lua-o
—«Noîamă purcesă pe crăngulu ce- Omă duce-o .şi omu da-o 
De semnele ]iămîntuluî, |rîulul j TenernIuT nostru împerată.
Pe zarea movileloră. i Care |>e-aicî s'a inaî primblată;
Pe Clipirea steieloră, în grădina împerătescă
Şî-amă ajunsă la astă ca.să, Frumosu să mî-o rodescă,
Cinstip boerî D-vostră. , Acolo a înflori
Amă aurjită că avelî în grădină Acolo a şi rodi. (3)

După sfâr.şirea acestei oraţii se legă câte o năframă 
frumosă la frânele cailoru Couiimnlorn şi însoţiţi de unu 
călăuzii dintre nuntaşii miresei se întorcu la punctulu, 
unde mirele aşteptă cu aî seî. De aice se pornescu apoî 
cu toţii la Cortehiln .sau Conaculu ce le este de mai na- 
iiile pregătiţii, .şi unde începu a clanţa nuntaşii mirelui. 
Eră la casa miresei ckinţeză nunta miresei, visitâiidu-se 
nuntaşi! de ambe părţile, insă tolu cu ore-care serio- 
sitate. (4-)

(Ij Prin cuvcnlulu «oiirsiî» se’nţelege aice când se'ntâlnescu danţurile mi
relui .şi a miresei, precum s’a vede la loculQ s6Ci.

(ih I. Mîrza. op. cit. p. 4,
T. T. Bura da : O călcdorie în satele rnoldovenescl din Gtil)ernia Ghersonu 

.(Rusiaî, public. în «Convorbiri iiterare». an. XVII. Iaşi. IŞtld pag. gv)0.
(4) In Bucovina şi la I.Mîrza, op. cit. p. 0.
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VIII. SCHIMBURILE

Nemijlocilu după «Conăcărie», dacă mirele e dinlr'uriCi 
satii străiiiQ, er dacă e diiilr'unti satQ cu miresa, apoi 
nemijlocilu după ce şî-a lualu acestă iertăciune de la pă
rinţii seî, urmeză încliinarea scliimburiloru.

Er închinarea scliimburiloru sau a daruriloru se'ncepe 
totdeauna şi’n tote părţile, unde esistă datina acesta,, 
de la miresă, adică mirele îa tote darurile, câte sunt de-a 
se trimite în acestă sară miresei, precum şi multe alte 
merunţuşurî, can crede elCi că voru fi plăcute iditoreî 
sale soţh, d. e., nuci, mere, alune, turte dulci, etc.. le 
pune pre tote acestea într’o strachină mare. într’o sită, 
tipsie, sau şi într'unu ciuru, care se iiumesce •‘eonihia.» (1) 
le acopere c’unu tulpanu sau testimelO şi dândti-le apoi 
vorniceluluî primare ilCi trini'te cu dînsele ca să le ducă, 
să le închine şi să le dee miresei.

Vornicelulri. care de astă dată în unele locuri se nu- 
mesce şi «rorăhierin,» luândii schimburile, se pornesce cu 
dînsele spre casa miresei. Cu dînsulu mai mergu încă şi 
mulţi alţi feciori, precum şi o păreche de lăuta 1I. carii, 
decum se pornescu de la mire şi până ce ajungu la mi-

(I) In ţinululu Gurtl-Huinorulul coin. ile iMci G. Avvamfl, învCjătoi'fi.
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resil, DU înceteză mal de felu de a cânta şi a chiui fe
lurite cântece şi chiuituri.

Vorniceil miresei, cum priiidu de veste că mirele a 
porniţii schimburile şi că oştenii sel nu sunt departe cu 
dîhsele, spunu miresei ca să se retragă în cetate, adică 
să se aşeze' între druscele sale după masă, şi apoi alergă 
de graliă la portă şi inchirjendu-o şi legându-o bine, stau 
sau singim-sau punu pre a4l portari s’o păzescă ca ni- 
me să nu polă intra prjntr’insa. Er când cel cu schim
burile se apropie de "portă şi dau cu deasila să între în 
ogradă, unulu dintre portari, care e mal istehî şi mal 
bunu de gură, li se pune în cale şi oprindu-1 de a în
tră dice :

Voî Toînicî, Calea si cărarea?
Volnici ostăşel, Cine v'a’uşelatu
Man' şi moruniel. x^Şi v’a fărmecatu
Tineri, siirintiiiel. V De âmlilaţl pe-aicl
Mândri, frumuşel 1 \Ca cei besmelicl?
Spuneţi ce âmblaţl (JJnde aţi .sosită
Şi ce eăutaiî ? Voi uaţl uiineritu
Und've este calea, Deu ! aţi rătăcită !

Corăbieriilu :

Ce âmblămu, .Şi lioliotindă
Ce căutămu Vomă descuia

/Nimărul samă Şi vomă intra
Nu avem a să dămu ! La a uostră

\ Amu sosită. înălţată
\Amu nimeritu, ' Şi lăudată
|Ne ’nşelaţl Imperătesâ
Xe fărmccaţl. Miresă !
Cliiuindu

După acesta, dându le portarii drumulu, întră
chiuindiă si lăutarii cântându în ogradă şi de aicea în casă.



Cum au întratu în casă se face cea nVaî mare linişte)
^?i tăcere. Er corăbierulu dice :

Bună vremea.
Bună vremea !
Buouro.^î sunielî de noi?

Părinţii miresei respundu :
Bncuro.'rî, poflimu la noî 1

Corăbierulu înăintăndu prinde a juca schimburile şi a 
cânia :

Dacă mi ne-al,î fi poftilu 
NoT pe-aicî n'nimă fi venită;
Dacă nu ne-alî li chîematu 
Noî pe-aicî n'amu fi ’n.seralu 
Dar noî avemu de'ucliinatu 

Cîoboţele 
Frumii.şele 

De pe la Armeni,
'l'nlpăna.'re
Drăgăla.^e

De la Olendrenî (l)
Tnlpănaşele-su cu flori 
Să fie de serhăLorî;
Tnlpăna.şele-au cu sclrciiţe (2)
Ca să fie de blândeţe 
Până la adâncî belrâneţe (;3j.

După ce a .sfârşiţii de cântatu versurile acestea se a- 
piopie încetişorulu de masă pe care se află trei cozo
naci sau colaci puşi în rendu, dintre cari celu din mij
locii e acoperită cu o năframă cusută de miresă cu flu
turi şi găurele şi împăturită în patru cornurl astu-tdu că 
'florile de prin cornuiă vină de-asupra, şi ţiimiă corabia

(1) Wi'îxO'ăiw-llolliinder.
(•2i SVi'rpop'-chicurl.
(â) Dict. de M. Bărbuţă, Romăncă din Crasna.
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cu darurile în faţa miresei, care stă cu capulii plecalu îu 
josu şi forte smerită între druscele sale după masă, în
chină schimburile sau darurile dicendu :

Bună vremea,
Bună vremea 
In acc-stă casă 
Şi cinstită masă,
Nuntaşi multî, cinslilî 
Mândru rendnifl 
Ca pomi ’nfloriţ:!.
Dar mal cu de alesă 
Bună vremaa,
Bună vremea 
La Umnnîa-ta jupânesă 
Înălţată ’mperătesă 
Şrimtllu d ns ti tă~mTreşă !
Fiî veselă-şhvoîosă 
Precum eşti şi de frumosă 
Că şî-aiu nostPti înălţată, 
Tânără, volnică imperată 
tncă-î veselă şi voîosă, 
Precum îî şi de friunpsă. 
Audindă de numele D-tale 
Că eşti negustoriţă mare 
S’a bucurată forte tare.
Dar şî-ală nostru imperată 
Încă-î negustorlu însemnată, 
Care nu s’a mal aliată,
'Iote târgurile-a ’mblală 
Tote oraşele-a călcată.
Dar elă ori-câtă a âmblată. 
Şi orî-câtă a căutată 
Marfă dup’a D-tale faţă 
Nicăire n’a aliată.
Dar fundă elă vrednică, 
Volnică şi puternică 
Că atâta nu s‘a lăsată.

Dimincţa s’a sculată,
Pe ochi negri s’a spălată.
Cu straiă noă s’a îmbrăcată, 
Murgulă şi l’a cersălată,
Cu şcua l’a înşeuatu,
Cu trâmbiţ’a trâmbiţată 
Şi diii comă a bucinată 
Mare oste s’a-adunată. 
Sfetniciloră 
Şi miniştriloră 
Mare poruncă IT a dată 
Ca să plece la venată.
Şi la venată 
Aă plecată 
Să veneze fîerî 
Şi jderi.
Er pe samă şî a luată 
Că fîeriî 
Şi jderii
Portă numai Domnii.
Dar Iiindă elă vrednică.
Volnică şi puternică
Nici că-atâtă nu s’a lăsată,
Sfetniciloră
Şi miniştriloră
ErăşI poruncă ll-a dată.
Corabie-aă căutată.
Corabia aă gătată 
Pe mare’n susă aă plecată. 
Pe mare ca pe uscată 
Până’n târgă îu 'j'ărigradă. 
Când a fostă la 'j’arigradă 
Aă trasă corabia la uscată 
Şi'n târgă apoi aă intrată.
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Kr in lărgu în Ţărigradn 
Eî Ireî (Jile an ămblaLn 
Şi treî uoplî neînceLalfi 
Şi lotn marfafl câulatn. 
MaiTă ele care au căutaiu 
Friimuşică-au allaln 
Jlilibne de fţalbiiiî 
l’e dinsa aii daLn, 
în te ne urî o-afi adunaţii 
Şi'n tipsii de diamaniri1 
rr6lă friimosu o-au legală 
La corabie au cărat'o, 
lJe cnraî)ie-au încârcat’o, 
Grea zabară au rădicată. 
Corabia 'n josă a plecată 
Tolă pe mare ca pe-uscală. 
Dar pu|.ină ce-oră fi plecată 
Şi Dumnecjeă a şi dată 
Yenlurî grele 
Şi vremî rele.
Vcnturile-să bătută. 
Valnrile-aă abătută,
Corabia n locă a stătută. 
Tcncrulă nostru ’mperatu,
Cu atâta nu s’a lăsată,
Ci fiindă elă vrednică 
Şi puternică 
A strîn.să patriercî 
Şi vlădicî
Şi treî ejile neuicetatu 
Şi Ireî nopjî neprecurmată 
Luî D ejeă s’aă rugală 
Până vcnturile-aă stată, 
Valurile .s’aă alinată 
Şi corabia singură 
In picîure s’a sculată 
Şi'n jo.să pe mare-a plecată. 
Dar ctă-acuma altă pecaiu :

Când aă lostă pe la mijlocă 
De mare, întrmnă reă locă,
A dată D-(,leă ună ventă.
Cum n’a maî fostă dată nicî când, 
Ună ventă mare .spulberată 
Corabia a resturnată,
Negb(ele s’a’necată.
Noî câ(.î-va ostenitori, 
De-asemenea căletorî,
Pe-acolo ne-amă întemplată 
Şi-arnă sărită, nu le-amă lăsată. 
Şi negoţele maî mice 
f.e-amă luată tote’n caice 
Şi le-amă adusă pân' aice, 
lJân’ aici la DumnTa-v6sti-ă 
Cu tută sudorea nostră.
De te temT de’nşelăeîune,
NoT pe nume fi le-nmă spune ; 
Alune şi nucî,
Turtişure dulci 
Ca să le mânâncT ;
Mere, pere.-alune,
Păpucî şi smocliine,
Nisce păpuca.şî 
'l’are drăgălaşi,
Tafta de melasă,
Cioboie frnmuse 
Ca pentru miresă;
Năfrămu I e pestricîore,
Cîoboţele gălbiore.
Ca să-l,î fie Dumi-tale 
Orî când de trasă pe picîore 
Şi de eşită la plimbare 
Sara pe l’apusă de sore, 
Demineja pe recore.
Dară mie mi se pare 
Că-su cu tălpile de epă 
Să-lî fie şi de-adusă apă.
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Şi'ncă (î-u maî cumperaln 
Tonei'ulu nostru 'mperalu 
Unu fcsiilatii latu 
Să-ţT fie de'nlioboLalu,
Şi-unu l'escîoru 
Roşioru,
De care 
Dumi-lale 
De mnltişoru 
Tî-a foslu (loru,

La rostirea cuvinleloru din urmă corăbierulu întinde 
corabia cu schimburile spre iniresă. Miresa se scdlă, aru 
voi să pue mâna, dară se sfiesce, pe urmă totu o întinde 
şi o pune pe corabie. Corăbierulu însă trage repede co
rabia înapoi şi urmeză maî departe qlicendu ;

Cu eanafulu de melasă
Să-Iu aî de priinljalu prin casă.
Şî-unfi teslinieiu
Fruinu.şelu
Cu floricele
Să-p lie de măngăere.
.lupănesă miresă,
Dacă pe mine nu mo credî, 
PofLimu pune mâna ver,lîl

tio! .lupănesă 
Minisă !
Nu te grăbi la lualu
Precum te-al grăbită la măritată.
Căci pre părinţii' d-tale
Îî cLiprins'o o mare jale
Şi s'aă pusă de price
(ia să strice,
DumnTa-ta aî prinsă a plânge

I Cu acestea cu tole,
După câtă se pute,
Câte le-amă urată 
Se fie cu adevărată,

1 Poftirnă ! poclonă înaltă 
Dela cinstitu'mperată 
Ală nostru bună comandantu 

; Să faci bine să-Iu primescî, 
Pe oşteni să mi-î cinstescî,

Şi te-aî dată de-ună comă de vatră : Re meşteră să lă dărue.ştî 
Şi-ai (fisă că nu-î remâne fată Cu galbinî împerăte.ştî. 
Şi-ai mai disă eră
Că până de sară,
De nu te vei mărita.
De grumază o petră ţi-i lega 
Şi 'ntr'o balta sacă te-î îneca. 
Căci ca N. N. nu-î mai afla. 
Dar tot de-aî maî fi şei,iută 
Mai bună o mă ai fi găsită.

Er la ceîalalţî scripcari. 
Buni şi isteţi lăutari,
La to|i dimpreună 
Dă-le o ma.să bună.
Poftimă! şi gazdei de locă 
Şă-î dea D-iJeă norocu 
Şi multă ,via(ă 
Plină de dulcetă!

Ajungendu aice pune corabia cu schimburile pe masă 
de naintea miresei dicendu :
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Colăceiî j.i î-oiu da,
Ilară tulpănaşuln ba !

Dupfl ce roslesce şi aceste doue versuri descopere 
schimburile şi ast-feliu le lasă pe masă, eră tulpanulu 
cu cart au fostu învelite ilu îea cu sine, dicendu:

Amin! amin! amin!
Şi cine năi (Jice amin
Să .se 'mpiedece de-ună arinii,
Să dee cu capu'n s|)inu.
Că noî loţ.î (ţicemu : amin !
Şi mie ce mi se cuvinu?
Unu păharu de vinu 
Şî-o năframă de inO 
Să-mT ştergu inu.sLeţa de vinu,
Da de-aru fi .şi de holercă 
Nu mi-aru mal strica nimică!

Miresa îea unu păharu de rachiu şi mulţămindu-î pen
tru schimburile aduse îlu cinstesce.

Corăbieriulu, luându păharulu în mână, cuvinteză mal 
departe dicendu :

MuUiimimu I 
Mul(.ămimu!
•Tupânesă
Minisă
Pentru acestu dulce păharu 
Ca .şi Domnului de dară. 
Cas’acesta, ce se face,
Fie făcută pe pace 
Şi pe loca 
Cu norocu,
Pe viaţă 
Cu dulceţă.
Domnulă sfântă ve dăruescă 
Loca.şă pentru Dumnîa-vostră 
Curte albă lângă drumă 
Să sălă.şluiţ.T

Pe cel neavuţl,
Să hrăniţi 
Pe cel flămânill,
Să adăpaţi 
Pe cel însetaţi.
Şi încă ve dăruescă 
Dumnedeă Dumniloru-vuslre : 
Sahane de bani 
Ca la boeril cel mari,
Şi eră.şl ve dăruescă 
Duninedeă Domniloru-vostre : 
Contăşe cu lupi 
Caţaveici cu hulpl,
Eră.şl ve mal dăruescă
Din trnpulă Dumniloru-vostre ;
Fii şi fiice frumuse,
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Să fie felT 
Şi logofeţi,
Preoţî, preotese 
Prin capurî de mese. 
încă ve maî dăruiască 
Dumnedeu Dumniloru vostre:
Cele şepte daruri,
Cari le-au dăruită celoru 7 omeni:
Tăria lui Aronu, 
înţelepciunea lui Solomonu,
Blăr.deţa lui Davidu,
Vitejia lui Alexandru ’mperatu....
Şi ve bucure, precum a bucurată 
Dumnerjeă celă pre ’nduratu 
Pre fericitulă Noe 
In a sa corabie.
Când o porumbiţă 
I-a adusă o mlădiţă 
Şl-o frundă verde de măslină 
In gură,—şl a beută vină.
Şi s’a veselită deplină,
Şl-a mâncată pomă de vie 
Şi s’a ’mplută de bucurie.
Şl-a trasă arca pe uscată 
Şi s’a mântuită de pecată.
Şi noi toţi ne-amă bucurată 
Seminţia lui 
Bunulă nemulul 
Tatălă tuturoră 
Şi noue acestoru.
Să trăiţi cu toţii

Âstfeliu se închină schimburile în cele mai multe sate 
clin Bucovina, şi cu deosebire în satele curatu românesci.

Totu într’acestu chipu se închină ele şi de cătră Pto-

Până ’n cesulă morţii!
Şă irăesci naltule podă 
Să ’nchină acestă păhară totă. 
Să trăesci şi tu podea 
Să bee guriţa mea,
Să trăesci podea uscată 
Că l-a bea gură căscată.
Să trăesci şi tu grindă 
C’oră mal bea şi cel din tindă. 

I Să trăesci şi tu scarăj f
I C’oră mal bea şi cel de-afară, 
j Daca le-a da 
Cine-va,
Dacă nu, ba !
Să trăesci şi d-ta 
Înălţată ’mperătesă,
Tenără şi frumosă 
Miresă!
Că eă beaă păharulă 
Şi me ’nchină cu darulă.
Dar tu holercă nu te bucura. 
Nici Domnia-ta 
înălţată ’mperătesă.
Cinstită miresă,
Teneră şi frumosă 
Că cu acesta m’oiă sătura, 
C’oiă face gura lelcuţă, 
Pânteculă balercuţă 
Să nu la.să nici ţirucuţă.
Nici ună pică de holercii ţă.

I Să trăiesci,—vivată grindă 
I Să se uite cel din tindă! (1)

1). Dict. de Petrea Rotariu, ţCranu din sătulă IlisescT.

.1’. FI. ITarirmi \ Nunta la Români. 22
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mânii de pe la oraşe. Dovadă despre acesta avemii urmă- 
torea orajie din oraşulu Siretiu.

liună vremea.
Bună vremea.
Cinstiţi meseni lumescl!
Că .şi noî suntemu 
Sfetnici împărătesei,
Cari amu venită acuma 
Cu acestă solie 
La Dumnia-vostră 
Ca la ori-care împerălie 
Şi nime să n’aîbă voe 
Ca să ne oprescă,
Că audindu noî, miresă,
Ue numele I)-tale,
Că eşti negustorită forte mare. 
Că porţi negoţu 
Cu rîşiî .şi cu savorii,
De care portă numai împăraţii 
Şi cu domnii,
Bine sama ue-am. luată 
Pe Ia curţile D-tale 
Ne-amă înturnată.

Slugile pe uliţe aă pornită,
Feliă de feliă de mărfuri amă găsită. 
Dar ca a I) tale n'amă găsită.
Noî răă ne-amă supărată.
Din capă amă clătinată.
Din ochi am lăcrămată.
Bine sama ne-amă luată 
Şi-am pornită îndat'
Cu olaculă la Ţarigradă.
Olaculă la Ţarigradă a sosită,

I Corturile s:aă întins,
! Duglienele s’aă deschisă,
I Slugile pe uliţe aă pornită,
I Feliă de feliă de marfamă găsită 
Şi ca a Dumitale 
Tncă amă găsită.
Atunci cu grămadă le-amă luată, 
Cu rădicata le-amă rădicată 

! In cară le-amă încărcată 
sa leaducemă curendă şi pe uscată. 
Fr la jumetate de cale,

Insă mai bine sama ne-amă luată, i Nu tocmai departe de mare 
Şi-amă pornită cu olaculă la Soroca,; Cerîulă s'a înouratu.
Unde se vinde negoţulă cu oca. 
Olaculă la Soroca a sosită.
Slugile pe uliţe aă pornită, 
Corturiile s'aă întinsă,
Duglienele s'aă deschisă,
P’eliu de feliă de marCamă găsită. 
Dar ca a D-tale n’amă găsită. 
Atunci amă pornită 
Olaculă la Movilăă,
Unde se vinde oca câte-ună leă, 
Olaculă la Movilăă a sosită, 
Corturile s'aă întinsă,
Duglienele s’aă deschisă.

Ploia a ploată,
Drumulă s’a stricată.
Noî bine sama ne-amă, luată 
Neputendă merge pe uscată 
Pe la mare ne-amă abătută 
Cu rădicata le-amă rădicată 
In corabie le-amă încărcată, 
Şi-amă pornită în susă pe mare, 
Er la jumătate de cale 
Păţit’amă nevoe mare,
Viforulă a înviforată.
Marea s’a turburată 
Şi corabia în ostru s'a aşezată.
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Er noT ca nisce sfetnici 
Mici de stată 
Şi bunî de sfatu,
Şi ajunşî de minte
Spre a respunde câte-va cuvinte,
Bine sama ne-amu luată
Că-î bine pe I)-(Jeă de rugată.
Deci pe Domnulu l’amă rugată
Viforulă a încetată,
Şi marea s’a alinată,
Corabia din mare s'a rădicată. 
Noî în susă am pornită,
Corabia la mală a sosită.
Er noi daruri amă luată 
Miresei spre închinată,
-Şi ca să nu fie în.şelăcîune 
Eă tdte pe nume le-oiă spune: 
Pofteseu ună confiru înrotată 
Ca să-tî fie de cununată,
O oglindă frumosă 
Pentru miresa alesă,
Ună tuliJanu înrotată 
Ca să-(.î tie de bihobotată,
Nisce pupucet 
Tare frumuşei 
Cu talpă de hârtie 
Ca .să-|î fie de cununie.
Cu călcâele de cepă 
Să-ţi fie de cărată apă.
Insă nu te bucura,
Astădî nu le-î căpăta,
Dar de mâne încolea 
Tote îţî voră remâne.

Ian pune mâna de veqlî!
Ho ! 'nălţată ’mperătesă,
Prea cinstită miresă!
Nu te grăbi la luată,
Cum aî fostă la măritată 
Ca o flore la legată.
Că mai multă să fi aşteptată 
Altulu te ară fi fostă luată, 
Altulă multă maî tinerelQ 
Şi cu multă maî frumuşelă.
Că părinţii a vrută să strice 
Dar D-ta aî începută a plânge. 
Dar nu crede vorba mea.
Că eu (Jică numai aşa...
Dar acuma, draga mea.
Mie ce mi s’ar cade ?
O copilă ochişea.
Care ară fi de sama mea.
Şi ună păhărelu de vină 
Să-mî fie chefulă deplină 
Şi c'o năframă de ină 
Să-mî ştergă musleţa de vinu! 
Să trăescă acuma podu.
Că păliarulu folu bâ totu.
Căci eu de nu l'oiă cinsti 
Altulu nu-mî va maî veni. 
Pântecu nu te bucura,
Că nu te vel sătura 
Cu păharulă acesta.
Tu atunci te-î sătura.
Când îadulu nu va maî vra 
Vornici reî şi otomani 
Şi pre boeriî cel mari.

Şi dacă nu vrei să creijî

După rostirea acestorO cuvinte se îndrepteză cătră dru- 
sce, cari, ca şi miresa, staQ forte smerite după masă, 
si dice:
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Bună vremea,
Bună vremea!
Şi la Dv. dnisceloru!
Sara a însăralu
Şi eu darurile
încă nu v’am închinalu.
De ce sunteţi Dumnîa-vostră 
Aşa de mâhnite 
Şi cu inimîora rea 
Că tocma acuma 
Sunteţi după inima mea.
Că şi eu am avutu 
Trei ibovnice 
Una ’n .satfi,
Una ’n Bârladu

Şi una ’n Galaţii.
Şi acuma am auiJiLu 
Că cca din satu 
S’a măritatu 
Şi pe mine m’a lăsată, 
Inimîura mî-a stricată. 
Bârlădenc a logodită 
Pe mine m‘a părăsită, 
InimTora m!-a rănită. 
Gălăţanca o-amă scăpată, 
Dar acum nu mî-a stricată. 
Că eă m'am încredinţată.
Pe la tote am âmblatu 
Şî-am allatu cu-adeverată 
Că pe tote le-am scăpată.

Acuma dă drusceloru darurile de pe tablă, şi întor- 
ceiidu-se erăşî cătră miresă, rjice :

Er celoră tineri 
Dumnezeu le dăruescă 
Şese daruri :
Bogăţia Iul Iovă, 
Frurnuseţa 
Lui losifă.
Tăria lui Sarnsonă

Vitejia
Lui Alecsandru Machedonă 
Toîagulu înfrunzita 
Alu Iul Aronă,
Şi ‘nţelepcîunea 
Euî Solomonă. (Ij

Datina de a închina miresei schimburile saîi darurile 
trimise de mire esistă şi la Românii din Moldova.

Precum în Bucovina, aşa şi în Moldova, cum ajunge 
vornicelulu mirelui de naintea miresei cu darurile trimise 
de mire, pronunţă următbrea oraţie, care atâtu în pri
vinţa formei, câtu şi a cuprinsului, puţinu se deosebesce 
de cele bucovinene înşirate mal susti ;

Ajungă-te voe bună 
Pre Dumnîa-ta jupânesă 
Miresă !

Bucură-te şi te veselesce.
Că jupânu mirele.
De când d’astă veselie s’a apucată

(i) Com. de d-lu V. Slefanelli, adjunctu.
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La Ţarigradu a plecalu 
Şi din cale a adatii 
De Lote a cumpei-atu 
Şi într'o corabie le a’ncărcalu 
Şi’napoî pe mare s’a'nlurnatu. 
Dar câud a fosLu la jumetate de cale, 
S’a stârnilu o furtună mare,
Unu vcnlu despre resărilu 
Forte Iute şi cumplită,
Şi pre tofl corăbieriî î-a’necatu. 
Numai iinulu a scăpată 
Pe o scândură de bradă.
Cum valurile l’aă purtată 
La mală l'aă aruncată 
Şi jupanului mire 
I a dată de scire,
I)icendu-î : »Fă jupăne mire,
«Cum îl puie,
«Că de corăbierî 
«Neamă luată nădejdea!»
Er jupâuulii mire 
Dacă a aflată.
Forte tare s’a supărată 
Pre altă cală a ’ncălecată 
Şi ’napoî la Ţarigradă 
A plecată,
Şi din câte a aflată

A doua oră a cumpărată :
Marfă sub fire şi alesă 
Pentru D-la jupânesă 
Miresă.
Ţî-a cumpărată ună fesă 
De la’ntăîulă casăgină 
Ca să-ij fie chîefulă deplină.
Ţî-a maî cumpărată 
Ună buccelăcă de mătasă 
Ca să-|î fie de purtată prin casă; 
0 cutnie pentru rochii,
Cea maî alesă.
Ca să-ţ,î fie de miresă;
Tulpane, colţunî şi legătorî.
Ca să-fî fie de serbătorî;
Ţî-a maî cumpărată o oglindă,
Cea maî frumosă
La care să te gătescî ca miresă ;
Ţî-a cumpărată şi soponă
Totă de Ţarigradu
Că să-fî fie de spălată.
Apoî (î-a maî cumpărată 
Şi smochine 
Cu dulceţa din lume.
Ca totă omulă să se mire. 
Poftimă pune mâna 
Si le îe cu tuta inima!

Când miresă întinde mâna spre a lua vornicelulu le 
trage înapoi .şi tjice :

Ia maî îngădue 
Clupănesă 
Miresă 1
Nu te grăbi cu luatulă.
Cum te-aî grăbită cu măritatulă,
Cu tute că şi jupănulă mirele 
Sa prea grăbită cu ’nsuratulă 

VQa^ă nu te apuce altulă 1
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Eî poftimfl acuma,
Pune mâna
Şi primesce cu totă inima,
Şi caută maî voîusă,
C'cî plecată spre a U-tale casă.(l)

în unele sate clin Bucovina şi maî cu samă în celea 
de pe ambele maluri ale Prutului este datină ca, în lo- 
culu vorniceluluî, sfascele mirelui să ducă şi să închine 
darurile miresei. Una dintre dînsele duce pe o strachină, 
pe lângă adevăratele daruri, încă şi o păreche de conduri 
umpluţi cu curmale, smochine, strafide, mere, pere, etc... 
eră cealaltă unu şipu plinti cu rachiu. Pe drumti, pe lângă 
lăutarii, carh le însoţescu, cântă şi ele felîurite cântece. 
Intre multe altele şi acesta :

Frundă verde cardama.
Am cu ce me lăuda :
Cu strafide, cu smochine.
Cu condura.şî dela mine.
Conduraşi-su potcovit!
Şi de cale pregătit!,
In Rădăutu negutat! 
în Şirete cumpărat!.
In Cernăutu bani! dat!.

AjungendLI şi întrându 
darurile aduse miresei (Jict

Jupânesă miresă 
Ca o garofă frumosă !
Tenerulu nostru’mperatu 
De când pe D-ta te-a aliată 
Mare grijă’n capă !-a’ntrată, 
Tote oraşele a călcată,
Ch!ar şi’n Ţarigradă a’mblată 
Până strae t!_a aflată.

în casă sfaşca ântâîa închină 
;ndu;

! Eră când s'a înturnată 
Din oraşă din Ţarigradă,
Unde strae t!-a cumpărată, 
Dumnerjeă sfântulă a dată 
Ună geră mare, îngerată, 
Corăbiile-a ’ngbetată 
Şi pe mare ’n locă aă stată.
Dar tănărulă împărată

(1) I. Mâraa, op. cit. p. 7—8.



Cu-atâla nu s'a lăsaLfi 
In scărî de-auru s’a’năllalu 
La Dumnerjeu s’a rngalu, 
Dumnetjeu s'a înduralu 
Şi ruga î-a ascultatu 
Şi apele-a desghelalu,
Şi tenerulu împeralu 
In oraşu a alerga tu 
Şi mulţi boî a cumperaLu,
Şî-a prinsă boî mnlţî şi vCtLoşî 
Şi bivoli tari şi frumoşi 
Şi corăbiile a scosu 
Din locuia primejdiosu,
Şi le-a scosu la malu pre tote 
Şi s’a dală la descărcate 
Şî-a pusă haînele cele marî

348 —

I Pe caiî seî cel mal târî,
! Lr hainele cele micî 
Pe caiî seî ceî maî micî.
Şi după ce mi le-a pusă 
jMaî departe că ne-amu dusă 
Şi'n astă sar’ amă ajunsă 
La Dumnia-vostră aicî 
Cu hainele cele mici,
Ba nu, şi cu celelalte 

1 Să aî dintr’însele parte, 
j Poftimă jupâne.să 
Miresă !
De cum-va nu vrei să crerlî 
întinde mâna şi verjî,
Dacă singură-î vede 
Nu-î dice că nu-îaşea![3

După ce a sfârşitu de închinată schimbudle în modulă 
cum s’a aretată, vornicelulu saă sfa-ca, care le-a închi
nată, pune păharulu, ce l’a primită dela miresă la gură 
şi-lu dă pe gâtu în josă. Er lăutarii, carii până acuma 
au stătu ghemuiţi în vre unu ungherlă, începă a cânta 
maî ântâiu unu «vivatu», apoi felurite alte cântece. Aşij- 
derea şi tineretulă adunată, care totă timpulu câtă a ţi
nută oraţia a stată la .spatele oratoiiulul şi prin tindă, 
adică pe unde a apucată, ascultândă cu cea maî mare 
luare aminte, începe acuma a se mişca şi din ce în ce 
a se face maî veselă şi maî glumeţă.

Nu multă după ce a sfârşitu vornicelulă sau corăbie- 
rîulă de închinată schimburile mireseî şi s’a întorsu cu suita 
sa spre casa mirelui, trimite şi miresa cu unulă dintre 
vorniceiî seî schimburile pregătite pentru mire. In cele 
mal multe sate din Bucovina însă îndătineză miresele a

(1) Dio BoIanu corn. de d-lQ V. TurturenCi.
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trimite schimlDurile cu acelaşi vornicelu care a aclusu si
7 7

lire ale loru.
Voriiicelulu, fie alâ miresei,, fie alu mirelui, luândii 

schimburile şi duceiidu-se cu dînsele, petrecutu fiindu de 
lăutari şi mat mulţi feciori, carii cântă şi chiue de se 
resună satulu, cum ajunge de ’naintea mirelui, care, ca 
şi miresa, stă între druscele sale după masă, rostesce ur- 
mătorea oraţie :

Buuă vremea,
Buua vremea,
Intr’acesta casă!
Ca să mc apropii .şi eu 
De cinsLita masă.
Dară mai cu de alesă 
La D-la, jupâne mire.
Că eu auijii 
De numele D-tale.
Că e.şti unu negustoriu mare. 
Dar şi-a nostră :mperătesă 
Teneră .şi mullu frumosă 
lucă-I negustorifalesă.
Tote târgurile 
Şi tute oraşele 
A âmblatu.
Marfă după fa(a D-tale 
Kra aflată.
Fiindă ea vrednică 
Şi puternică 
Că-alâta nu s'a lăsată, 
Sfetniciloră 
Şi miniştriloră 
Mare poruncă le-a dată 
Şi a vena aă plecată 
Ca să vâneze fîerî 
Şi jderi.
lir pe .samă şi-a luată 
Că fieri!

Şi jderii
Nu portă numai domnii.
Er fiindă ea vrednică,
Şi puternică
Nici că-alâta nu s'a lăsată,
Dintr’ună comă a buciunată.
Tută oştea s’a adunată,
Sfelnicii
Şi miniştrii
Bine i-a imbrăfoşală,
Şi cu dînşii stândă de sfatu 
I-a împărfită pe toţi de-odat’ 
De corăbii aă gătată 
Şi cu ele aă plecată 
Pe mare, ca pe uscată.
La oraşă la Ţarigradu.

1 Când fuseră 'n Ţarigradă, 
j Orăşelă cam minunată,
Le traseră pe uscată.
In ora.şu în Ţarigradă 
Ei trei dile au âmblatu, 
Mărfuşore-aă căutată, 
Mărfuşore aă aflată 
Milione de galbini 
Pe dinsele-aă dată 
Şi în tencuri le-aă legată,
La corăbii le-aă căratul 
Pe corăbii le-a’ncărcată. 
Grea zahară aă rădicată.

• ^
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lii josu pe mare au plecatu,
Tuţî pe mare, ca pe uscaţii.
<jlând au foslu la mijlocii de mare 
A trimi.su Domnulu unii ventii mare, 
Şi când au fost la mijlocii 
A trimesu Dumnedeu sfântulu 
O jirebie de ventii.
\rentulu murea ’nvolburatii, 
Corabia a’nturnatfi.
Negdţele s'a'necatu.
Noî câţî-va ostinitorT,
De asemenea căletorî 
Pe acolo că ne-amu aflată 
Şî-amu sărilu nu le-amu lăsată, 
Şi negbjele maî mice 
Le-amă luată tote’n căice 
Şi le-amu adusă tote aice,
Le-amă adusă la Domnîa-vostră 
Cu totă sudorea nostră : 
«Cămeşuîcă de tnipaiu 
Ca să-ţ.î fie de bună traiă.
Bătută cu boroncîucă

Să se lipescă de trupă,
Şi de-a fi vr'o găurea 
0 îeă eă pe barba mea ; 
Căme.şuîcu de fuîoră 
Să-ţ.î fie pe trupu.şoră ;
Cămeşă mândră de ină 
Să-ţî fie chlefulă deplină, 
Ismenuţe de fuîoră 
Cu găurele Ia picîoră 
Să-ţî fie de serbătorî 
Şi de-alL’ dată une-orî.
Cu brăcinarîulă de teîu 
Nu cum-va să mi te leî 
Să-’mbli după alte femeî.
Apoî şi nişte imineî.
Care aă fostă maî frumuşeî, 
Şî-o basma de grumază 
Să fiî Dumnîa-ta cu bază 
Şî-o năframă cu florî de firă 
Să-ţî stergî musteţele de vină ! 
Prea cinstite ! de nu cretjlî,
Poftimă pune mâna, verjî !

Mirele vrea să pue mâna pe schimliuri, însă oratorîulu 
le trage înapoi şi rjice mal departe:

’Ncolţurată,Ho! 'nălţate 
Împărate I 
Asta frate 
Nu se pute !
Nu te grăbi la luată
Precum te-aî grăbită la’nsurată.
Căcî părinţii Dumitale
I-a cuprinsă o mare jale
Şi se puse ’n price
Ca să strice.
D-ta al prinsă a plânge 
Şi a (Jice :
Că o petră,
L^ngă, lată

De grumază că ţi-î lega 
Şi ’ntr'o hulbonă uscată 
Te-î arunca.
Şi acolo te î îneca,
Căcî ca N. N. nu-î afla. 
Dar cu aceste, cu Iute. 
Prea'nălţate, 
împărate
Poclonurî cinstite, ’nalle 
Del’a nostră ’mpărătesă 
Prea vesfiiă de frumosă 
De-astă dată să primescî 
Şi oştirea să-î cinstescî.
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Pre scripcarî, 
Pre lăutari

Ca pre nişte meşlerî marî, 
Cu galbinî să î dărueşcT!

După sfârşirea acestei oraţii mirele cinstesce pre ora
toriu cu unu păharu de rachiu, er oratoriulu priininclu-lu 
începe, «oraţia puliarulul» fjicendu :

Multămiinu
Mulţămimu,
•lupâne mire 
De acestu dulce păharu 
Ca şi Domnuluî de daiu,
Cas’ acesta, ce se face,
Zidită lie pe pace 
Să se facă 
Pe locu 
Cu norocu,
Pe via fă 
Cu dulcelă.
Şi încă ve dăruescă 
Dumnezeu D-vustre ;
Curţî albe lângă drumu 
Să sălăşlui(î 
Pe ceî neavuţ.î,
Să hrăniţi 
Pe ceî flămânrjî,
S’adăpaţî 
Pe ceî însă ta ţî.
Şi ’n curţile Dumniloru-voslre 
Dumnezeu ve dăruescă : 
Sahane pline de bauî 
Ca la boeriî ceî marî,
Contăşe cn lupî,
Caţaveîcî cu hulpî,
Şi'ncă ve tnaî dăruescă 
Din trupulu Dumniloru-voslre 
Fiî şi fiîce,
Er fiiî şi (iîcele 
Să fie feţî

Şi logofeţî,
Preoţî şi preotese 
Pe la căpiţe de mese,
Şi'ncă ve maî dăruîască 
Dumnecjeu Dumniloru-vostre : 
'tăria
Luî Samsonu,
Inţelepcîunea 
Euî Solomonu,
Dlândeţele 
Euî Davidu,
Frumuseţele 
Luî losifu.
Bogăţia 
Luî Iovii,
Vitejia
Luî Alecsandru îmiieratu 
Şi loîagulu luî Aronu 
Celu de doîsprece anî uscată. 
Care-a 'nver(JUu neudatu,
Şi ve bucure Dumnezeu 
Cum a bucurată 
Pre Noe 
tu corabie.
Când o porumbiţă 
A adusă o mlădiţă 
Şî-o frunză verde de măslină 
în gură, şî-a beulă vină 
Şi s'a veselită deplină,
Şî-a mâncată pdmă de vie 
Şi s'a 'mplutu de bucurie 
Şî-a trasă corabia pe uscată
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Si s’a mântuitu de pecaLu 
Şi totă siminjia noslră 
S’a bucurată.
Să trăescî podea 
Să bee guriţa mea,
Să trăescî şi tu podă 
Să beu acestu păharu totă,

C’oiă face gura leîcuţă 
Pântecele balercuţă.
Şi n'oiă lăsa nici o firucuţă 
De holercuţă.
Să trăescî şi tu grindă 
Să se uite ceî din tindă ! (1)

]n unele sale din Bucovina, precum bună oră în 
Calafindescî, de o dată cu vornicelulQ miresei se duce 
şi nevasta, care a cusutu schimburile mirelui, şi totu 
limpulu, câtu ţine oraţia citată mal susu stă de-a drepta 
oratoriului. Eră după ce s’au încliinatu acuma schimbu
rile şi după ce se punu pe masă de naintea mirelui, în
cepe a bate din păi ml, a areta mal alesă cămeşa atil tu 
mirelui câtă şi nunei celei mari, care şede de-a stânga 
mirelui după druşca cea mică, şi a (Jice;

Ecă manile mi să jupite 
Şi trebue cu ce-va tocmite !
Ecă manile mi să împunse 
Şi trebue cu ce-va unse!

Nuna cea mare le ună tălgeraşă, pune’ntrînsulă vr’o 
câţî-va cruceri şi-i dă apoi nevestei, pre care o numesce 
«croitor IU.»

Nevasta dintru începută nu voesce să i primescă iji- 
cendă că i se cade mal bună plată. Acestă respingere se 
repeţesce de trei ori după olaltă. Abia după a treia oră 
se împacă, după ce şi mirele a pusă în talgeră atâţia 
cruceri, câţi cugetă elti că-i voră fi nevestei de ajunsă.

După ce a primită acuma nevasta talgerulă cu crucerh, 
ie nuna cea mare unu păhară cu rachiă şi cinstindă pre 
nevastă (Jice:

(1) Din IlişescI, dict. de Petrea Rotariu.
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Ci-oilorule,
Voînicelule!
Să trăîescî 
Să inaî croîesci 
Şi să mal coşi!

După acestâ închinare şi cinstire, bea păharulu de bine 
şi umplendu-lu erăşi îlu dă neArestei.

Nevasta, primindu păliarulu, îlu cinstesce şi ea de bine. 
Apoi legă cruceriî într’unu tulpanu şi prinde a juca cu 
dînşiî şi cu talgerulu de naintea mesei. Er după aceea 
îea talgerulu cu sine şi întorcendu-se la miresă se laudă 
atâtu cu baniî câtu şi cu talgerulu ce la căpetatu şi pre 
care îlu lasă apoi miresei.

Nevasta acesta, care de obiceiu e o soră de-a miresei sau 
forte de aprdpe înnemurită cu dînsa. se întdrce totu de- 
a-una îndereptu la miresă nu numai ca să-î arete darulu 
ce Ta căpătată, ci totu odată ca să şi petrecă.

Dar nu numai singură nevasta, ci şi toţi ceîalalţT, carii 
s’au dusă cu schimburile la mire, cum s’aă închinată şi 
predată schimburile şi aă fostă cinstiţi din partea mire
lui se ’ntorcă înapoi la miresă tot cântăndă şi chiuindă. (l).

In Boiană, Mahala, Ciahoră, precum şi’n celelalte sate 
de pe lângă Prută, nu duce schimburile ună bărbată, 
ca în alte părţi, ci, ca şi la miresă, dou6 neveste tinere, 
isteţe şi bune cântăreţe, cari de regulă se alegă dintre 
Hemurile cele mai de aprope ale miresei şi se numescă 
sfasce.

Schimburile, adică o cămeşă, ună brâu şi o păreclte ele 
ismenc puse într’o strachină şi acoperite cu o basma le 
duce sfaşca cea mare, eră sfaşca cea mică duce ună şipă 
cu rachiă, care e legată la gâtă (gâtlejă, gârliciă) cu bu- 
suiocă şi cu o cordea ro.şă.

(1) Dict. de Sofia Fiancu.



— 349 —

Pe dvumii, afară tle lăutarii, carii le petrecu şi mergii 
în fruntea loru, cântă şi ele o mulţime de cântece, bătu 
în pălmi şi jocă.

fită unulu dintre cântecele, ce-lu cântă sfaşca cea mare ;
Fruncjă verde busuîocu,
M’ail pusă sfaşcă ca să jocu.
De ce jocu, de ce maî potu,
Că nu-su făcută din plopu.
De ce jocu, de ce-aşî juca,
Că me ’ndemnă inima.

Sfaşca cea mică;
Păună verde pusă în cuîă,
Sfaşcă ca mine nicî iiu-î.
Păună verde pe părete.
Bine sfa.şcă mi se .şede. 
tă, iă, iă şi eră iă !
A cuî sfa.şcă eă .să fiă ?
A celui cu ma.sa verde.
Bine jocă .şi mi se şede!

Ântâîa sfască:)
Frumjă verde nuelu.şă,
Am ună drumă .şî-o cărăruşă 
Pân’ la cuscri meî la uşă.

Când ajungi! la părinţii mirelui şi nu li .se deschide 
de grabă porta:

Frunrjă verde crbă mortă.
Noi de asară stăniă la portă,
Fr DumnTa-vostră’ii locă statî;
Ospetaţî beţ.î şi cântaţi 
Şi drumulă nu ne maî daţi !

Când ajungu la uşă:
Fmndă verde de năgară,
Noi de asară stămă pe-afară,
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Dumnîa-vostra sLaLî la masă 
Şi de noi nici nu ve pasă.
Friiinjă verde florî de rujă 
lan descliideţî a.stă u.şă.
Frumjă verde flori de macu,
Dali-niî druraulu pesle pragfi.
Frunijă verde flori de mintă 
l)ali-mî drumulu până ’n tindă^
Frunqlă verde de melasă 
Daf,i-mî drumulu până ’n casă 
Să vedu s6cra-î sănetosă ?

După ce le-au deschisu u.şa şi le-au datu drumulu să 
între în nuntru:

Ian deschideţ-î u.şele,
Că etă vină rujele.
Rădicaţi oslonelc (1)
Să joce cuconele !

După ce au întratu în casă:
A .şi juca pe lângă hornu,
Că mirele-l ca unu domnu.
Ca unu domnu, ca unu păună,
Nu-Î de lepădată în drumă.
Ci de slrînsă de pusă în şină.

Dacă una dintre sfasce e soră cu miresa, atunci cântă:
A.şî juca pe lângă hornă,
C’am unu cumnată ca ună domnă.

Dacă mirele are fraţi neînsuraţi:
Frunză verde de heinelă,
Câp flecăî îsă frumuşei,
Tofi îsă cumnăţeii mei!
Frumţă verde şălăţele.
Câte fete-su frumuşele 
T6te-să cumnatele mele.

(1) Osl6ne=scaune, lalfe.
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După tote acestea sfaşca cea mare presentă schimbu

rile mirelui (JicendCi:
Poftimu dai’urî,
Ji'pâne mire 
Dela jupânesa 
Miresa!
Cămeşuîcă de inu 
Umplută cu firu.
Nu bănui că-î cam grosă,
Că-î în .şă(Jel6re torsă,
Că jupânesa 
Miresa
piua n'a maî avutu timpu,
C'a bnblatu la lucru la câmpu. 
Poflimu jupâne mire ; 
Cămeşuîcă frumuşică 
De alăgică
Cu ur(Jală de urcjică
Şi bătută cu năgară
Că ne a fostu spata cam rară
Şi iţele cîotorose
Şî-a eşitu marfa cam grosă
C'am pusu slativele'n drumu

Fără iţe, fără sulu.
Şi le-am dusu, le-am pusu la portă 
Fără iţe, fără spată.
Şi toLu damu vina pe iţe,
Că nu mî-a fostă cu credinţă. 
Bat’o pustia de spată,
Că mi-a făcută pâncja spartă.
Bat’o pustia sucală,
C’a umblată ca o dârdală 
Şi mî-a făcută pâiuja rară.
Pe sululu celă dinapoî 
0 sută de lălunoî, 
fir pe celă de de'nainte 
Pustia-î mat ţine minte.
Poftimu marta de-o luaţî.
Dar corabia (1) ne o daţi 
Că ea ni-I trebuitore,
C'a venită Hucăidu (2/ mare 
Şi noî nu vomă pute trece 
C’apa-î mare şi cam rece. (3)

După ce primesce mirele darurile ce i s’au adusu :

Frundă verde liliacă,
Mi-arn dală grija de pe capă. 
Haî sfâşcuţă şî-omă juca, 
Şî-omă vede ce-omu căpăta ; 
Şî-omă căpeta gălbănaşî 
Şî-omă lega la curelaşu.

Hopa, hopa lângă bornă.
Am unu frate ca ună domnă. 
Hopa, hopa lângă masă 
Am cumnată preotesă.
Hopa, hopa lângă uşă 
Am cumnată ca o rujă. (4)

(1) Strachina saQtablaQa pe care s'aQ adusQ schimburile.
(2) HucăU se numesce unQ părSQ, care trece prin BoIanQ.
(3) Tote cântecele de până aice sunt culese în BoIanQ, şi corn. de d-lQ V. Tur- 

turânu, preotQ.
(i) Din ClahorQ, dict. de lonQ Pridie şi com. de M. Dimitrovicl.



Apoi cântă nunului

Vine nunulu clela curie 
Cu sprincenele făcute,

După aceea nunei :

Vine nuna dela grâu 
Cu treî floricele’n brâu,

Apoi la ameiicloî:

Fruncjă verde mintă crefă, 
Nuna nostră cea isteţ.ă.
Ce cunună şi boteză...
O săraca nunuţa 
Cum îî sună fălbuta.

Sau aşa :

Să trăescă nu nu fa,
Cum îî sună sălbuja. 
Sună, sună şi resu.iă 
Şi ajunge a cunună :
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Cu cîubucu de cuişore, 
Unde-lu vede nuna, more.

Nunulu cercă să Ie îee 
Nuna nu vrea .să le dee.

Şi nunului punguţa 
Încă-î sună şî-a suna,
C’are gându a cununa.
Frunză verde meru mistreţii 
Nunulu nostru celu măreţii.. (•)

Frumjă verde vişinelti, 
Nunului nostru celu cinstdu 
Frumjă verde vişinică.
Nuna nostră cea cinstită (3)

Acestea sunt tote datinele, cântecele, şi oraţiile Româ- 
niloru clin Bucovina şi Moldova în decursulu închinării 
schimburiloru la mire şi niiresă câte le-am putută eu 
până acuma aduna.

Cămeşa, hobotulu sau velulu, brăulu, păpucii sau cîo- 
botele, colţuniî etc., cari se amintescu mai în tote ora
ţiile înşirate în capitululu de faţă sunt obiectele princi
pale de dăruire şi schimbare în ajunulu cununiei între 
mire şi miresă nu numai la Români, ci mai la tote po

ţi) Tote cântecele de până aicea sunt culese în Bolanu şi corn. de D-lil V. 
Turturenu, preotQ.

(2) Cinstelu :- cinstită.
(3) Din ClahorO, corn. de M. DimitrovicI, stud. gimn.
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porele indo-europene. (1) Modulft schimbării şi închiuări- 
loru însă este felluritu.

Aşa în Massa di Sorento din Italia se punea maî de 
multă o cutiuţă cu darurile mirelui pe unu caţără, care 
le ducea la miresă, er purtătorulă catârului le da apoi 
miresei.

în Friaulu mirele trimetea singură in ajunulu nunţii o 
căruţă la miresă ca să aducă «arca nuzziale,» în care 
se află darurile menite pentru dînsulă (2)

La A Ihanejî din contră, fiindă că miresă nu capetă zes
tre, ba până chiar şi hainele sale trebue să le lese pă- 
rinţiloru, de aceea mirele îl trimetea pe la apusulu sdre- 
luî înainte de nuntă zestrea, haina de miresă cu tină 
<nfesu» cusută cu fire de aură, şi amesurată datineî locale, 
încă şi o sumă anumită de bani, care însă nu întrece o 
sută de piaştri. (3)

în unele oraşe maî mar! din Rusia chîamă mirele în a- 
junulu cununiei pre unu băîată de 6-7 ani la sine acasă, 
împacheteză într’o cutiuţă anume spre acestu scopă cum- 
perată diverse obiecte de es. păpucî, colţunî, cercei, mă
nuşi, evantailu, precum şi multe altele, i le dă băiatului 
şi acesta încă în aceea-şî sară le duce miresei ca dară 
din partea mirelui.

în Nerechta totu în ajunulă cununiei, <iDru/.ka» duce 
şi dă miresei ca dară din partea mirelui pe lângă o cu
tiuţă, în care se află păpucî şi colţunî, pieptinî, pomadă 
şi alte obiecte, încă şi o oglindă acoperită cu ună şervfitu. (4) 
Precum am vecjută, datina schimbării de danirî între mire 
şi miresă în ajunulu cununiei esistă şi la alte popdre.

(1) Gubernatis, op. cit. p. IIS şi urm.
(2) Duringsfeld ; op. cit. p. 102.
(3) Duringsfeid : op. cit. p. 60.
(4; Di'iringsfcld : op. cit. p. 23.

S. FI. Mo.rinnft : Xunla la Românj.
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La nici uiiulu însă dintre tote popdrele, care s’au înşirată 
mal susLi, ba nici la altele, despre care ne-amu convinsă 
că multe datine de ale loru samănă cu ale Româniloră, n’amă 
aflată până acuma nici o singură oraţie câtă de mică, 
care ară aduce măcară în câtu-va cu cele românescl usi- 
tale la acestă ocasiune. Prin urmare, de o cam dată, ne 
este peste putinţă a ne pronunţa în privinţa adevăratei 
loru origine. Atâta putemă spune numai de astă dată, că 
Românii trebue să le albă forte de demultă si anume 
dintr’unu timpu cândă stau într’o mare legătură comer
cială cu poporele din Orientu.

în acestă presupunere ne întăresce nu numai împreju
rarea, că mal tote oraţiile amintescu despre călătoria pe 
Dunăre şi Mare, despre oraşele Ţarigradă şi Ierusalimă, 
ci totu odată şi unele cuvinte, cari se cuprindă într’însele.
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VIII DANŢULU.

Cum a prinsu a se îngâna diua cu noptea începu a 
■se aduna atâtu la miresă câtă şi la mire, nu numai bâr- 
bat-i şi neveste, ci şi feciori şi fete, şi aceştia nu numai 
•ca să aducă cinste, ci totodată ca să şi petrecă, să joce. 
De-aceea vornicelulu primare, eră în lipsa acestuia alu 
•doilea vornicelu, cum s’au adunată mai mulţi inşi, po- 
runcesce lăutariloră să cânte şi tineretulă prinde a juca 
sau în odaia, unde se află mirele şi miresa, sau în altă 
•odae deosebită. Şi numai atunci se întrerumpe joculu pe 
ună timpă mai lungă, când se ’ncliină schimburile şi şedă 
la masă.

Acestă petrecere împreunată cu felîurite jocuri, la cari 
ia parte nu numai tineretulă singură, ci şi ceialalţi nun
taşi adunaţi, precum şi mirele şi miresa, când aceştia nu 
sunt nevoiţi să stee după masă, ca să primescă cinstea 
ce li se aduce şi schimburile ce li se’nchină, se numesce 
mai pretutindene în Bucovina «Danf.u», eră în unele lo
curi din Transilvania «Piperşi «La pomii».

(1) V. R. Biticescu: «Nunta Dochitel» op. cit. p. 460.
• Pipertulii e o petrecere în presără nunţii ]a casa mirelui sau a miresei 

6ră când nu şedQ într’unQ satO, la ambii.> — G. 1. Pitişu :
«Nunta in ScheiQ», publ. în «Revista nouă» an. 1. No. 4. p. 155.
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Numirea de usitată îii Bucovina, a căpătat’©
petrecerea acesta clela joculu cu care atătu mirele câtu 
şi miresa se bagă şi se scotu din casă de după masă la. 
începutulu şi sfârşitulii fie cărui actu maî însemnatu din 
decursulu nunţii şi despre care Dim. Gantemirti ne spune 
următdrele ;

«Când se punu în şiru lungu prindendu-se de mână 
aşa, că atâtu unu capetu, câtu şi celalaltu se remână li
berii şi făcu diverse rotaţmnl sau întorsături, se numesce 
Banfu, care este cuvîntu polonescu. La nunţi au datina 
a juca înainte de cununie în curte sau pe stradă for- 
mându doue şiruri, unulu de bărbaţi şi altulu de femei. 
La amendoue se altge câte unu conducetoriu, care tre- 
bue să fie omu betrânu şi onestă; acesta portă în mână 
unu băţu vărgată cu aură saă trasă cu alte colori şi în 
capetulă de susă atârnăndă o cârpă cusută forte fru- 
mosă. Când facă prima mişcare, unulă din conducători 
trage pre ai săi din drepta în stânga, eră celalaltă din 
stânga în drepta, aşa în câtă şirurile să stea faţă în faţă ; 
apoi întorsă, ca să stea dosă la dosă. Şi aşa se’ntorcă 
amendoue şirurile în rotaţiuni continue; dar atâtă de 
încetă, pentru ca să nu se confunde, în câtă abia lei 
poţi observa mişcarea. Atâtă într’ună şiră, câtă şi în 
celalaltă, ocupă locă fie-care după rangulă săă. Femeile 
şi fiicele boeriloră îşi îaă locă după rangulă bărbatului 
saă tatălui lorQ. Dar primulă locă îlă are totde-auna 
conducătoriulă, ală doilea nunulă şi ală treilea mirele. 
Asemenea şi în şirulu femeiloră mai ântâiă e conducă- 
toriulu, apoi nuna, miresa, chiar şi când ară fi de 
stare mai inferioră decât ceialalţi.

După cununie se amestecă ameiidouă şirurile şi jocă în 
cercă aşa, că fie-care bărbată îşi are femeea sa de-a drepta^
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şi totu de-a drepta are fie-care june Ccâte o fată de sta
rea sa.» (1).

Numirea de ^Fqjeriii» o are petrecerea acesta, după 
cum se vede, asemenea dela unu jocu, care e îndâtinatu 
a se juca în decursulu nunţu şi despre care d-lu G. I. Pi- 
tisu etă ce ne spune;

*Pe vremurile alea se maî juca la nunţi şi Pipera*: 
unu feliu de brâu, de se prindea omenii ca la horă de 
mâni. Celu care era de purta dicea din gură:

(tine jocă Piperu,
Piperu săracu 
Să se plece cu capu.

Şi apoi le spunea ce să facă şi de câte ori să dea cu 
picîorulu în pămîntu. Ori le dicea eră:

Cine jocâ Piperu 
Să-şî lepede odoru,

şi atunci cu toţii se desbrăca de haina de pe de-asupra 
de remânea uneori în cămeşă şi aşa juca.> (2).

In fine numirea «la pomn» o are de la «pomulu* sau 
«niărală*, despre care voinu vorbi maî pe largu într’altil 
capitulă.

Petrecerea acesta devine maî vide abia după închinarea 
schimburiloru şi cu deosebire după «Masa mică»^ căci 
abia atunci, când începu a se amesteca printre tineri şi 
cel betrânî, începu glumele cele maî hasliî şi jocu
rile cele maî înfocate, de ore-ce cunoscută este, că 
betrâniî, ca maî âmblaţl prin lume şi maî esperţî, sciă 
(otde-a una maî multe decât ceî tineri.

Conducetoriulă saă cârmacîulu danţuluî, care atâtu la

(1) Op. cit. p. 141.
{2) Nunta în ŞcheiO, loc. cit.
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mivesă, câtii şi la mire e totcle-a-una vlUăjelulu sau vor- 
nicelulu primare, cum a sf;irşitu oratoiiulu 'saîi corăbie- 
rlulii de închinatei schimburile, poruncesce klutariloru să 
cânte moldovent'sca adică hora de hrdn. Lăutarii începCi a 
cânta.

Conducetorîulu prinde acuma de mână pre celu din- 
tăiu 6spe din drepta miresei, sau, dacă se’ntemplă a- 
cesta la mire, din drepta acestuia, şi rădicându hălulu, 
pre care tot-de-a una îlu are la sine, în susu, începe a 
juca şi a scote cu danţulti pre miresă şi pre druscele 
acesteia de după masă. In acelaşi timpu chiue urmă- 
torea chiuitură, care e obicinuită numai la acestă oca- 
siune:

Ile trei ori pe după masă 
Să scotemu Horea din casă,
Să remâe binele 
Să roesc'albinele.
Pe la noi acum roescu 
Ca şi vara, când cosescu,
Şi cosescu rendurî de flori 
teă fie de serbătorî 
La fete şi la feciori.
Şi cosescu erbă la vaci 
De pe vervurî, de pe fagi,
Şi cosescu erbă la junei 
De pe vervurî, de pe lunci. (1).

Alu doilea vornicelu, care de regulă prinde de mână 
stângă pre celu de pe urmă ospe de a stânga miresei şi 
conduce daniulu în codă, după ce a sfârşitu fărtatulu 
seu chiuitură de mai susu, ■ începe asemenea a chiui şi 
a (Jice:

(1) Din IlişescT, colecţia mea inedită.
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Tolu aţ:a. că î bine aşa,
Miillă vreme n'a fi-aşa!
Ba a fi, de- omu maî trăi 
La vară, când omu cosi,
Şi-omu cosi rendurî de florî.
Să fie de sârbătorT.
Pentru fete şi fecîorî. (1).

Dacă şi ceialal^l fecîorî, caviî aşişderea întră în dan+fu, 
novrendu a reniăne maî pe josn decât' vorniceiî, încă 
prindu a chiui şi a cjice:

Câte-o (,iră, câte-unu pică,
Dcir'a face erba spicQ 
Câte-unu picii şi’ncetişoru,
Dor’a face spicuşuru! (2).

Insă ceî maî mulţî, voindu a aieta mireseî cum va fi 
tractată de mire după ce se va cununa cu dînsulu, în 
castt cându ea nu s’ară purta cum se cuvine, chiue;

Nu te supera miresă.
Că bbta-î pe grindă ’n casă
îndoită ’n patru dungî
Câta ţ,i-su spatele de lungî. (3)

Sau aşa
l'n miresă 
Veselusă
Nu fi aşa de voîosă.
Că bota-î pe grindă ’n casă 
Cioplită în patru dungî 
Câta ţi-sa spatele de lungî. 
Şede pe grindă pârlită 
D.e spatele tea gătită. (4)

ni Din lli^escl,
(2) Din Cehoi'Q.
(3) Din llişescl.
(4) Din llişescl.

colecţia mea inedită.
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In Transilvania :

Bucui'ă-mi-te minisă 
Că bota-î pe grindă ’n casă,
Şi-î cîoplită în patru dungî 
Câtu-su spatele de lungT,
Îî cîoplită 
Şi pârlită
După spate curuită.

Apoi şi acesta :
Noî la mire-amu lăsată jocu 
La niires'-amu facă focă ;
De la mire venimu gata,
La mires’-amu facă vatra.
Fruncjă verde de rogoză,
Mirele nostru-i frumo.să,
Aşa-î cina.şă şi frumosă,
Pare-că-î din ladă scosă.
Ba (Jeă, mire ca ăsta 
Intr’ună tărgă nu poţî află. (1)

Astfeliu se scote miresa dimpreună cu druscele sale de 
după masă. Şi conducetorîulu danţuluî, când ajunge de 
după masă la pragulu uşei şi dă să iasă afară, face mal 
ântâîu cruce (jicendu : «Sănătate la betrânî şi tineriloru 
norocu», şi apoî păşesce peste pragu.

Când scoto pre mire cu danţulu, atunci feciorii din Bu
covina chiue ast-feliu .•

De treî ori pe lângă masă,
Să Iasă reulă din casă,
Ca să între binele 
Să trăiască mirele. (2)

Sau
Frunză verde erbă grasă, 
De treî ori pe lângă masă.

1,1) De pe valea Someşului, corn. de d-lu l. PopCl Reteganulfl. 
(2) Din Ilişescl.
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Să scotemu reulii din oasă;
Să remâe binele,
Să trăiască mirele ! (l)

Erâ cei din Transilvania asa :
7

Frumjă verde de pe cuslă
Frurnosă-î miresa nostră.
Fruudă verde de pe tăO,
Nici la mire nu-î stă reu. (2)

Acela!?! fecîoru sau şi altulu nemijlociţii după chiui- 
tura acesta cliiue pre cea următore:

^Floricică albăstrea,
/Ce-aî crescută pe sama mea 

/ Aşa naltă, frumuşea ?
I Floricică de pe şesu 
1 Din o mie te-am alesu, 
x Ţe-am alesu numai pe mersu. (3)

După ce au eşitQ cu danţulu afară, după ce din lan- 
ţulu de maî nainte s’a formaţii acuma unu cercii, o horă 
mare, la care ieau parte mal tofi ospeţiî, cari să află de 
faţă, şi după ce hora sau moldovenesca acesta se mai 
jocă puţinii şi de naintea căsiî, urmeză alte jocuri.

Şi precum la alte petreceri, aşa şi acuma nu le mai 
tace jucăuşiloru gura, ci chiue diferite chiuituri, cari le 
sunt de mai nainte cunoscute sau improviseză altele 
noue, cum le vine mai hine la socotelă şi după cum sunt 
şi de bine dispuşi.

Ba, chiar până şi câte pre unu moşnegu, care încă s’a 
amestecaţii printre cei tineri şi care se’nvertesce şi is- 
besce cu piciorele în pămîntu maî de hai decât uriâ 
fecîoru holleiu, încă îlu autjî chiuindu:

(1) Din Voltinelu, corn. de d-IQ TeofilQ GramatovicI, jurista.
(2) Din RetegO corn. de d-lS I. PopQ ReteganulO.
(B) De pe valea Sop.ieşu’ul, corn. de d-1 u I. Popu ReteganulO.
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De ce jocfl, de ce-aşî juca 
Pare că-su făciiLu aşa,
De ce jocu, de ce me’ndemnu 
Că dor’ nu-su făcută din lenmu (1)

Sau acesta;
Fruiujuliţă, frunda-T fostă,
Unde-aî vecjută nuntă’n postă ?
Ba eu şi la dîns’am fostă,
Cocoşulă cotcodăcîa.
Şi găina cârîia,
Dicea c’a merge şi ea.
Er cocoşulă îi rjicea:
Pe tine nu te-oiă lua,
Că me temă că te-I oăa (2).

Geîalalţî jucăuşi, au(;lindu-lu ast-feliu chiuindu, prindu 
a rîde şi a-lu lua peste picîoru, dicendu :

Câtă e mo.şală de betrânu 
Totă doresce meră din sînă.
Câtă e baba de betrână 
Totă doresce voe bună 
De treî orî pe septemână (3).

Sau:
Aruncă-te moşă betrână 
Că la ernă fî-oiă da fenă,
Da 'de nu te-î arunca 
Nice paîe nu D-oiă da. (4j.

L’au luatu eî feciorii peste picîoru, dar şi moşnegulu 
nu se lasă aşa de lesne a fi păcălitu. Elu strigă:

Aici locă de ca.să nouă.
Şede curca şi .se ouă.

(1) Din Ilişescl. 
{2} Din Crasna, 
(.S) Din Ilişiscl. 
(4) Din Ilişescl.
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Şi se ouă doue oue,
Să ve facă papă vone.. (l).

Sau aşa:

Dacă 
chiue :

Sub potcova cismeî mele 
Sede draculu şî-o muîere 
Şi mo ’nvaj:’ a face rele.
Sub potcova mea cea nonă.
Şede draculu şi se ouă 
Să ve facă papă voue. (2).

mirele nu e dintr’unil satu cu miresa, atuncî

•Tocă nunta de treî (Jile 
Şi mirele nu maî vine,
.Tocă nunta pe surcele 
Maî încetulu vătejele,
Că verjî miresa maî more 
De atâta aşteptare. (3).

Feciorii, ce se temu că însurându-se, voru căpătă soţii 
rele, cran nu se voru pute împăca cu maicele loru, strigă:

Câte llorî îsu pe re?.oră 
Tote-raî strigă să me ’nsoru 
Să ducă rnamiî ajutoră,
Nutnaî frunrjuţa din lază,
Imî cântă să maî me la.să 
Să nu ducă rnamiî necază. (4).

Cei ce se temu a lua fete bogate, ca nu cum-va în
surându-se, să fie nevoiţi a juca cum voru cântă ele: 

De-aşî trăi ca frumla ’n vie 
N’aşî lua fată ’n moşie 
Să’mî poruncescă ea mie.

(1) Din Crasna.
(2) Din Ilişescl.
(.3) Din Ilişescl.
(4) De pe Valea Someşului, corn. Je d-lfi I. Popii Reteganulu.
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Făr’ seracă 
Şi să-mi placă,
Ce î oiu (jlice eu să facă,
Când oiu (Jice: taci! să tacă. (1).

In fine, când voia cea bună a ajunsula culme, atunci 
numai ce vetjî că şi socrulu celu micO, voindu a da pe
trecerii unO aeru .şi mai înveselitoriu, apucă pre haha sa 
la Jocu şi învertind’o ca unu feciorii holteiu, chiue:

Haide, babă, să jucămu 
Că fata ne-o măritămu.
Fericiţi de noi, c’omu da-o,
Vai de celu ce va lua-o ! (2)

Astfeliu totu jucându şi cliiuindu feliurite chiuituri pe
trecu mai până câtră mietjulu nopţii, când se despăr- 
ţescD şi se ducu apoi pe acasă.

(1) Din SâncelQ, com. de d-lu I. PopO ReteganulO.
(2) Din VoTtinelti, corn de d-lu T. GvamatovicI, jurista.
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IX. BRADULU

Atâtu în Bucovina câtti şi în celelalte ţerî locuite de 
Români este datină ca mirele să aducă pre miresă şi 
zestrea acesteia într’untî caru la care sunt înjugaţi 
4—12 bol. (1).

Deci în acelaşi timpu sau nemijlociţii după pregăti
rea cununeî şi încoronarea miresei, fraţii de mire din ri
nele părţi ale Transilvaniei şi Ungariei pregătescu mai 
multe cruci sau tufe de bradu verde cu carile împodo- 
bescu atâtu carulu în care are să se aducă miresa câtu 
şi jugurile boiloru ce au să fie prinşi la acestu caru.

Aceste cruci, tufe sari vervuri de bradu verde, cari 
ţinu loculu resteieloru, lopăfeleloru, a cuiului de prin jugu 
şi a ţepăruiloru, şi a cărorri cetină acopere mai totu ca
rulu şi boii, se numescu c’unu singurii cuventd Bradu, (2> 
eră fjiua, în care se pregătescu, se numesce în Ţara ro- 
mânescă Jjlua de hradă. (3).

Miresa, când se pornesce dela casa părintescă la mire 
trebue să lege de bradulu acesta sau mai bine (Jisu de 
fie-care tufă de la juguri câte o năframă cu ciucuri cu-

ri) I. Mârza, op. cil p. 10.— B. Viciu, op. cit. p. 4. — I. C. Tacită; Nunta 
la pop. rom. publ. în op. cit. p. i!2.—T. Frâncu, op. cit. p. L52.

(2) T. Frâncu, op. cit. p. 152.
(3) D. Stefânescu : Studii asupra literatureT poporului, publ. în op. cit. No. 

7 şi 8 p. 231.
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sulă de înseşi manele sale, carî năfrăml sunt menite 
pentru cărăuşi. (1).

Totu atunci împodobescu fraţii de mire şi celelalte care, 
cari au să mai fie luate la aducerea miresei, cu cetină 
verde de bradu cu năfrămi şi cu petele. (2). Afară de a- 
cesta mai pregătescu ei totu atunci dimpreună cu drus- 
cele încă şi nisce flori precum şi năfrămile, cari a doua 
fji au a le lega de cornele boiloru şi de dopoţelele, carî 
se anină acestora la grumazu. (3).

In România era rnai nainte datină, cu deosebire însă 
la clasele cele mal inteleginte şi mal avute, ca nemijlo
cită înainte de (Jiua cununiei să împodobescă mahalaua, 
în care se serba nunta, cu braqlî dela casa ginerelui şi 
până la casa miresei. (4)

Acestă datină de-a împlînta brădănaşl ver<jî pe latu
rile drumului, pe unde are să trecă conductulu nupţială, 
precum şi de a împodobi casa miresei şi a mirelui cu 
cetină verde de bradu esistă şi astă^li în Bucovina, dar 
şi aice mai multă la clasele cele mal inteleginte, rară 
când şi la unii dintre ţeranii cei mai avuţi şi mai civi- 
lisaţi.

In unele părţi din România (5) şi în Dobrogia este 
datină, în locă de a împodobi jugurile şi carulă în care 
se aduce miresa cu bradă să mergă înaintea miresei, când

(1) Corn. de d-lQ Dim. CosmoleiQ.
(2) B. Viciu, op. cit. p. 4.--I. C. TacilO : Nunta la pop. tom. puid. în op. 

cit. p. il2.
(3) B. Viciu, op. cit. p. 4. —Datina de a aduce miresa într’unQ carQ cu bol, 

cărora li se anină zurgălae la grumază şi li se împodobescu cornele cu flori 
şi cu năfrăml, esistă şi la Italieni şi la FrancejI. VedI Duringsfeld, op. cit. p. 
Îl4 şi 253.

(4) I. Ghica, op. cit. p. 33.
(5) «Bradulu de la nuntă, -scrie G. S. loneanu, op. cit. p. 33—în unele loră 

calităţi se pune susă pe casă, ca să nu-lQ potă lua cine-va şi duce la rcs- 
pântil, căci atunci se răsipesce casa căsătorifiloru.>
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se duce acesta la biserică ca să se cunune, cloî feciori, 
cari ducu unu copacu (bradu) împodobitu cu flori, cu 
hârtie poliită şi cu o maramă, şi pre care îlii jocă ne
contenita până ajungu la biserică; acolo acestu copacu 
în timpurile vechi se svîrlia pe biserică, acuma însă se 
lasă în ograda bisericei. (1).

Atâta copaculâ (braduia) dela nunţile Româniloru din 
România şi Dobrogia, câta şi bradul a Româniloru din 
Rucovina, Transilvania şi Ungaria, care se întrebuinţeză 
după cum s’a aretatu mal susa, însemneză veselie, adică: 
precum ori cine se bucură de verdeţa bradului, ast-felia 
să se veselescă si nuntaşii, si mal alesO tinerii ce se că- 
sătoresca, să le ajute Dumnecleâ a ave şi a petrece o 
viaţă veselă (2) şi a fi lunga timpa tari şi voinici ca 
braduia care atâta erna câtu şi vara e totdeauna verde.

In fine tota pe timpuia acela, când se pregătesce cu
nuna saa nemijlocita după acesta vorniceii sau fraţii-de- 
miresă din Munţii apuseni ai Transilvaniei şi cel din Se- 
lagia punu lângă porta curţii (ogrăcjii) sad de-asupra a- 
cesteia o rudă numită ciulin ca de cinci stânjeni de înaltă 
şi în verva cu o 6lă cu cenuşă, eră porta o legă cu 
funii de paie şi cu lanţuri dela cârd. (3).

Datina din urmă se află şi la Românii de pe lângă 
isvoruld Someşului mare din Transilvania. Etă ce ne scrie 
d-ld I. Popu Reteganulu în privinţa acesta : «Uneori He
murile miresei pregătescd mai multe rugii legându-le la 
olaltă şi împluntându-le de ’naintea porţii. Punu apoi în 
vervuld ruglii, de-asupra o oliţă mică cu bani de arginta 
şi nu lasă pre nime să între în casă până ce mirele sau 
altuia mai iscusita nu împuşcă oliţa.»

(1) T. T. Burada: 0 călătorie în Dobrogia, Iaşi 1880, p. 21 şi 23.
(2) Columna lui TralanQ. an. IX. p. 418.
(.3) T. Frâncu şi G. Candrea, op. cit. p. lol—152, şi com. de d-lQ El. Popii, înv.
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X. MASA MICA.

Cum s’a întorşii vorniceltilu miresei, care s’a dusu şî-a 
închinatQ schimburile mirelui, dimpreună cu lăutarii şi 
cu feciorii ce l’au însoţiţii, poftescti cei de casă şi aşeză 
pre toţi nuntaşii, câţi se află de faţă, la masă, şi anume; 
cei mai înaintaţi în verstă şi mai cu vadă la masa unde 
a şecJutQ miresa între druscele sale, eră ceialalţi la alte 
mese lăturaşe cari s’au adusu şi s’au pusu în casă după 
închinarea daruriloru.

Acestă masă în cele mai multe părţi ale Bucovinei se 
numesce masă mică, pentru că ospeţiloru, ce se punu la 
dînsa, li se dă de astă dată numai jume şi sare de gus
tare şi câte unu păharu sau doue de rachiu de lieiitu, 
raru unde şi puţină sorbitură.

Dacă mirele e din acela.şi satu cu miresa, se aşeză 
nuntaşii la masă nemijlocitu după ce s’a întorsu vorni- 
celulii, care a închinaţii schimburile mirelui, er de nu, 
aşteptă până ce sosesce şi mirele cu nuntaşii sei şi a- 
ceştia se aşeză la masă.

Mai nainte de acesta insă şi anume: când bucatele 
sunt gata, merge unu solii de poftesce pre mire cu tdtă 
suita sa la masă în casa unde este miresa. Mirele, în a- 
ceslu casu, trebue să vie cu nuntaşii sei jucându unii
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dariju, In ca pul u cilruîa este unulu dintre ceî inaî isteţî 
flăcăi, care portă numele de vorniccJii.

Xuntaşiî miresei erăşî începu unu danj^u, care-lu a- 
ranjază ast-feliu că prindu tote intrările in casa miresei • 
o custodieză aşa, in câtu mirele să nu aibă pe unde intra 
in casă, ţinendu se flăcăii bine incleştaţi de degete ca să 
nu potă fi despărţiţi în o parte a danţului, care aperă 
intrarea în casa miresei. Mirele, ajunsă cu danţulu seu 
în ogradă, vornicelulu, cave este pusă în capulă danţului, 
trebue să aibă băgare de samă ca ună bună generariă 
cum prin pasulă danţului condusă de elă să însele pre 
adversarîulă seă, adică pre vornicelulă, care conduce dan- 
ţulă miresei, a se depărta dela intrarea casei, spre a pute 
petrunde în casă. Dacă acesta nu o pote face, caută în 
care parte a danţului miresei i s’ară părea flăcăii mai 
cu puţină forţă ca să dea asaltă, adică să se isbescă prin
tre ei spre a le pute descleşta degetele, să năvălescă 
la uşi.

Se ’ntemplă însă de multe ori că nici una nici alta nu 
se pote face; atunci nunulă celă mare trebue să dea ună 
dară bănescă gardiştiloră miresei, adică flăcăiloră. cari 
compună danţulă miresei, si numai ast-feliă întră în casă 
de se aşeză la masă, însă de multe ori se recescă si bu
catele până să se decidă victoria danţului. (1).

Mai nainte însă de ce începă nuntaşii a lua din bu
catele, cari sCint înşirate pe masă, şî-a ospeta, vornice- 
lula miresei, saă altulă, carele totă cleuna la momentele 
cele mai. însemnate trebue să fie de faţă, ţine următorea 
oraţie :
Colceriţe, colcerile,
Nu şedeţT tolu grin colruţe,

Ian mal eşijî şi Ia lume 
Ca .să ve polu piine-imfi nnme

(1). lonu Mîrza, op. cit. p. 8 şi 9.

S. FI. Jfurkmii : Nunta )a Român'. 24
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Că n’au meşLeriî ce lucra, 
rJoeriî la masă cu ce sta 
Şi slugile de ce căta.
Er Dumnîa-vustrâ cinstiri 
Nuulaşî, mândru rendui(î,
Ca nisce pomî înflori(,î,
Dacă bunulu Dumnedeu 
S’a ’nduratu 
Şi v’a adunalu ! 1 
La acestă cinstită casă 
Şi la acostă cinsLilă masă,
De care se allă
Voitorii (l) mândru de melasă,
Blide cu fripturi,
Ploscî cu beuturî,
Poftimu de liiaţî 
Şi ospetafT 
Carii cu furculiţe,
C.u furculiţe.
Care cu linguriţe 
Cu linguriţe.
Carii n'aveţi nici de unele 
Mal luaţi şi cu manele.
Că eu Alba olu lua 
Cu hamu de teiu o volu înhăma 
Şi OUI pune-o la căruţă 
Şi m'oîfi duce la Bistriţă 
După furculiţe 
Şi linguriţe.
fir eu până ce-olu veni 
Ducatele vi s’oru reci 
Şi singuri ve veţi căi.
Dar olu înturna pe la Sucevă 
Dor olu veni mal de grabă.
Că pe acolo sunt, măi frate, 
Niţte cărări încurcate.

, Şi nirte copile căinate,
Şi vr'o una ’n spate 
Mi s'a arunca.
Şi de-a vrea, a vrea.
De nu, draculu s’o Ia,
Să facă cimpoiu din ea 
Să (Ji-ă şi la nunta mea. . .
Si erăşî v’aşi miî ura. ura.
Da mă temu c'olu însera.
Că nu-su de ici, de colea,
Că-su din colo de la Mitocu 
Unde'nghiaţă apa ’n tiocu 
Şi mămăliga pe focă.
Şi erăşî aşi mal ura, ura,
Dar me temu c’piă însera.
Şi nu-su de ici, de colea,
Că-su din colo de peste Prutu,

I Ml-am uitată mămăliga pe fundă, 
Şi talgerulă cu brândza 
Mi l’a mâncată mâţa.
Şi drăşi nuntaşi, cinstiţi,
Gării sunteţi renduiţi 
Ca nişte pomi înlioriţi,
Dac'acum v’aţi adunată 

j Din mila Dumnedeescă 
Şi din voia Dumnia-vostră 
L’acestă cinstită casă 
Şi l’a acestă cinstită masă 
Faceţi bine de luaţi 
Şi ospetaţi.
Da de gândiţi 
Că mâncările-să otrăvite 
Oiă îmbuca eă înainte.
Că decât să pele 
Oştea împeratulul 
Mal bine-oiă peri eă.

(1) Poliorii = !a[â. de masă.
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Unii puşchiu alCi satului.
Dar maî naiute de-a îmbuca 
Eu totuşi a.şî mal vrea

Unu păliaru de beutură 
Şi maî multă voe bună. (l).

Şl-acuma, după ce oralorîulu a sfârşitu oraţia sa, şi 
după ce a fostu cinstita de miresă cu un pâharu de bău
tură, începu toţi nuntaşii a lua şi a gusta din bucatele ce 
sunt puse pe masă.

Eră bucătăriţele caută ca fie-care nuntaşu să aibă de 
’naintea sa bucate de ajunsu, ca nime să nu se scole 
flămăndu şi nemulţămitu de la masă.

Lăutarii, la rendulu loru, încă îşi împlinescti datoria 
cântându şi înveselindu pre ospeţl cu fellurite cântece 
îndătinate mal alesu la acestă ocasiune.

Totu aşa se face şi la mire, dacă acesta e dintr’unu 
satu cu miresa.

Aice încă se poftescu şi se aşeijă la masă nuntaşii a- 
dunaţl cum s’a depărtată vornicelulu şi celalalţl trimişi 
ul miresei, cari; au adusti şi au închinată schimburile 
mirelui, şi nu multă după ce mirele a fostă scosă cu 
danţulă afară, şi anume : nunulă celă mare de a drepta 
druscel celei mari, eră nuna de-a stânga druscel celei 
mici, căci de’nsemnată este că nunulu şi nuna în acestă 
seră mergă numai la mire. Eră după dînşil urmeză cel- 
alalţl ospeţl.

Mal nainte de-a începe nuntaşii a gusta din bucate 
colăcerlulă mirelui [ine şi aice următorea oraţie:

Asc.ullaţî Dumnla-vustră 
Cinsliţî meseni şi nunta.şî 
Carii staţi împrejuraşi, 
Inprejiirulu mesei rânduiţi 
Ca nisce pomi înfloriţi

Pre carii v’au adunatu 
Dumnezeu celn prea ’nduralu 
In acestă casă,
L’acestă cinsiită masă 
Ce-î de Dumneden alesă.

(1) Dint. de Gnvrilu Boncăşu din''DorDa



— 372 —
Se rugă ‘mperalulfi mire 
Cu părinjiî Dumni sale,
Cu fra(iî, cari-î maî are,
Şi cu tote Hemurile l)-sale 
Să’ndrSsniţî şi să luatî,
Din bucate să gustaţî,
Din pane şi clin sare.
Din masa Dumnilor-sale 
Că nu-î unu ren du ele bucate 
Că sunt miî nenumărate :
Sahane ferecate,
Talgere aurite 
Linguri poleite
Pentru a D-Vostre guri gătite 
Tinduri 
Cu fripturi 
Şi plosci cu beuturî,
Pentru a D-v6stre guri.
Eu-su alu doilea solu împerătescu 
Pe D-Yustră să ve poftescu ; 
Voitoriu de bine,
Croitoria de pane,
Pocinoculu de la mine.
Care nare cuţitu.
Pe Halba şi la Lergu !
Care n’are furculiţă.

La bacanu la loniţă!
Care n’are nici de unele 
Să rumpă şi cu mănile 
Ca şi ’mperatulu mirele 
Că aşa ni-su cuvintele.
Dar D-V76stră colccrife 
Ce staţi numai în cotruţe 
De ve totu lingeţi pe buze.
Aveţi grijă şi de vatavu 
Că-I ’nainte şi mal slabu. 
lan daţi unu păliaru de vină 
ŞI-O năfrămiţă de inu 
Cusută ’n cornuri cu liră 
Să-ml ştergu buzele de vină I 
Eră de gândiţi 
Şi de socotiţi 
Că-să bucatele otrăvite 
Am se gustă eă înainte.
Că decât să pcră 
(istea împeratulul 
Mal bine eă 
Unu liă ală satului.
Dar mie mi s'ară mal cade 
Ună păhărelă de cafea 
ŞI-O copilă ochişea 
Să-ml petrecă vremea cu ea ! 1).

După ce a sfârşiţii oratnrulu oraţia sa, printlu cu toţii 
a lua şi a ospeta clin bucatele, ce sunt puse pe masă.

Dar ospeţulu atâtu la mire câtu şi la miresă nu ţine 
(le astă dată mai multă decât o oră.

După ce au ospătată toţi ospeţii, se rădică de-odată de 
la masă şi iesă afară. Insă ei nu lesă care cum apucă, 
ci, cum stau înşiraţi după masă, se prindă de mână şi 
formându unu lanţă în mijloculu căruia se află mireasa 
sau mirele între druscele loră după cum sunt şi împre-

D) lbi> fundulrt Moldovei, corn. de d-Ifi T. Leuşldna.
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jurările, începu a juca şi asl-feliu totu jucându şi încun- 
jurându do trei ori masa, Ia care au ospetatu, iesu cu 
toţii afara.

Eră vătăjelulu primare, care conduce danlulu acesta, 
rhiue :

Fi'undă verde de uăgiiră,
Ian pofliiuu cu danţu-afară,
C a fosLu vremea mai de mullu 
Dar noi nu ne ainu pricepulu.
Busuîocn cresculu pe masă,
Ian haîdep nunia.şî pe-acasă 
Ori poflimii şi maî jucaţi.
Că de-a sară tolu măncăţl! (t),.

Sau
Friimjâ verde brebăiiocu, 
Poflimu domni boerî la jocu, 
Că-î desLulu de cându mâncaţi, 
lan poftimu de mai jucaţi ! 2)

(1) Din Cehoru.
•V Din VoUinelfi, eoni. de d-lQ T. Gramatovicl.
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XI. SCALDA.

In ajunulu sau şi în riiua cununiei desdemineţă atâtur 
mirele câtu şi miresa trebue să se scalde într’o scaldă 
sau baie anume spre acestu scopu făcută sau şi într’o 
apă curgetbre. Nescăldaţî nici când nu se cunună.

In scalda acesta, care e făcută din apă ne ’ncepută, 
pună bani de argintu, lapte dulce, unu fagurii de niîere, 
precum şi felurite florî mirositbre, maî alesu însă hii- 
siitocu, simbolulu dragostei, anume ca totă viaţa lorii să 
fie atrăgetore şi plină de dragoste ca busuîoculii, curată 
ca argintulii şi laptele şi dulce ca fagurulii de miere. (1)-

Acestă datină, rare, de şi nu sub forma de scăldare, 
ci maî mulţii de spălare, esislă şi la Românii din Ma
cedonia, (2) şi despre care e de presupusu, că mal de 
mulţii va fi lostti împreunată cu bre.şi care ceremonie,, 
trebue să fie forte vechie, căci amintire despre dînsa se 
face şi în poveştile poporane, şi anume nu numai în 
cele din Bucovina, ci şi ’n cele din România. Aşa într’o 
poveste din Ţara-românescă, intitulată ^lioşu-împcratu şi

(1) Datina Românilor'l din Bucovina.
(2) . T. T. Burada : Datinele la nunţi ale pop. rom. din Macedonia, publ. în 

op. cit. p. 4lS);
<Totu Sâmbătă sara mal este obicelulQ ca să se trimită din partea miresei 

doi băieţi cu und lilbilii (ulcIorQ) cu vinCi la lăutari, învitându-I, ca să înso- 
ţ6scă pre miresă cu cântece, când se va duce la fântână să Ia apă. Apoi 
mirâsa cu acea apă îşi spală poruia, faţa şi mânele.»



Alhu-mperată-» cetiinu urniiltorele: <t.Este unu ohicein hc- 
trânii în nnnulă meu, că fetele să nu se cunune cu lo
godnicii loru până nu vorCi primi de la părinţi zestrea în- 
tregă întregulă şi a nu întră în cămara de nuntă până 
ce nu se va inhala împreună cu logodniculu seu mal na- 
inte de nuntă fie-care în câte o bale de lapte de epă 
mulsu din erghelia ce face din zestrea mea.

«Astu obiceiu este bunu şi se va îndeplini — respunse 
Roşu-împeratu, -când va sosi zestrea Măriei Sale.» (1).

In altă poveste totii din Ţara-românescă. intitulată 
*llena SimcUana*, aflămu acestea:

«Mare vîlvă se făcu in împerăţie, când se auc]i de mortea 
împeratulul celui mare şi tare ; toţi din tole părţile se 
adunară şi făcură o înmormîntare d’alea împerăteştile.

«După acesta c]ise Ilena Sinujiana Fetulul frumosu:
— «Tu m’al adusă aici, Iu mî-ai adusă herghelia, tu 

al omorîtu pre smeulu, care me furase, tu ml-al adusă 
vasulă cu boteză, tu să-ml fiî bărbatu. Aldemu să ne în- 
hălemu şi să ne cununămu !

«Eu te voiu lua, dacă me alegi, — respunse Fetu-fru- 
mosă, —dară să scil că în casa nostră voiii ca să cânte 
cocoşulu, er nu găina.

«Se învoiră şi intrară în hale. Ilena chlemă armăsarîulu 
eî ca să încropească laptele, în care se voru înbăîa. 
Chiemă şi împeratulu celă nou pe Galhen-de-sorr. Ş? ast- 
feliu amândoi caii se întreceau care de care să facă hale mal 
■potrivita de caldă stăpânului seu, şi mal nimerită de în
cropită.

După ce s'au înhăiatu, a doua (ji s'au şi cununa'u. Apoi 
s’aă urcată în scaunulu îrnperăţieî.» (2).

(n Calendarlulu basmeloiS şi legendelorii populare rom. pe an. IS7). Bu- 
curescl 1875. p. 24.

(2) P. Ispirescu : Legende şi Basme, p dl şi 32.
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Datina de-a .se scălda şi a se curaţi sau celu pu^nti 
a-.şi spăla măcaru în cât-va corpulu înainte de cununie 
esistă şi la alte popore atâtu din anticitate, câtu şi din 
tinipulu presinte. Aşa la Grecii cel vecin scalda miresei 
(Âo'jrrjov vuijL'f'v.ov) era a doua ceremonie căreia atâtu miresa 
câtu şi mirele trebuia să se supuîe înainte de cununie. 
In Atena producea apă pentru acestă scaldă a miresei 
acum din timpurile cele mal vechi isvorulu numitu Kul- 
linltoe, care, de când fu construitu de Peisistratos, purta 
numele de Enneakrunos (1).

Elă ce (Jice Tucidide în privinţa acestui isvoru :
«Sunt asedate din vechime şi alte obiceiuri în felîulu 

următoriu: isvorulu a cărui obârşie era cunoscută în ve
chime se nurnla Kallirrhoe, er după aşezămintele domni- 
toriloru s’a numitu Euneakrunos. Acesta, fiindu aprope, 
îlu întrebuinţau cei vechi mai cu deosebire, şi acuma 
este obicciu că scotu dintr'însulu apă pentru nuntă şi 
pentru alte ceremonii sfinte» (2).

In Troada era renumitei pentru scopulu acesta rîulu 
Scamanilni, la care, pe lângă Eschine, miresa, ce se scălda 
îndrepta următbrea rugăminte; *la, o Scamandre, virgi
nitatea mea!» In Magnesia avea acelaşi renume J\[ean- 
dra, (H) eră în Teba isvorulu Isnienovu (4).

După divergintele testimonii ale vechiloru autori adu
cerea apei pentru acesta scaldă era încredinţată unul

(1) Ki'nst Gulii und Willi. Koner : Das Lehen Jer Gi'ifichen undţRiirner, nach 
antiken Bildwei'ken. Berlin 18B2. Griechen p. 208.

(2) Thukydides, II, l.'i, o ; 'Kout*'. 2« zii otĂ'/.i kji ^'y/Ay-i ZI’- ''AcTi ~fi’
vjv ;j.iv Tf~)v T'joivvf.iv ojtio ar.îJaaivTtov ’Evvîa/pouvoi xaXou[i.?vrJ^ To oe —âXai ^av£toiov «
—7,Ytt>v O'jaw/ y.aXXrliop2r| tovo[i.a3|j.£VŢi, szîwoi T£ e -'Y'''’ ~x “Xîitto'j ăqii s'ypoivTO, za: 
v3v £-1 i~'j TCij io/sio'j iqp'o vaţitzrov zad s; iXXz “cov lîoiv v(i;i'.Y£-z; Tfo J'jx-.L

(H) Gubernalis, op. cit. p. 138.
(I) . bas Wissen der Gegemvart. Deutsche ij*1 versal-Bibliothek fiir Gebildete. 

LX. Bând. Lehen und Sitten der Griechen von Prof. Dr. II. Bltinimer. I. Ahtli. 
Leipzig und Prag l8o7 p. l-r>8.
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băiaLu sau unei copile numită Aoutf.o’fopo;. Pentru presu
punerea însă, că o fecîoră aru fi fostu totdeauna însăr
cinată cu aducerea scaldei pentru miresă, vorbesce între 
alte testimonii şi icona archaică de pe o Hydrie volcen- 
teră (1).

La (h ecn noi datina de a se scălda rniresa în ajunulu 
cununiei s’a păstrată numai în Arcadia, dar şi aice nu
mai la cei din prejurulu rrripoliţel (îl).

Cum că scalda a trebuitu şi la liomanl să albă unu ca- 
racteru sacru, se pbte cunosce din următorulu pasagiu 
dela Servili: «Mirii primîau miresele cu apă şi focu. 
De unde se trage obiceiulu, că şi astădî lucescu înainte 
făcliile, şi se duce apă scosă din isvoru curată prin ună 
băiată forte fericită sau prin o fată, care este de faţă la 
nuntă; cu acesta apă îndătinau mirii a spăla piciorelo (3).

In unele locuri din Sabinia chiar şi astădi muierile mă
ritate nu potă merge la fbntână ca să scotă apă, ci nu
mai singure fetele potă s’o facă acesta.

Cu tote acestea însă la Italienn de astăclî scalda miresei, 
care se ia de regulă cu o di înainte de cununie şi curată 
numai pentru că aşa cere buna cuviinţă, se săvărşesce, 
ca şi la Români, fără 6re-şi care solemnitate.

In India, ţara scaldeloră yar exccdlence, sunt nenume- 
rate isvore sacie, din cari se pote scote apă pentru scalda 
nupţială. înainte însă de întrebuinţare, totuşi se binec u- 
vinteză. In Afliarrcda s’aă conservată mai multă formele 
pentru o atare binecuvîntare. In India de adi spală so- 
crulă singură piciorele mirelui cu apă, cu lapte şi cu bă

ii) E. Guhl u. W. Konei-, op. cit. p. 20S.
1^2) Diuingsfeld. op. cit. p. 57.
(H) Atpia et igni marili u.xores accipiebant. Unde et liodie faces proelucent 

et ac|ua petita de puro fonte per pnerum felicissimiim vel jjiiellaiii, quae inter 
est nitpliis, de qiia solebant nunentibus pedes lavari.
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ligfl de vacă; după acesta urmeză împreunarea mâneloru 
şi vărsarea apei peste pălmile unite ale miriloru (1).

La Evrei, sosindu cjiua nuntii, era asemenea datină ca 
miresa să se scalde (2). Totu aşa făcu, după cum mi s’a 
spusu, şi miresele evreiloru orientali din timpulu presinte.

Intre popdrele slave. Rafii, sunt mai cu semă aceia, 
la carii nu numai că scalda miresei se prepară cu o deo
sebită pompă, (3) ci în acelaşi timpu se cântă şi dife
rite cântece atâtu de cătră rniresă câtă şi de cătră con- 
sdţele acesteia (4).

In fine trebue să mai amintimu că scalda miresei e 
usitată şi la Alhanejil din Sicilia (5) precum şi în mai 
multe comune din Lotarinijia (6).

(1) Gubei’Datis op. cit. p. 1.99 şi 140.
(U) I. de OnciulQ: Manuală de archeologie biblică, Cernăuţi, l884, p. 149. 
(.9j Diiriugsfeld, op. cit. p. 26.
(4) Gubernatis. op. cit. p. 14 1 şi 142.
(&) Idem de eadem, p. 141. 
t6) Duringsleld, op. cit. p. 251.
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XII. Gr A TIRE A

In (Jiua cununiei desdemineţîl se adună druscele şi He
murile cele maî de aprope la mii-esă ca s’o gătescă şl 
s’o ducă Ia cununie.

După ce s’au adunatu toţi ceî ce au avutu să se a- 
dune, începu druscele şi cu nevestele cele tinere, ca şi’n 
Sara premergetore, a pieptăna pre miresă, a-î despărţi 
perulQ adică aî face cărare cu unu feliu de uneltă de fîeru 
numită acarii, (1) care ne aduce aminte de hasta coeli- 
haris a Roraaniloru întrebuinţată asemenea spre acestîî 
scopu, (2) şi a o împleti în cosiţe, (3) pre cari în cele

(1) , Corn. de d-lQ I. PopQ Retegan ilu : « Aca^-ulă esle o utieltă de flerii ovi 
şi de aramă, lătufă de unu degetQ, la ambele capete rotundită şi adu
nate niţelil spre olaltă, avendti asifeliu forma unul coniu (chiflă) de mân
care. Pe lângă acestu acară se construesce conclulu, şi peste dînsulu se pune 
mal pe urmă învelitorea.»

(2) . Ovid. fast 2,oo8 : comat virgineas hasta recurva comas. —Festi. ep. 1,1: 
Coelibari hasta caput nubentis comibatur, qiiae in.corpore glacliatoris stetisset 
abiecU occisique ut quemidmodum lila coniuncta fuerit cum corpore gladia- 
toris, sic ipsa cum viro sit; vel (juia matronae lunonis Curitis in tutela sint; 
quae ita appellabatur a feienda liasta, qr.ae lingua Sabinorum Curis dicitur; 
vel quod fortes viros genituras oininetur; vel quod nupţiali iure imperio vin 
subiicitur nubens, quia hasta sumrna armorum et imperii est. Quam ob cau- 
sam viri fortes ea donantur et captivi sub eadem veneunt, quos Graeci îopui 
ÂtoTou; et ooo’j/.ttJto'j; vocant.

(3) . «Miresele de pe lângă isvorulu Sameşulul mare din Transilvania, - după 
cum scrie d-lu I. Popu Reteganulu - afl datină dea-şl împleti păiulQ pe lângă 
temple ca şi cele din Bucovina, în cosiţe, er de la cefă în josQ a-lu împreuna 
numai într’o singură împletitură numită codii.*
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mal multe părţi le înfrumuseţeză cu diferite cordele ! (1).

După ce au f>ătit’o de pîepteuatu o îmbracă în haine 
nom pregătite de maî nainte anume pentru nuntă (2) şi 
o încingu cu o chujîMve san hrnh de lână, căruia îî făcu 
unu nodn,{'i) pre care bărbatulu trebue să-lu deslege în

Datina de-a împleti pSrulu îq mal multe cosiţe şi anume în fese —sex crines — 
era şi la Romani. Ktă ce cetimO despre acesta la Fest p. .'53lJa : senis crinibus 
nubentes ornantur, (juod is ornalus vetusli.ssimus fuit.

(1) . Totu aşa era îndătinata ş; la Romani. Serv. ad. Aen.1 7,403 : crinales 
vittas, quae solarum matronarum erant. Nam meritricibus non dabantur.

Flaut. Mii. 7lJl :
Itatpje eam buc ornatam. ut matronarum modo
Răpite compto crines vittascjue habet adsimuletque se
Tuam esse iixorem.
Ovid. ep. ex ponto 3, 3, 51 :
Scripsimus baec istis quarum nec vita pudicos
Coiitingit crines, nec stola longa pedes.
Pleptănarea şi încoronarea miresei de cătră dru “ ele sale cu cunună saQ co

ronă, gătirea el cu vSlu saa petălă, îmbrăcarea cu vestmintele de miresă, mal 
pe scurta pregătirea el pentru cununie cu cele trebuinclose unei mirese, e u- 
sitată mal la tote poporele indo-eoropene. Veijl Duringsfeld, p. 29, .39, H, 69 
99 şi IfH.

(2) Pretutindene în Bucovina precum şi’n celelalte ţerl locuite de Români. 
VedI şi la D. T. Bojânca: Anticile Romanilora, Buda, 1832, p. 207, Nota 1 : 
«Datină este la Români în multe părg a nu se mărita fetele cu vestmintele 
cele de renda, ci au nisce îmbrăcăminte anume de nuntă gătite, care apoi după 
nuntă nu le portă.»

Datina acesta era usitată şi la Romani.. Mircscle acestora depuneaO cu o (|i 
înainte de cununie îmbrăcămintea feclorescă, toffu praetexta, care o tacrificaa 
dimpreună cu jucăriile cupilărescl deiloru şi 'nainte de-a merge la culcare se 
mbrăca cu tniiiui rectu sau regijla, care corespundea nouel stări în cari întraa.

Festus p. 2-lija , 11 ; Praetextis depositis.—Scbol. Crug. ad. Hor. sat. 1, o, 
69 : egressi annos pneritiae iam sumpta toga diis Penatibus bullas suas conse- 
crabant ut puellae pupas.— Varro la Nonius p. 538, 14 ; Suspendit Laribus 
manias, molis pilas, |reticula ac stropbia.— Arnobius 2,67: cum in matr 
-inonia. convenitis-puellarum togulas. Fortunam • defertis ad Virginalem.

(3) In unele locuri, precum bună oră în Chiorii este datină ca miresele sin
gure să îndde brâulu, însă nu înainte de cununie, ci în decursula acesteia. Etă 
ce ne scrje în privinţa a(6sta d-10 El. Popa: «Se vorbesce că miresele în de
cursula cununiei îşi lasă o frăinbie (frânghie, brăneţO, cingătore) dela pole a- 
fară (slobodă), şi apoi o înodă în mal multe locuri, aşa ca nime să nu o ob
serve ce face. Acesta o face ea cu scopa ca să albă ca copil numai atunci,
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patulQ nupţialei, (l) Ii pună apoi hobotulu pe umere (:2)- 
şi salba la grumazu, unde e datină de-a purta salbe, şi pe 
urmă o încoroneză, adică îî punu corona sau cununa pe 
capă, (3) priufjendu-o cu buinbuscî. cu fluturi de argiiitu 
sau de aramă şi locmindu-o cu flori. (4).

Mal pe scurtă o gătescu şl-o împodobescu cum se 
cade unei împerătese înainte de cununie.

Când o peptenă şî-o împletescu druscele şi celelalte 
fete, cari mal sunt adunate, cântă ; (5)

[lela noî a treia casă 
Se mărită o miresă 
Şi pe noî tete ne lasă 
Cn inima friptă, arsă ;
Se mărită, se mărit-l,
ŞT-aru să rlea peste-o ispită,

când va desnoda numa! câte o înodătiiră de-acelea. Pune apoi frâmbia in unu 
locu forte ascunsfi ca iiiitie să nu âinble cu ea să se perdă.»

(1) , D. T. Itnjânca, op. cit. p. 2J7, Nota H; «Asemene încingere şi descingere 
se îndătineză şi până' aslâijl la Român!,... precum prea bine cunoscută este.»

incingerea miresei cu unu brâu de lână înnodată e o remăşită dela străbunii 
noştri Romani, căci şi miresele acestora se încingeaă înainte de cununie cu 
ună brâă de lână inodată - iioduln Ileixulaneu—pre care bărbatulă trelnila să-lă 
deslege în patulă nupţială, ca presemnă, ca că fie aşa de ferecită în glotă ca ş 
Hercule, care a lăsată 70 copil. VedI Fest. s. v. Chij/iilo p. fi.), ed. Mul : cin- 
gulum (novae nuptae) Hercutaneo nodo vinctum vir soUut ominis gratia, ut 
sic ipse felix sit iu suspiciendis liberis, ut fuit Hercules, r|ui septuaginta 
liberos reliquit.

(2) . Totă aşa făceaă şi Romanii, cu aceea deosebire numai că pe când la 
dînşii adevărata înliobotare se îtilempla înainte de cununie, la Români, după 
cum voniă vede mal pe urmă. se ’nicmplă după cununie.

ţfi) Miresele romane încă îşi puneaă o astfeiiă de cunună. VedI Festi ep. p. 
63. Asem. şi Schol .Juv. 6.225.

(4). Datina Româniloră din ţinutul NăsăuduluT şi de pe lângă isvorulă So
meşului mare, corn. de d-lă 1. Popă-Reteganulă şi Dim. Cosmolel.

(b) Datina de a cânta fellurite cântece în timpulă gătirel miresei se află şi 1 
alte naţiuni, precum: la Albaneiil cUn Cahibria, la Ruşi (vedl Gubernatis, opB 
cit. p. 142), la Malo-rosienil din Bucovina, şi la Grecii noi din Tesalia. (VedI. 
Diiringsfetd, op. cit. p. 59).
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Că şî-a căpeLa o sucră 
Ca şi puma cea maî acră. (1)

Totu aluncea cântă în unele locuri şi feciorii feliurite 
cântece, între carile şi acesta;

Pc de-asnpra isluî sală 
•Tocâină păunaşă rotată.
Nuseiu-î păunaşă rotată,
Orî mirele fărmecată ?
Dar cine l’a fărmecată ?
0 copilă din celă sală!
Dar cu ce Ta fărmecată ?
Cu .sulcină din grădină 
Şi cu apă din fonlână (2).

Druscele şi celelalte fete, ca şi când arii voi se respundă 
It cele cântate de feciori, întoneză;

Eă nu-să frumjă de răchită.
Să mc Iubesc! de ispită,
Da-să Hore de liliacă. 
lubesce-me, dacă-ţi placă.
Dar de nu, silă nu-p facă ! fo)

Când îl punii şi-l prindă hobotulu de umere cântă :
Legea ta de nimiteţă,
Multă eşti subprelă şi crefă 
Şî-amăgescî copilele 
Şi le îeî codiţele 
Şi le-acoperî gâţele.
Le puT pândătură albă
Când li-î loră lumea ma! dragă (4).

In cele mal multe părţi locuite de Români este da

(1) Din linutulQ Dornel, colecpa autorTuluI.
(2) Din BoIanQ, corn. de d-lQ V. Turlureanu. 
(H) Din BoTanu, com. de d-lu V. Turlureanu. 
(■1) Din Crasna dict. de M. Dflibuţă.
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tinfi ca fetele să âmble. mai alesă la petreceri, cu capulu 
gola, neanbrobodite, ca şi fetele romane (1). Decî prin 
versurile acestea se face alusiune la acea împrejurare că 
miresa de-acuma înainte nu va mai âmbla cu capulu golu 
ca să i se vadă codile, ci ca nevastă va trebui totdeauna 
să âmble îmbrobodită.

Mai e de’nsemnatu aice încă si aceea că înainte de ce 
voescu a-î aşeza hobotulu îlu împăturescu în formă de 
triunghiă şi după acesta doue cornurî le prindă cu bol
duri saă şi cu aţă de umeri, eră ală treilea comă îlur 
lasă să spâmjlure slobodă pe spate.

De desuplulă hohotului pună totdeauna şi ună tulpanu 
acesta încă împăturită în trei cornurî, anume ca hobo- 
tulă să nu se tăvălescă.

Când o încoromiză cântă:

Floricică de pe munţi,
Pe din .josu de Rădăuţi 
Trecu voinicei cu cai mulţi, 

'toţi au trecută 
Şi au tăcută,

Numai calulă mirelui 
Murgă ca pana corbului 

A Irecută 
Şi n’a tăcută,

Elu din frâă mi-a liurăilă 
Şi din gură mi-a vorbită : 
—rPu mircsă, fetulă meă, 
Treci prin crbâ şi dudăă 
Şi-ţi ie calulă de zălogă 
Şi mi-Iu pasce pe prilogă, 

Prin secări 
Rănăăi scări 
Şi prin 6r(Je

(1) Varro la Non. p. 2'M} V. V. aperliiin : minoi’os natu căpiţe aperto erant 
capillo pexo. utiqiie in nexis crinitus.
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FâiiiVn scoi'iă,
Er prin grâle 
Până’n brfiTe,

Mi-lfi p6rtă şi mi-!u hrănesce, 
pentru mire mi-lfi gălesce 
ToLu cu scurţii narangie 
Să pornescă'n cununie,
Să Le îee de soţie 
Precum ţî-a plăcută şi ţie.
Să fiţi doi soţîorî iubiţi 
Si pe vecie unilî (I j.

Totu timpulu, de cum au începulu druscele a o pîep- 
lena şi până ce I-au pusCi cununa pe capu. miresa, cinar 
şi atunci, când mirele e după placulu ei şi se duce de 
bună voie după dînsulâ, nu mal înceteză a plânge. Eră 
dacă din întemplare nu-i vinu lacrimi, atunci numai ce 
verji că vine o babă sau şi o nevastă cu o cepă sdro- 
bită şi fără de veste î-o dă pe Ia ochi, ca să mal plângă 
niţelu, să nu stee cu dînşii uscaţi.

Acestu plânsetu însemneză. ca miresa să nu fie veselă, 
precum a fdstu mai nainte, ci să gândescă şi la nevoile 
vieţii, cari de multe ori vorii face-o să verse şiroie de 
lacrimi. Să plângă mai bine înainte decât pe urmă (2).

Deci fetele şi nevestele, cari până acuma au cântatu 
diferite cântece duicse, prin cari i-au storsu o mulţime

(1) G. Tomoîagă : Morav, pi dat. pop. piibl. în «Mnrorn», an. II. Cernăuţi 
18S2 p. 64.

(2) Oreste Dlujanschi : Viaţa poporului românii, publ. în «Albina Cărpaţiloru», 
an. 111. Sibilu, 1879, p. .98:.

— «Pentru a rămâne în rolulQ săO, —scrie P. Lafargue, «ContimporanulO» 
an. VI. p. 8.—miresa Irebuea să plângă în dina nunţii. Dacă nu-1 venlati la- 
crăml, în Hăul Bocage (Calvados) îl tăeaQ o cepd suh iinsii. A»a de multă ţineau 
la mâbn:clunea miresei, «în câtă în Roma în vremea sărhătoriloră publice nu 
mărilaă fete, căci ele sunt întristate când le mărită Varro» (Plutarcb, Qgestioncs 
romanae § lO.’i).
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de laci'imî, voinclu în unvi;1 a o maî înveseli începu a 

cânta şi unele cântece glumeţe, precum;
Taci mii’esă nu inaî plânge.
Bucnră-te câ te .strânge 
Fără dinlî, fără măsele,
Mullămesce că te cere! (1)

Şi miresa, .sciindu prea bine că nu e aşa, precum .sună 
cânteculu, trebue la urmă .să şi rîdă.

Şi-acuraa după ce au gătit’o cum .se cuvine unei mire.se 
să fie gătită înainte de cununie, şi după ce au şi htroiv- 
nat’o, tatălu seu o ia şi-o pune, ca şi’n ajunulu cununiei, 
după; masă pe o perină sau pe o păreche de poclădî, după 
cum e adică şi datina. De-a drepta şi de-a stânga se 
punu etruscele, cari aşişderea sunt forte frumoşii gătite.

Cum s’a aşedatu după masă tbte nemurile câte se află 
de faţă îeau pe rendu câte unu păbaru de rachiu şi ilu 
închină la dînsa. Maî întâiu închină tatălu seti, după aceea 
maica sa, şi la sfârşiţii tote nemurile pe rendu penă la 
celu de pe urmă şi fie-carele bea câte unu păharu de bine.

In unele locuri, precum bună oră în ţinutufu Dorneî, 
este datină ca acuma să-I aducă si să-î închine cinstea.

j

câre în cele maî multe locuri i se aduce şi închină in a- 
junul cununiei. Cinstea însă constă totu din aceleaşi o- 
biecte ca şi’n alte părţi cu acea deosebire numai că fi- 
indu şi socrii seî ;de faţă, aceştia încă îi dăruescu vr’o 
câţî-va florini.

Miresa îea de la fîe-care păharulu, mullămesce pentru 
dinsulu şi după aceea atingendu-lu numai de buze şi fă- 
cendu-se numai că bea, dar nebendu nici unu stropii, îlu 
dă fie-căruia înapoi. «

La mijloculu mesei de ’naintea miresei se află de astă-.

(1) Din Crasns, cliet. de M. Bărbuţă. 
S.. FI. .VarimtfI : Nunta Iu RtSmă'.ii. 2.')
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dala pusă o franzolă acoperită cu o năframă torte fru- 
inosu cusută. In cornurile me.seî câte o huscă rle sare. 
Apoi viuLi doue şipuri pline cu rachiu şi în urmă în cor
nurile mesei despre mijloculti odăii câte unu coJacu.

Colacii şi .sv/rc« însemne za: ca miresa câtu va trăi să 
albă pâne şi .sare. să-î fio casa totdeauna plină de tdte 
hunătăţile.

Ace.ştî colaci îl dă tatălu seu, eră liuscele de sare maica 
sa sara după cununie când miresa se duce dela părinţi 
la mire.

Năframa, cu care a foştii acoperită franzola, o ia rai- 
ivsa sinpură când se scolă dela masă şl-o pune în brâu. 
Acestă năframă îî servesce ei ca să se şterpă de sudori 
în timpul LI jocului de peste di.

Franzolele le îea vornicelulu primare. Totu atunci câ,nd 
iea li’anzolele apucă vornicelulu şi pre una din personele, 
ce stau la masă, de mână, şi poruncindu lăulariloru să 
cânte o horă jirinde a juca şi a scote pre miresă cu dan- 
ţulu afară. încunjurândii maî întâlu masa. Gând ajun pe 
cu danjulu la uşă şi dă să iasă afară, atunci se opresce, 
şi închină c’unu păharu de rachiu la miresă şi abia după 
ce a 1)611 tu păharulu acesta lese cu danţulu afară.

Cam în acelaşi timpu, când se adună clruscele, vorni- 
ceii şi Hemurile miresei la miresă, se adună şi clruscele, 
vorniceh şi nemurile mirelui la mire (1).

Şi pe când se gălesce miresa, pe atunci se pătescc şi 
mirele, înschimbându-se în cihneşa de mire^ ce i-a cusut’o 
miresa anume pentru cununie, şi îmbră.cându-se în cele

(I) TotCl aşa se obicinuesce şi la Românii clin Sehigiu. cDirnineta în cliua cu, 
nuniel.—ne scrie d-lfl El. PopO, —clacă mirele ti miresa locciescu în o comună- 
se adună la mire, care se îmbracă, dicMtHJ (lăutarii), nănaşulu cu nănaşa, fra- 
(il-cle-mire, nunele, slegarUilu, grăilorlulu (oralorlulii;, piecum şi alţi tineri şi 
bStiănl».
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maî frumose şi .scumpe vestminte ce le arc, căci precum 
miresa. asa şi mirele Irebue să albă ventminfele imit' ele 
cununie, caia sunt anume spre acestu scopu lucrate.

In tine precum miresa, aşa şi mirele, după ce s’a gă- 
titu cum se cuvine, se aşedă după masă, de unde se scote 
apoi cu danţulu afară.

Nemijlocilu după acesta urmeză atâtu la miresa câtu 
şi la mire lerfdchnrilc.
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XIII IERTACIONILB.

înainte de a se porni la cununie este pretutindene da
tină în Bucovina, ca miresa să-şi îea iertăciune dela pă
rinţi, fraţi, surori, precum şi dela tote nemurile, prietenii 
şi cunoscuţii inaî de aprope, carii se află de faţă.

Spre scopulu acesta, după ce au ieşită cu danţulu a- 
fără, se aşedă unii scaunu acoperită c'unu lălceriti de 
’naintea căsiî, pe scaunu se piinu părinţii, de’napoîa loru 
stau în pictore fraţii şi nemurile, eră cle’naintea loră în 
penunciile miresa ţinendu capulu plecaţii spre resăritu.

La spatele miresei stă colăcerîulu sau şi altu oraloru, 
care, luându iertăciune în numele ei rostesce urniăl orc a, 
oraţie :

AscuUajî cin.sLifî nuiilaşî 
Şi cu top îinprejunişT ! 
Dară maî cu de adiii.suIu 
Dumnîa-vu.sLră cinstiţi 
Huni, şi înduraţi părinţi, 
Carii .sunteţi renduiţi 
Ca Şl pomii ceî rodiţi,
Ce-şi dau ruda ramuriloru 
Din recorela rădeciniloru 
C'acestă (iică smerită 
Şi de d-v(')stră multn iubită

Se rugă cu mare smerenie 
Să-i daţi cuventu de blagoslovenie. 
Pentru că nu-su îli să crescă 
Şi la părinţi să trăiască 
Şi părinl.iloru să nu greşcscă;
Că părinţii inultu trudescu 
Şi multă se mai chinuescu 

1 P.ăn' pe fiii loru îi crescu 
Şi de rele îi ferescu,

, De tote relele 
Şi de tute primejdiile....
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Ela vremea î-a sosilu (^u 0sulii din petră.
€a pomilorii de 'ud ori In. Cu sângele din rouă.
Că Dînnnedeu sfântulii j Cu virtutea din ventu,
A lăculu intâiu cerîulti.şi pămîntulu|cu sufletu din dnhulu sfânlu.
JVumaî singură cu cuvîntulu. 
MaT apoi a făcută .fi omulă 
In cliipu ca .fi Domnulu,
Numaî pentru ne ascultare 
Ilu dele la pedepsă mare,
Ilă sco.să din raîu afară 
•Să-î [ie via( amară 
Şî-a pusă surele celu vecînicu 
Să ne fie none ste.fiiicu 
Si-î dete-apoî şi rarje 
In Iotă lumea să viVJă,
Sî-a făculă Dumnedeă sfântulu 
Singură numaî cu cuventulă 
Luuî ftngeriî, Marfî pămîntulu, 
Mercurî tute paserile,
Şi .Toî dobitocele,
Eră Vineri !î-a pusă nume 
Tuturoră celoră din lume.
Si cu acestea cu tute,
Ca ună Dumnecjeă ce pote 
Şi lumea a uiipodobită 
Cu raîulă la resârită,
Osebită de-acestă pămîntu.
Şî-a rlisă bunulă Ituranedeă,
Că nu-î bine, ci e reu,
Că nu e bine să (ie 
Lumea sterpă fi pustie, 
Păinentulă Iar’ de stăpână, 
De-aceea s’a ’ntinsă singură, 
Singură că-a luî sfântă mână 
Şî a luată de josu jerină,
ŞT-a luată din pămîntu Iută 
Şî acestă Iută l’a blagoslovită 
Şi dintr'insulă a făcută 
Omă, cu trupulă din pemîntă.

I Cu ocbiî din mare, 
i Cu frumselîa din sore.
Cu gândiilă din îuţimea ângerescă. 
Ca de nemică să nu se sfiescă.

I

Şi trimise
Miloslivulă Dumnerluu 
Patru ângerî 
In patru cornurî 
lîe lume ; la răsărită 
La amecjî fi la sfinfită.
Precum fi la medănupte 
Şî aduse patru slove de carte 
Şi aă talcuită anume 
A strămofuluî nost’ nume 
^ Aduni-: omă întâîă pe lume.
Şi (Jise că nu e bine 
Omă ’n lume ca să lie 
Singură fără de soţie.
I-am face-o luî din capă; 

iYa li multă maî înţeleptă 
I Şi deftc|ită;
I-am face o din ocliî.

I Va vede prea departe;
I-am face o din gură,

: Va vorbi prea multe,
De nime n'a vrea s'asculte.
Şi puse niilostivulă Domnerjeă 
Intru Adamă unu somau greu, 
PreciUxi mărturisesce 
Adamă singură, când vorbesce: 
«M'am culcată .şî-am adormită 
«Că Domnulă m’a sprijinită».
Şî a luaiă Dumnedeă atuncea 
Luî Adamă o costă din stânga 
Şî-a zidită
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(Je strămoşii nostru Eva. | Precum I)umne(,leu a I)lagoslovitti
Şi Aclamu clin sonmnlu celu greu ! Pre împeratulu Daviclfl
Şi din mila luî Uumne()leu 
S’a sculată 
Şî-a oftată,
Şi s’a bucurată,
Şi a cuvîntată: 
«Mulţămescu-[,î ţie Domne

Si nunta
Din Cana Calilea,

1 Şi pre cuconiî din cuptîoriu de tocă 
Şi î a bîagosloviiă cu norocă.
Că blagoslovenia părinţiloră 
Intăresce casa tiiloră.

«C’am vedutu osu din osele mele Eră blăstemulă părinţiloră 
«Şi va li mie muere!» . Resipesce casa fiiloră ,
Pentru-acesta mărtnrisesce Că milostivulu Dumneijeă
Şi sfântulă Pavelă, când grăesce Să vc trăescă
Că totă Hulă va lăsa
Pre talălu seu şi pre mumă-sa.
Şi se va lipi de muerea sa, 
Şi-amendoî voră fi vină trupă 
Că Dumnedeă aşa a vrută.
Decî curseră 
Şi rămaseră 
Din rodu 
In rodu.
Din ncmă 
In nemă,
Din semenţă 
In semenţă,
Din viţă 
In viţă,
Pân’ ce-a venită 
Şî-a sosită 
Vremea şi la acestă 
FiTcă a Domniloră-vostre ;

. Cu genunchîurile plecate 
Şi cu lacrimile vărsate 
Ca Dumnîa-vostră cinstiţi 
Buni şi înduraţi părinţi,
Din inimă să ve ’nduraţî 
Pe fiica Dumnîa-vostră s’o Iertaţi, 
De la inimă să ve umiliţi 
Şi pre dinsa s'o blago.sloviţi

Şi să ve învrednicescă 
' S'ajungeţî bucurie 
Din fiii Dumilor-vostră,
Şi cu acea bucurie 

; Să ve bucuraţi 
Cu care s'a bucurată 
Aronă, când s’a’ncredinţatu 
Că toîagulu i s’a 'nfrmnseţatu 
Ţiindu-lă în mână 
Şi neavendă rădăcină,
De doîsprece ani tiindă uscată 
A înfruncjilă neudatu.

I Şi câţi mă priviţi 
: Toţi ve veseliţi,
! Şi câţi m’ascultaţî 
|ToţI vă bucuraţi,
Precum s'a bucurată AToe 

■ Când a eşilă din corabie 
Pe uscată
Şi s’a mântuită de păcată :
Şî-a înoită 
Pamîntulă,
Şî-a împlinită
Lui Dumnedeă cuvîntulă,
ŞI a răsădită vie
Şi s'a umplută toţi de bucurie..
Şi aă băută vină



Şi s'au veselită deplină...
Şi mie încă mi s'ai'u cade 
Pentru urarea mea 
O copilă oclii.şea 
Sa;mî pefecu vremea cu ea

;-î9t —
! Şi pentru că v'am urată 
! Cum maî bine-am cusetaln,
Mi .s’aru cade o nărramă de inu

1 Şă'aiî şLergu muştelele de vină (I).

In unele părlî, precum bună oră în ţinutulu Câmpu- 
lunguluî .şi alu Dorneî, nu se ieau Iertăciunile după ce au 
eşitu cu danţulu afară, ci nemijlocilu dujtă ce au încun- 
juralu de-a treia c3ră masa. Atunci părinţii şi nemmile 
cele maî de aprope se punu după masă. miresa in genunche 
de’naintea mesei, şi colăcerlulti, care stă la spate, luanda 
Iertăciunea în numele eî, rostesce urmâtdrea oraţie, care 
nu e alta decât o variantă a celei de mal nainte ;
Slap cin.sliţî nunta.şî 
Şi boerî împrejuraşi.
016 te 
Şi norode 
Staţi, -slaţl 
Şl-ascullall
Ace.ste duue, trei cuvinte, 
Cari sânt de D-deu rânduite. 
Cine-î mare .şi luminată 
Cu lumină înbrăcatu? 
Dumneqleă adevărată 
Celu ce a făcută 
Dintru începută 
Cerîulă şi pămîntuln 
Numai cu cuvîntulu 
Şi marea
Şi tote câte-su într'in.sa 
Numai cu (Jisa 
Şl-a împodobită .
Câmpulu cu erbile 
Şi cu florile,

Cerlplă cu stelele 
Şi cu sorele 
Şi cu luna
ha care privimu noi totrlâuna.
Şl a zidită Dumnerjeă 
Luni ăngeril.
Marţi pămîntulă,
JMercurI paserile,
•lol dobitocele,
Kră Vineri le-a pusă nume 
Tuturoră câte-să pe lume,
Şl-a zidită Dumnedeă .şi pe Adamă 
Din care ne tragemă şi noi nomă : 
Cu trupulă din Iută 
Din opLă părţi făcută 
Frumuşelele din sore 

'Cu ochii din mare 
Cu mintea din vântă 
Dăruită dela duliulă sfântă,
Cu osulă din p(’'tră,
Cu sângele din rouă.

(1) Dintv’iinu manuscriptCi vechiQ.



'l’oLc aeeslea ale ti-niiuIiiT
l^e-a făciilfi
Deo.selnlu
))e ale sudeluliiî:
Şi-a siiIkUu Dajeu cu dalmlO 
Şi T-a învisu truimiu,
Şî-a ti'ăilu Adamfi îu raiu 
Treî decî de aî.
Şî-a verJuLu Dumiieijeu 
Că esle omuliiî greu 
A Irăi singură îu raiu.
Daiu î-a Dumnerjeu 
Unu .somuă greu 
In mijloculu raîuluî 
Şî-a lualu Dumnei;leu 
O.SU din osulu luî,
.Sânge din sângele luî 
Şî-a didilu pe sLrămoşa nustră Eva 
Şî-a suflată cu duhulii 
.Şi î-a învisă trupulă.
Adamă, cândă s‘a deşlepLată 
Elă tare s'a spuîmentală.
Eră lininnedeă a cuvintală ; 
«Adairie ! nu le ’nspăîmonta,
Nu Le nifrico.şa
Căî o să din osulă teu
Şi sânge din sângele teă,
Pentru aceasta va lăsa
Gopilulu pre Lată-seă
Şi se va lipi de muerea sa
Şi fala pre inaîcă-sa
.Şi se va lipi de Ijărbatulu seă
Şi voră li amendoî unu trupă
Că a.şa .şi Duiuneijeu a vrută.
Şi de aici înainte
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! Să ve îninuljilî voî 
[ Ca (irlia câmpuluî,
I Ca frunda codruluî, 
j (,'.a stelele cerîulnî.
: (.'.a năsipulă înărilorii 
Şi din viţă 
Dii semenţă
Până Taceşlî doî liî aî lJ\r.

; Ca Dumnia-vustră cinstiţî, j 
I Buiiî .şi induraţî părinjî
1 Să ve umiliţî
1
i Şi pe fiîca |)V. s‘o blagosloviţî, 
Că nu este liă să se nască 

: Şi la părinţî să nu greşescă.
Dar nu-î nicî unu părinte a.şa de rcu 
Să nu-.şî J'ilagoslovescă liniă seă. 
Ea stă cu genuncbiî plecaţî 
Cu lacrimî pe faţa sa vărsate 
Cătră Uumnîa-vostră cinslilî,
Bunî şi induraţî părinjî 

i Ca Dumnîa-vostră să ve umiliţî 
Şi pe fiîca DVr. s’o blagoslovijî,
Că blagoslovenia părinţiloră 
Intăresce casa fiiloră,
Eră blăslemulă părinţiloră 

; De pe temelie răsipesce casa Iiiloru. 
Şi ală treîlea rendă 
'Iotă acestă cuvîntu 
Cătră Dumiiîa vostră cinsLijî 
Bunî şi înduraţi părinţî 
Fiîca s’o blagosloviţî,
De D-v6slră să fie blagoslovită 
Şi de Dumnedeă îniărită.

I Amin 1 Amin ! (1)

După cea sfârşiţii oratoriului do rostilu cuvintele a-

(1) Din Vama, coin. ele Andreifl Prodanu. studiEle gimn.
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ccstea miiesa. care in limpulu aco.sla a dlulu îneenucluală. 
se scolă din genunchi şi-şi iea iertciciune dela to|i cei de 
fa]ri. iiicependu mai ântâiu dela tatâlti seu şi părendându-i 
pre toţi siarşesce cu celu mai rnicu. Chiar şi dela coph 
lulu din legănu. dacri este, iiiCil îşi iea iertăciune, rugiindu 

■pre fie-care în deosebi ca s’o ierte.
Părinţiloru şi ntmuriloru celoru mai de aprdpe şi mai 

înaintate in verstă decât dînsa le sărută mâna; cu fraţii, 
-surorile, suratele şi cunoscutele sale se sărută în gură, 
eră celorlalţi le dice numai ca s’o ierte.

Atâtu părinţii, câtu şi ceilalţi o iertă şi-o binecuvinteză, 
dorindu-i tole cele bune şi dicendu:

Dnmnede.u să te ierte,
Dmnuerleri să-ţi ajute.
Dumnecleu să te hinecuvinle/.e,
Intr iină cîasu bună cu norocu,
Să ai parte de vială ele.

Şi pe când miresa l-Â iea iertăciune dela fie-care, neves- 
lele, carile se află de faţă, şi mai alesu una dintre dîn- 
sele. care-i forte bună cânlăreţă, cântă cu o arie forte 
tristă următoriulu cântecu :

Frundă verde-amărăciuno. 
le-ţî, co|iilă, iertăciune. 
Dela mamă, dela nene.
Dela cerTulu celu cu slele: 
Dela fralî, de!a .surori,
Dela grădina cu tlorî ;
Dela .stratu cu busuiocu, 
Dela llăeăî. dela jocu:
Dela stratu cu lămăiţă 
Dela felele cu gâjă.
Din ogradă, dela portă 
Dela felele cu codă;
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l)e!a niicbeşî măliişî 
Din liiiclă şi dela uşî. (1)

Aceste Vi rsurî, cântate cu o arie forte trâgănată ;i du
ios;!, storcu lacrimi până şi din inimile cele maî împetrite.

Astfeliti îşi îa iniresa iertăciune ’nainte de ce plecă la 
cununie.

Dar nu numai ea, ci .si mirdc încă îsi îa iertăciune 
dela părinţii şi uemurile sale, când are să se pornescă la 
cununie, filii încă îngenunche ’naintea părinţiloru sei, eră 
colăceriulu rostesce următdrea oraţie :
Cinstip o.speţT şi niinta.şî 
Şi cil top împrejurap,
Gap sîmtep aici adunap 
Stap puţinii şi ascullap 
Acesle doiie, trei cuvinte, 
Caro siint orânduite 
Dela bunulii Duninerjeu.
Er maî alesă Dumnîa-vostră 
Cinstip şi înduraţi părinţi, 
Cari sunteţi blagosloviţi 
Ca şi pomii cei rodiţi.
Carii dau rudă ramuriloru 
Din răcoriţe rădeciniioru. 
Eră .şi alu doilea rondă 
Cinstip osjieţi şi nunta.şi 
Şi cu toţi împrejuraţi,
Cari aici v aţî adunată 
La acesta cinstită, nuntă 
Şi veselie binecuvântată.
Că acesta va să remăe 
La totă lineretulă cu datorie 
Până’n vecîuluî vecie.
Că nu-î tiă pe pămîntă 
Să trăescă

I Şi 'naintea părinţiloră 
i Să nu greşescă,
; Că .şi părinţii trudescă 
i Şi multă se maî năcăje.scă 
i Până fiii sei îi crescu 
I Şi de LoLii reulă îi l'erescă.
I Că aşa şi Dumneijeă 
Dintru începută 
A făcută
Cerîulă şi pămîntulă 
Numai cu cuvîntulo,
Marea, şi căle-să întrînsa 

I Numai cu (li.sa.
Şi cerîulă Laiiipodobitii 

; Cu st) re le 
I Şi cu stelele.
Cu luceierii. şi cu luna 
La cari privimă Lotdeuna,

; Cu luceferi luminoşi
.La cari privescă şi cei pecăto.şT.
; Pămîntulă Laduţiodobită :
: Cu răpi şi cu delurî,
Cu munţi şi cu măguri,
Cu bradî

(r, Din Crasna, dict de M. Bărbuţă.
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liămura(î,
Cu ‘nti’însele
Tute ferele
Să se nască
Şi să crescă
Şi să veeiiescă
Care clapă seminţia sa
Şi să-şî dea ruda sa,
C'aşa vrnLu sfinţia sa.
Eră dup'aceste tute 
Dutnnecleă, ca celu ce pole,
A mai făcută 
RaTulu la răsărită 
De-osebită 
De-acestă pămentă,
Şi’n raiă pe-Adamă l’a /idilă, 
Pe strămo.“uln nostru-Adamă 
Din care ne lra»emă nemă, 
Cu irupulă din pămîntă,
Cu amlulă din ventă 
Cu osulă din jietră,
Cu sângele din rouă.
Cu frumuseţă din .sure 
Şî-a suflată cu duhulă 
Şi ’nviseră trupulă 
Deosebită de-ale sulIetuluT.
Eră vedendu Dumnerjeă,
Că nu-î bine, ci e reă,
Omuia singură să trăescă, 
Pămînlulă să-lu stăpânescă 
A luată şT a poruncită 
Pe Aclamă Ta adormită 
In câmpii raiului 
In codrii viiloră,
In câmpi înfloriţi 
In codri'nfrumjiţî.
Şi-a luată o costă 
Din costele lui Aclamă

Şi-a /iditci pe Eva. strămb-ra nbstră. 
Er Aclamă
Deşteptându-se clin somnă 
S’a spăriată 
Şi-a strigată;
«Domne! ce să fie-acf'sta?»
Eră Dumnedeă i-a disă :
«Aclame! bucură-le!
«Nu te spărie,
«Că acesta e:
«Osă din osulă teă,
«Sânge din sângele teu.
«Carne din carnea la,
«Si ea se va chiema 
«Ţie soţie
«Pân’ în a veciului vecie,
«Că de-a cum se va lă.sa 
«Fecîorulă de tatălă seu 
«Şi de maica sa 
«Şi s'a lipi de muerea sa,
«Că a.şa
«A vrută si sfinţia sa, 
«Şi-amendoi se voră chiema 
«Ună trupă
«Că şi Dumnedeu a.şa a vrută.•- 
Er’ Dumnia-vostră cinstiţi 
Buni şi înduraţi părinţi 
Tolu nimică nu gândiţi 
Cu duhulă blândeţeloră 
Pre acestă liă ală D vbstră,
Care Taţi născută 
Şi l'aţi crescută 
Şi i-a dăruită 
Dumnedeu celă sfântă 
pile de căsătorie 
Şi de bucurie 
Să-lă blagosloviţi,
Cum a blago.slovilă



Avrainfi pre I.sacu.
Isacii pre laeobu, 
lacolju pre cei 12 palrierşî,
Cari de I) deu au foslii ale.şî,
Maî alei^ii ca cei Irel cueonî,
Carî au fosLu iu cuplioriii de focu , Casa loru din petră 
iŞÎ-au împlulu lumea ele ncrocfi. j l’otu s aru răsipi 
Er' lJumnîi-,-vuslră cinstiţi

.'l'Jt) —

j Că b'agoslovenia părinţiloru 
; Intăresce casa tiiloru,
Er bl Te temu Iu i)ărinţiloru 
Kăsipesce casa Iiiloru.
Ca de-aru li

Buni şi indurajl părinţi 
Totu nemică nn gândiţi 
Cu duhulu blândeţeloru 
Pre-acestu lin alu J)-v6stră 
Să-Iu blagosloviţi.
Să se bucure şi elu 
De blagoslovenia D vOslră 
Cum Ai'onu s'a bucuratu,
Când loîa.trulu a aflaiu 
De doIs]>rece ani uscată 
ST a înl'i undilu neudalu 
Sl-a înflorită în mână 
Fără de rădecină,
Şl-a fo.«lă furie frurnosă 
Lângă ma-^a Iul Christosă. 
l-b' Diimnla-vustră cinstiţi 
Buni .şi înţelepţi părinţi 
Pe ace.slă liă alu Dumnîa-vostră 
Cu duhulu blândeţeloră 
Să-lă blagosloviţi 
Ca să .se bucure .şi elă 
După cum s'a bucurată 
Prea l'ericila llena 
Atunci, când ea a aliată 
Prea cinstita cruce.
C'aceslă fiă alu Uumnîa-vbstră 
Şede cn genuncbile plecate 
Cu lacrimi ţie braţe vărsate 
Şi stă lorle cu smerenie

Chiar din talpă,
I Şi n'ară maî (1 
Vrednici .s'o facă.
Er DV cinsliţi nunta.şl 
Şi cu toţi împrejuraţi 
Câţi Dumneileă îndurată 
Aici v'a adunată 
La aceslă cinstită nuntă 
Cu toliî să fiţi 
Indătoriţî

i Ue trei ori ca să rostiţi 
Amin ! amin ! amin ! 

i Să ne fie acesle cuvinte deplină. 
Cine n'a dice de trei ori amin 
Să i se împle trnpulă de venină 
Şl-apoî sciă c'a dice:—amin! 

îŞi mie mi .se cuvinu :
I Ună păhărelă bună de vină 
|ŞT-o băsmăluţă de ină 
Să-ml .ştergă musteţele de vină.
Şi aceea de nu mi ţl da 
Să-mî daţi una dc buci,
Să-ml ştergă nasnlu de muci.
Şi aceea de nu mi ţl da
M'oî şterge intr’o pulă de mânia,
Şi tolă N. N. m'o dilema.
Şi dacă-ţl binevoi 
Pentru mine-ţî scociorî 
Şl-o copilă ochi.şea 
Dintr'aceslea de-acolea.

Şi-aşieplă cuvîniă de blagoslovenie m'a vrea, ma vrea,



Dacă nu m‘a vrea 
Draculu s'o îa

S(J7 —
j Să Facă cimpoîu din ea 
Să cânte la nunta mea. (1)

După rostirea acestei oraţii mirele, sculâiidu se din ge- 
imnchî, sărută mâna părinţiloru, precum şi anemurilorfr 
celorCt maî de apiope.

Datina de a-şi lua tinerii iertăciune dela părinţii loru 
înainte de cununie esislă nu numai la Românii din Bu
covina, ci şi la cei din Transilvania. (2) Ungaria (3) şi 
Moldova.

Una dintre oraţiile sau cuvintele do iertăciune, cari se 
roslescLi la ocasiunea acesta în Moldova e cea urmăldre :

«Dumnea-vostră cinsliţi şi blagosloviţi părinţi, ascullali 
puţintelu cuvîntCi. Dis’a prooroculu Moisi, că prea veci- 
niculu D-tţeii ântâiu făcîi ceriulu şi pămîntulu ; şi pe ceriu 
făcii D-ţleti sorele, luna şi stelele, şi paserile în văzduhu 
marea şi pescii în mare. Şi după ce împodobi D (leu ce
riulu socoti Sfinţia sa de împodobi şi pămîntulu cu is- 
voru de apă rece şi dulce, şi cu pomi de totu feliulti, şi 
cu multe t'eliuri de gadine sălbatice, care de noi de omeni 
siint sciule, eră1 mai multe potu fi nesciute. Deci după 
acele după tute, zidit’a Dumnedeii pe omulu celu dintâiii 
adică pre strămoşiulu nostru Adamu, şi-lti făcu din optu 
părţi: trupulu din pămîntii şi osele din petră, cu sângele

(1) Din Mito^iilQ Dragomirnel. dict. de Ionii lachiniclucii, agriciillorii.
(‘i) I. C Taeitii ; «Nunta la poporală romană» etc. op. cit. p. 21.« Demineţa 

fetele îşi Taă şi ele dina bună dela surata loru prin colinde.
«Intr’aceea mirele, primindu binecuvîntările părinţiloru, plecă cu miniilu în

soţiţi de intimii loru la miiesă».
(d) Corn. de d-1 El. Popă. «Atunci, adică demineţa în diua cununiei, ;/răito~ 

rîtil'i cblamă pre lata şi pre maica mirelui, le ţine o ciivîiitiire în numele a- 
cestuTa, ce adi e mire şi lesă de sub pioteeţia loru, prin care le mulţămesce 
pentru purtarea de grijă şi crcscerea ce î aă dat’o. Da finea cuvîntăril mirele 
sărulă mânele părinţiloră, 6r aceşlla cu ocbil plini de lacrimi îlă strângă la 
jleptu, îlă sîrută în frunte, şi binecuvîntându-lă, îl doresou ca tote să fie in- 
Ir’uiiă cosă cu norocii, să albă viaţă îndelungată şi plină ile fericire».
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din i'ourt. cu l'rum.seţele din sore. cu odiii din nuu-e. cu 
sullclulu din cluliulu sfântCi, cu gândulu din luţimea An- 
geriloi'u. cu putere dela slanta TroilA, şi-iu făcu ornu de- 
piinu.

«Şi e:âşî dadii somnCi de adormi, şi Oise Dumnecjeu. 
că nu este bine să fie omulu fără de ajutoru. şi scose o 
costă din costa iui Adamu şi o zi-di de-î face femee aju
torii, adică pe strămdşa nostră pe Eva. Şi dacă se deş
tepta Adamu din somnii, şi o vecjii, (lise aşa :

«Mulţămescu. Dcmine Sfinţiei rJ)tile, că vecluî că acesta 
este osii diir dsele mele şi trupu din trupulii meii; şi a- 
cesta se va chiema femee; şi pentru acesta îşi va lăsa 
omulu părinţii şi fraţii, şi se va lipi cătră alti seu soţii, 
de se va împreuna şi vorii fi amendoi unii trupu. Atunci 
DuninK,leii a clisii şi i-a blagosloviţii: să cresce[i, şi să 
ve înmulţiţi ca stelele ceriului, ca năsipulii mării, şi să 
ămpleţi totii pămnitulu peste tdtă lumea; blagosloviţi să 
fiţi pămîntului, şi pe clînsulu să mosceniţi. Şi dintru a- 
cestii cLivîntu Dumnedeescii curse isvorfi de nemu în 
mimii, şi omCi din omii curs’au. Şi venit’aii vreme până 
la fiii d-vdstră (cutării): ales’a şi d-lui mirele cu voia Iul 
Dumneijeii verstnică, ca să-i fio soţii Dumi-sale. Deci se 
rogă Dumilor-viisire, ca să-i iertaţi şi să-i blagosloviţi, să 
mergă pe calc nihâ, la cinstită şi cie Dumnezeu dăruită 
casa Duranilor-sale, care-i de Dumnedeu dată, şi de (ime- 
nii cei buni aflată. Deci se rdgă Dumilor-vostre şi cu alti 
doilea cuvîntu. ca să-i iertaţi şi să-i blagosloviţi, cum a 
blagosloviţii Avramii pe IsacCi, Isacfi pre lacovii, şi lacovii 
pe cei doisprecjece feciori, căci blagoslovenia părinţiloru 
întăresce casa fiiloru. Deci se rogă Dumilor-vostre şi cu 
alu treilea cuvîntu, ca să-i iertaţi şi să-i blagosloviţi să 
mergă pe cale albă la cinstită şi de Dumnedeu dăruită 
casa Dumilor-sale, casă bună, casă de bucurie, cu viaţă,
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CU patu, cu norocită linişte până la adânci belrâneţe. Ca 
să fie Durnilcr-voste bucurie, care bucurie a foslu la A- 
ronu proroculu, când a înfrunditu toîagulu în mână, şi 
a înflorită fiindu uscată de dolspredece ani. Acelă dară 
si blagoslovenie să-î învrednicescă Domnulă Duinnedeă şi 
pe aceşti cuconî iubiţi al dumilor-Yostre, astărjî ceren- 
du-şi iertăciune, cu înultă plecăciune dela ChHstosă, să 
fiţi şi Dumneavbstră sănătoşi!»

Totă aceea oraţie, după o altă versiune, însă în versuri:
Asculta ţi d
Ascullaiî
DumuTa-vosIră cinsLiţî 
Părinţi
Şi împrejuraşi
Şi iJumnla-voslră precum şi noi, 
Cinstiţi nuniaşi!
Acestora părinţi ne vomă ruga 
Şi ele rostu vomă cuvînta.
Eră Dumne-vostră, cinstiţi părinţi. 
Care dela D-eJeă sunteţi osîncliţi 
Să căutaţi spre fiii DV. cel smeriţi 
Cu duliulu blândeţeloră 
Să-I iertaţi şi să-I blagosloviţi 
Că nu este fiă pe pămîntu .să trăescă 
Şi părinţiloră să nu greşescă. 
Măcar câtă şi părinţii sc silescă. 
Şi de tote cele rele îl ferescă. 
Dumne(Jeu a făcută cerlulă şi pă- 
Numal cu cuvîntulă [mintală 
Marea şi cele dintr’însa 
Numai cu disa.
Şi încă după tute aceste a mal

[zidită
Tolă pe pămîntă Raiu la răsărită 
Şi în rală a zidită 
Pe strămoşulă nustru Adamu,
Rin care ne tragemă şi noi astăijî

Din nemă în ncmă :
Cu ocini din mare,
Cu lumina din sure,
Cu tute sticliiile trupului 
Osebită de ale snlletulul.
Şl-a suflată I)umne(Jeă cu duhulă 
Şl-a înviată Irupulu.
Şl-a văduLă Dumneijeă,
Că nu este bine,
Omulă singură să trăescă 
Pămîntulu să-Iă stăpânescă.
Şi-a dată ună somnă dulce lui Aclamă 
ŞI a adormită torte greă Adamu. 
Şl-a seosă din stânga lui o costă, 
Şl-a zidită pe Eva, sirămoşa nostră 
Aclamă sculânclu se a prorocită di- 

[cendă :
Domne ! Domne ! ce-ml este mie V 
Er Dumnedeă I-a di™ :
«Adame! Adame !
Nu te teme.
Este a la soţie ;
Osă din usele tale 
Şi trnpă din trupulă teă.
Pentru aceea va lăsa 
Eiulă pre tatălă seă,
Şi pe muma sa
Şi se va li ţii de femeea sa
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Yoru li .am(',iuloî unu trupu, 

Că. a.'ti Dumneijeu a vnUn.
Ipi ile-atuncî ne tragemn noi 
Din oinu în oran,
Şi din rodu 
In rodii 
Şi din vi(ă 
In viţă,

Inlărescu casele fiilorn,■
Eră blăslemele părinjiloru 
Hesipescfi casele fii lord.
De aiTi fi curte durată 
De temelie de piitră 
Ea de sîrgii se resipesce tută. 
Şi diceiT Ijoerî: «amitiu»;
Că eu nu voîu rjice-aminu,

Până la aceste duue tinere mlădite,; Păn: ce numi-tîda o năframă de
Ce stau înaintea Dumnîa-vostre
Alăhniţî
Şi smeritî
Şi cu lacrimî ve rugă
Să-T îertalî şi sâ-î blagoslovi(î

I Cusută împrejuiTi cu firu, [iniir 
|Ca să-mî ştergu guriţa de vinO. 
|Şi de năframă totu v’aşî maî Terţa,. 
I Dar de ■păluirfi ba 1 
IŞi-lu voîu duce la guriţa mea,

Pentru căblagosloveniile pârinţiloi'u 1 Că ea scie cum a bea. Amiuu.

După oraţia de iertăciune, ce .s’a reprodusu, voniicelulii 
spre recunoscinţă, dă din partea mirelui şi a miresei o- 
ratorluluî unii păharu de viiiCi; eră acesta înainte de a 
bea. ureză în următoriulu modu :
Muliămimu dumi-lale, cucone mire 
Şi dumi-lale ciiconă (1) miresă. 
Cum m’aţT vedutu DV. cu acestu

[|)ăharu
Milostivulu D-rţen să ve vadă din 

[cei'iu cu darii.. 
Cu darulu seu să ve dăruescă, 
Numele să ve mărescă,
AniT să ve sporescă, 
liilele .să ve'nmuljescă.
Să ve trimită din cerTurT 
Ale sale iiatru daruri:
Stemă împărătescă,
Coronă crăescă,
Scaunu domnescu 
ToTagu stăpânescu.”

i Milostivulu Dumnedeu 
Să ve iioveliiTască cu slălulu,
Ca să ve bucuralT unulu de altulu. 
Cum s'a bucurată Aronu proroculur 
CăiidT aodrăslitn în mână toTagulu. 
Ncudalu, nerouralu,
De (loT.sprei.lece ani uscată,
Şi D (jeă când'Da blagoslovită 
Indat’a odrăslită 
Şi a înfrundită.
Să ve mai bucuraţi 
Cu acea bucurie nespusă.
Când fericita Elena 
A aflată cinstita cruce.
Şi erăşi .să ve invrediiioes'-ă 
i) 11 mn ed eă s făn tu 1 u,

Ciiconii şi C'ac'iml, în limba veche română iiiEcmnă; jioie. Omreht.
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Să ve bucuraşi unulu de altulu 
Cum s'a bucurată cinslilulu Noe

[prorocă,
Cându s'a isbăvitu de potopă,
Si din pome a gustată 
Si s’a săturată 
Si a beutu şi vină 
De a făcută chefă deplină;
Si de atuncî s’a făcută vină,
Cu care şi eă la feţele DV. închină. 
Acestă cale 
Şi împreunare 
A dumilor-vostră 
Să fie cu scirea sfinţiei sale 
Să ve îndrepteze spre locu 
Cu mare norocă,
Spre viaţă 
Cu dulceţă
Spre lauda părinţiloră 
Şi a (raţiloră
Şi spre pomana săraciloru.
Şi eră-şî milostivulă Dumnecjeă
Să ve miluescă
Şi încă să ve mal dăruescă
Multă avuţie
Şi întregă bogăţie :
Turme de oî 
Pluguri de boî

Herghelii de cal 
Şi pungi de bani 
Ca la boeriî cel mari 
Şi încă să ve miluescă,
Şi să ve mal dăruescă:
Multă cu multă 
Ca apa din Prulă.
Macară şi ca Siretiă,
Că a.şa este adetiu (1)
Mulţămescă şi dumi tale 
Jupâne vornicele!
Trupuşoră de viorele, 

iFace-te-ară fetele mănunchele,
I Să te bage ’n sînă la piele!
! Mulţămescă dumi-tale 
! De acestă păhară 
Cu zăliară
Ca şi sfântului dubă pentru dară 
Pentru-acesLă păhară mândrişoră 
Şi gălbioră
Ca din sucă de păltioră 
Darulu Sfinţiei Sale 
Să fie în casa dumi-tale.
Precum aî ajunsă vornicelă de a- 

[cestă glotă (2) 
Să dea D-fJeă să ajungi .şi vorni- 

[celă de portă (3) 
I Şi pe noî să ne bagi în samă

(1) Adetiii, este vorbă veche românescă, dela debiium, silaba hi dela mijlocu 
se suprimă drpă datina şi a altoru cuvinte, ce conţinu asemene silabă d. e. 
sibilo, puerili etc. ţlicerea udeiiu se întrebuinţeză în gura poporului, când voesce 
a espiima dStoria ce are a plăti proprietăţii pentru dritulu usufructulul d. e. 
a plăti adetiulă moşiei aceea ce limba modernă esprimă prin căştiil. Prin urmare 
ea esprimă o dttorie, o trebuinţă de satisfăcuta. In loculQ deci ald colăcăriel 
In chestie, 4icerile: că aşa este adetiulă nu însdmnă, decât: că aşa trebue, 
aşa se cuvine.—Nota ep. Melch.

(2) ţiicerea gUtă, şi de aici glotaşă şi a se ingloti însămnă mulţime, poporă 
şi se derivă dela scrierea grâcă ŢXtouoa, limbă, care în limbaglulu biblică se Ia 
şi în înţelesfl de nâmO, poporă de altă limbă.

(3) Vorniculă de pârlă era o Loerie la curtea domnescă. Cantemird ne spune

■V. FI. JJarîunii: Nunta la Români. 26
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Macar cu câte unii păharu de vinu, 
Că noî to^î î^î mullămimu,
După t6ie aceste ca unu voitoru

[de bine
Sf. D-qleu să nu me uîte nicî pe

[mine,
Să-mî dăruescă o copilă tinerică. 
Frumuşică,
Ochişică,
Macar ca cea de colea.
Dacă şi ea o vrea 
Să fie sofiora mea,
Eră dacă n’a vrea 
Elclu (l) s’o îa,
Să facă cimpoin din ea

Să cânte şi la nunta mea (2)
Că eu oiu face pe icî pe cotea 
Şî-oiu găsi pe care m’a vrea.
De a fi maî mare 
Va merge maî tare;
De-a fi maî mică 
N’oiu (Jice nemică :
Eră de-a fi maî frurnuşea.
Maî mul tu îrnî va plăce.
Şi se va qhîema că este a mea, 
Şi voî [ine casa cu ea.
Inchinu şi la guriţa mea,
Că ea scie cum a bea.
Şi voî face buzele leîcuţă.
Şi pântecele balercuţă

că eraă la curte patru vornici de portă, că el şedeaQ din afară de curte, şi des- 
făceaQ acolo pricinele cele mal mici, ce venTafl la domnie, pedepsIaQ pe femei 
cu purtări rele şi pe ac'-le care se siloiceaQ, ori se făceaQ tiitore, le împreuna 
cu cununie cu persânele de care eraQ ataşate, dacă eraQ de starea de jos, 6ră 
când era dintre boerl, încunoscinţa pe DoinnQ. Şi când şedea DomniilQ în- 
scaunuld celu de judecată, el staQ Ia o parte şi ţineaă poporuIQ în bună orgn- 
dulală, însemnafl în condica lord pe celu ce nu se înfăţişa la terminulu dejude- 
c^tă, prin care accîa se făcea vinovată în neascultarea de DomnQ, şi pierdea 
procesuld. El pentru plata serviciului primlad adetiuld din târguld Romanuld 
(Descr, Mold, 1851, Iaşi, f. 168.)

(1) Ehle î[i imaginaţia poporului sQnt nisce spirite femeesci, făcătore de răd, 
care se numescd Susaliî. Sunt aşa de periculose, în câtd nu este bine nici pe 
nume a le chiema, pentru aceea obicinuită ele se esprimă numai prin pronu
mele ele şi âînse'e. Intie alte rele ce producă aceste spirite acelui urâtă de 
dînsele, este şi boia reumatismului, pe care românuld o numescc dînsele, adică o 
b61ă cu care ceid bolnavă se crede atăcatd de ele. şi se 4'cs că bolnavuld pă- 
timesce de dînsele. Se mal aude în popord împrecaţia: luate-aru Ehle. Femeile 
cu numele Ruxandra chiar şi prăsnuescd Rusaliile în Mercurea înjumfităţirij 
după Pascl.

ţ'2) Aici nu trebue a lua împrecaţia acesta ca ceva rdutăclosu din partea 
junelui cătră fata ce o lubesce, ci mal alesă ca o manieră, de a o apropia de 
dînsulă mal multă, pe de o parte deşteptândă în ea frica superstiţ 6să, de a nu 
cădâ în mâna Eleloru dacă ar refusa a merge după dînsulă, căci femeile mal 
cu aamă sunt forte superstiţiose şi cu frică de spiritele rele; ără pe de alta 
prin gelosia ce volesce a deştepta în ea cu descrierea altei fete ce elă o ară 
găsi Iul de solie în loculă el.
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î^i n’a curge nici o lecuţă.
Eră tu gurilă nu te bucura 
■Că do aceslu păharu te vet s&tnra; 
Că nu te veî sătura nicî cu altulu 
Cum nu se satură îadulu,
De boerî de divanu (1).
De vornicu şi vatamanu (2).
Şi beu aceslu păharu de băutură 
Pentru muhă voe bună ;
Pentru mare mila dreplătiloru 
Pentru bunătatea bunălăţiloru 
Pentru irulîi irului, (3)
Ca isvorulu vinuluî 
Pentru roda cârapuluî,
Care, când înfloresce,

Tolă lumea se veselesce;
Unuh“i cu altulu când ne vomă întâlni, 
Să nu avemu a ne feri.
Când ne vomă înlimpina,
Să avemu a ne săruta ;
Când ne vomă întâlni,
Să avemă a ne cinsti 
Cu cuvinte bune.
Cu păhare pline (4);
Er când ne vomă înfăţişa 
Să avemă a ne îmbrăţişa.
Pace între frai.î 
Şi’nlre împeraţî.
Boeriî cei marî 
Să remâe jitarî (5);

(1) Domnulâ Canlemiru ne spune că din vechime se împărţTa în doue cate
gorii loierî de sfatu saQ sfetnici şi hoierX de diranu. Cel dintâlQ eraQ sfetnicii 
Domnului în trebile cele mari ale ţSril, şi în politică, şi eraQ şepte: LogofetulCi 
celQ mare, VorniculQ de (ara de sus, cchî de tara de jos, Hatmanulu, Pos- 
lelnicula celă mare, SpatarlulQ cela mare, Paharnicuia celu mare. Bosril de 
divana se despărpaa în trei părţi: slarea âniâia se numlaa boeriî cel mari; 
cel de starea a doua şi a Irela; boeri mici Boeriî cel mari fâceaa slujbele lord 
la curtea domnfcscâ, şi când se ducead pe Ia locurile lord unde avead aşe4are, 
avead drită a judeca pe supuşii lord şi ale hotărî pricinele. Boeriî de starea a 
dâua şi a treia erad ajutători în slujbele celord mari. Tustrele stările trebulad 
să fie de nemd boerescd. După aceştia erad şi alţii, ce se numiad boerenaţl, 
care j)Otd fi de ori ce stare, şi facd şi el serviclurile lord la curte, ca nisce 
slugi diî casă al Domnului (Descr- Mold. cap. VI. f. 154 — 174).

(-) Vornicu sad vornicelu şi rătămanu. Aceştia erad servitori domnescl pe la 
sate, spre a aduce întru împlinire poruncile cârmuirii, şi a strânge dările. Vor- 
niculu era întâia personă în satd din partea cârmuirii. VStămamdii era ajuto 
ruld lui, pe care eld îld comanda, când avea de esecuta'd vr’und ordind.

(3) Irulu Irului. Irit în limba poporului însâmnă mirodenie. Până astă4l po- 
poruld numesce iruri o doftorie casnică pentru răni; ea este o unsore compusă 
din mal multe materii mirositore, precum: răşină, tămâe, sacâzd, c6ră albă, untd 
de lemnu, săd ,de oie. Iru nu este decât o 4'cere stricată din p.u!:op = unsore. 
Colăcarluld deci prin cuvintele Irulu Irului, doresce ca lucrurile mirositore şi 
grase, să nu se sfirşâcă nici odată, ca isvoruld vinului.

(4) Cinstea în sensuld ţerănescd însâmnă : a vorbi cul-va cu cuvinte măgu- 
litore şi plăcute şi ald trata cu păhard de băutură.

(5) Jitarid se derivă dela 4icerea slăvonă juto = săcară. ţlicere împrumutată 
dela slavoni, cari în ţarinile lord samSuă mal multd sScară, juto-, de aici pă
zi torlulu ţarinelord se numia jitariu, literald sScărariu
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Boeriî ceî maî mici 
Să remâe calicî.
Eră noî ţeraniî 
Să ’nilorimu ca şofraniî 
Eră mazilit (1)
Să-I tragă câniî, 
încă şi mâţele 
Să le rodă opincele.
Şi eu (Jicu D-V6stră : aminu, 
Şi beu aceslu păharu de vinu,

j Şi îlu beu totu,
I Ca să trăiţi cu norocu.
Şi eu aşi mal lăsa,
Dar me temu că nu mi-ţî da.
A.ŞÎ maî da şi pe la fete,
Dar me temu să nu se’mbete.
Şi mamele nu le voru găsi loru vină;. 
Ci-mî voru căta mie pricină,
Şi me voru face pe mine vinovată» 
Şi voru (Jice că eu le-am îmbetalu(2)..

(1) Mazilit din vechime se numiaii Loeril eşiţl din serviciCi. După ce s’afl în.; 
mulţitil tare boeriile, numirea de mazili se da răzeşiloriî, carii şi aceştia se tră
geau din viţă boerSscă. Aceşti mazili saU răzeşi se comandau pe la sate cu fe
lurite ordine de eseculie din partea ispravnicilorU şi a ocolaşilorU (subprefec- 
ţil) care negreşitU eraU forte nemilostivi călră ţărani.

(2) VediLiteratura religiosă populară, adunată de EpiscopulU MelchisedecU- 
şi publ. în «Convorbiri literare» an. XIV, Iaşi 1H80. No. 8. p. 29.S—297.
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XIV. PLECAREA LA CUNUNIE.

După ce şi-a luatti acuma de la toţi Iertăciune se por- 
nesce miresa dimpreună cu vorniceii. cu druscele, precum 
şi cu alte fete şi neveste la biserică, unde are să se cunune.

La biserică se ducu miresele dela ţară mai totdeuna pe 
josu. Eră trăsura în care au să se întorne dela cununie 
se pornesce ce-va mai târqliu.

Dacă biserica, unde are să se cunune, e cam departe 
atunci miresa se duce într’o căruţă sau într’unu caru la 
care de comunii sunt patru boi înjugaţi.

La munte şi cu deosebire în ţinutulu Câmpulungului 
şi alu Dornei din Bucovina e datină ca atâtu miresa câtu 
şi întrega sa suită să plece la cununie călare.

Mai nainte însă de-a pleca cu căruţa sau cu carulu o 
nevastă înrudită cu miresa legă de căpestrele cailoru şi 
de cornele boiloru năfrămî, cari sunt menite pentru că
răuşi, adică pentru cei ce mână vitele prinse la trăsuri. 
De-odată cu trăsura, în care plâcă miresa, mergu totde
una şi alte trăsuri.

Atâtu când merge pe josu câtă şi atunci când merge 
cu trăsura o însoţescu şi o păreche de lăutari, carii de 
cum se pornescu de-a casă şi până ce ajungu la biserică 

■cântă diferite marşuri.
La pornire şi pe drumO, când lăutarii sfârşescti mar-
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sul îl începutQ, nevestele ce o însoţescu cântă încă feliurite 
cântece de jele, cari le vinu mal de grabă în minte. Din 
mulţimea acelora reproducu aici pre celu următoriu :

P’loricică dintre inuntî, 
Copilă din doî părinţi!
De ce refl mi te rnărilî,
Orî n’aî milă de părinţi? 
Nu scil tu, mândruţă lele, 
Că miluţa dela nene 
E ca fagurulfl de mîere? 
Şi mila dela măicuţă 
E ca mursa din steclută,
Şi miluţa dela fraţi 
E ca umbra de sub bradi. 
Şi miluţa de surori 
E ca mirosulfi de Hori,
Er mila dela bărbatu 
Ca umbra de perii uscaţii,

Când le pul să te umbresci 
Mal tare te dogoresci !
Şi mila dela socră 
E ca poma cea mal acră,
Ce se coce şi se c6ce 
Şi dulce nu se mal face.
Şi mila dela cumnate 
E ca pelinu’n bucale 
Er mila de la sirăinl 
E numai ciulini şi spini.
Care llbre’n ea pornesce 
Când gândescl că înfloresce 
Ea atunci se vestejesce,
Şi când aştepţi să rodescâ 
Spinii crescfl s’o’năduşescă. (1)

Dacă miresa se mărită după unu mire din sattl străinu’ 
unde se presupune că-l va merge reu; atunci nevestele,, 
ce-o petrecu la cununie, sau chiar şi nunii cel mari, carii 
în casulu acesta încă sunt de (aţă la petrecere, cântă mi
resei următorîulu cântecu :
Copilă din doi părinţi,
La ce focă te mal măriţi ? 
Că mila dela bărbaţii 
Ca fruncja de meru uscatfl, 
Şi mila dela măicuţă 
Ca şi mierea cea dulcuţă. 
De-al sci cum il cu bărbatO 
N'al sili la măritată,
Ţl-aî tocmi zestrea pe ladă

ŞI al şede la mă ta fată.
Mal stăl, fată, şi fetesce 
Şi verJI lumea ce gândesce.
Da mai şecjl macarfl o lună 
Să porţi flore din grădină.
Da mal şecJI macarfl unii anu 
Să porţi struţii de măgheranu. 
ŞecJI unu anu şi jumătate 
Să mal porţi coda pe spate...

(1) G. Tomolagâ; Morav, şi dat. pop.publ. în tAurora română>, an. I. p. 64..
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Crescelî flori câlu parduvile. 
Nu v’oitî rumpe ramurile ! (1)

Mirele, vorniceiî acestuia, precum şi întrega sa suită, 
care uneori se urcă şi până la 20 de feciori holtei, atâtu 
la munte câtQ şi la ţară se duce totdeauna călare. Chiar 
şi cel mai sermani miri, carii nu au caii loru proprii, 
împrumută dela alţii şi încă se ducu călare (2).

Pre mire în cele mai multe părţi îlu petrecu lăutarii 
cântându-i marşu numai până ce iese de pe portă, mal 
departe nu. Toţii aVunci, când e petrecută până la portă, 
unele neveste înrudite cu dînsulu, cântă şi lui, ca şi mi
resei, mai multe cântece de jale precum ;
EQ me ducă, codru remâne, 
Fruruja plânge după mine. 
Eu nu pună .să plângă nime. 
Că mie când mî-a li jele.

Sau acesta:
Fruntjluliiă, Iruncjă creţă, 
Duminică demineţă 
Mândră (ji s’a mai ivită, 
Mândru sore a resărită.
Şi pre mire l-am gătită 
Cu cunună de argintă. 
Nusciă sure a resărită,
Ori mirele a’nflorită.
Că frumosă mai e gătită 
Cu podoba târgului,

Eă oTă plânge singurele.
Şi mie, când mî-a fi doră, 
Oiă plânge singurioră. (3)

Cu mirosna câmpului.
Cu cuşmiifă brumărie,
Cu cunună argintie.
L'am gătită la mănăstire 
Şi T-am dată numele mire, 
L'am gătită la cununie 
Ca să-şi capete .solie,
Şi soţie şi nevastă,
De noi să se despărţescă ! 
Şi nevastă şi femee

(1) Din Pojorîta, sata în districtulfl Câmpulungului, Bucovina, corn. de I. 
Flocea, stud. girnn.

(2) Aceeaşi datină esistă şi la Italieni. Diiringsfeld, p. 94: «Elu (mirele) e 
cu toiulu nod îmbrăcata şi călăresce pe cela mal frumosa caia, ce l’a putută 
afla. Şeua şi celelalte halaturi, de şi adeseori numai împrumulate, sunt aşa de 
frumose, cum numai pote cine-va să-şl închipuâscă. Asemenea călări şi toti 
atâta de serhătoresce îmbrăcaţi îla încunjură nemurile şi amicii săi »

(3) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
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ţ)iua bună să şî-o îee :
Dela slratu cu busuîocu 
Dela fecioriî din jocu ;
Dela stratîi cu tămâiţă,

Şi acesta:
Floricică dc pe munfî,
Susu pe deiu la Râdăuţ,î 
Este-o fântână adâncă,
Maî niulţî caî beu şi mănâncă, 
Toţî mănâncă, tofi necheză,
Şi la culcată se aşetjă.
Numaî calulu mireluî.
Murgă ca pana corbului,
Nicî nu be, nici nu mânăncă. 
Pe picîore se usucă.
Nu sciă fenu-î rogozosă,
Orî mirele nu-î voîosă ;
Nu sciă apa-î ruginosă.

Dela mândrele fetife ; 
Dela stratulă eu hemciă, 
Dela fete şi flăcăi. (1)

Orî miresa nu-î frumdsă ? 
Fenu'-î bună, nu-î rogozosă, 
Şi mirele-î prea voîosă 
Ca ună trandafiră frumosă ; 
Apa î lină şi gustosă 
Şi rniresa-î prea frumosă; 

j Apa-î lină, curgetore 
; Şi miresa-î ca o flore, 
j Pare că-î ruptă din sore,
I Amendoî se potrivescă.
Ca doî porumbi se lovescă ; 
Amendoî îsă ca doî sori 

i Pe ceră sănină fără nori (2).

Pe clrurau merge mirele de comună înainte, vorniceil 
după dînsulu alăturea, er ceilalţi feciori Iotă doi câte doi 
în urma vorniceiloru. Şi cei mai mulţi dintre dînşii, cu 
deosebire însă vorniceii, avendu arme la sine, împuşcă 
de maî multe ori pe drumu, dându prin acesta săteniloră
de scire: i lro ■

Că’nălţatulă împerată r/v.jlt 
Cu întreguia'săă paiaţă (ij.i ^
La cununie-a plecata ^

In unele părţi ale Transilvaniei veniiidu nunulu şi nuna' 
împreună cu vorniculu în curte la socrulu mare cu ala- 
îulu şi cortegiulă usitatu la acestă ocasiune şi aflându

(1) Corn. ds d-lQ G. Tomolagă. Comp. de acelaşi: Morav, şi dat. pop. publ 
tn «Aurora rorn.» au II, p. 54.

(2) Diu Mahala, corn. de d-lu G. Tomolagă; comp. Morav, şi dat. cit. mat 
sus de acelaşi.

(3) Datina RomânilorQ din Bucovina. |1>-V
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pre acesta şe(lendu pre unu scaunQ, vorniculu se aclre- 
•seză cătră clînsulu cu următorea vorbire:

Bună fjiua soore mare,
Ce fî-e de plângi aşa tare?
Nu cuni-va ai superare,
Că venimu cu alaîu mare ?
Noî la clumnia-ta venimu 
Porunca să-tî împlinimu,
Şi pentru că ne-aî chîematu 
Noî elă te-amiî ascultată,
Şi fiindu-că ne-aî poftitu,
Acum bine te-amu găsită !
Noî multe nu-fî grătulămă (?)
Numai în casă întrămă,
Pe mirele să-lă luămă 
In mâna nimuluî să-lă dămă.

După aceea vorniculu întră cu nunulu, nuna şi înlregu 
■cortegîulu în casă şi se adreseză cătră mire cu urmă- 
torele;

Acuma cinstite mire,
După trecutele (,lile.
Care astădî s’aă plinită.
De când miresa-î tocmită;
Etă nunulă a venită 
Precum v’aă făgăduită.
Mâna dreplă îp va da 
Şi te va şi cununa.
Decî acuma le gătesce 
Şi cu noî căletoresce.

După acesta eşindu nunulu cu mirele şi cu întregii cor- 
tegiulă în curte, unde se află socrulu mare şe^endQ pe 
unCi scaunu, vorniculu se mai adreseză cătră socrulu mare 
cu urmetorele:
Acum cinstită socru mare. 
Sănătate dumi-tale.

Că pre cine-am căutată 
Etă că am şi aflată.
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Nunulu 6r cum s’a legatu, 
Mâna dreptâ T-a şi datu ;
Şi ve polu încredinia 
Că îlu va şi cununa 
Pre acesLii mire cinstiţii 
Fiu alu vostru, prea îubitîi. 
Dar nainte de-a pleca,
Eu fruinosu te voîfi ruga; 
Ca dumnîa-ta. ca părinte, 
Ce-ţî îubescî fiulu fierbinte. 
Şi ca tată cu ’ndurare 
Să-î dai binecuvîntare.
Ca fericită să-î fie 
Scumpa luî căsătorie.

Elu, ca fiu ascultătoru,
Ifî va fi mulţărnitoru 
Şi acum şi’n viitorîu 
Şi la timpii de ajutorîu.
Decî acum îlu sărutaţî.
Şi tare nu ve’ntristafi.
Că merge cu oste-alâsă 
La prea scumpa luî miresă. 
Şi dacă s’a cununa 
Er acasă s’a 'nturna.
Acum ve lăsămîi cu pace 
Precum luî Dumneiileu place. 
Şi fiindu forte voîoşî 
Să ve aflămu sănetoşî!

De aice apoi pornescu cu cortegîulu şi cu lăutarii îna
inte la socrulu micu unde află pre acesta eră şeijendâ 
pe scaunQ, şi vorniculu mirelui se adreseză cătră dânsulu 
cu următdrele:

Bună socru micu!
Ce staî aşa obeditu ?
Orî pentru noî eştî scârbiţii, 
Căcî aice amu venită ?
Noî aicî dac’amii venită, 
Credemă c’amă şi nimerită, 
Şi ceea ce căutămă 
Sun temă sigurî ca şî aflămă. 
Căcî pe cine-amă întrebată, 
Tolă aicî ne-aă îndreptată, 
Decî nu maî stafî întristaţ,î. 
Nu plângep, nu lăcrămatî.
Ci îndată ve sculafî 
Şi pre noî ne întrebafl ;
Ce căulămă, ce âmblâmă.
Ca solia să ne-o dămă.

Vorniculu miresei' :
Cinstite vornicu de locă ! 
Dumneijeă să-ţî dea norocă. 
Dumneijeă să le trăescă 
Şi graîulă totă să-fi sporescă. 
Ce ne îaî aşa cu graba ?
Sciî că graba strică treba.
'I'e rogă fiî ce-va inal bună. 
Că deă, adeveră ifî spună.
Că noî nu stămu obidit 
După cum ve’nchipuiţî.
Nice nu suntemă scărbifî. 
Precum vedu că ne vorbiţî. 
Nu plăngemă, nu lăcrămămu. 
Din contră ne dăsfătămă
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Cu lăutari, cu cântare.
Cu ospefu şi pompă mare.
Nu vedeai lume-adunată 
Cum stă aici şi aşteptă ? 
Neveste, feciori şi fete 
îndesaşi pe sub părete.
Toţi aşteptă cu tărie,
0 solie să ne vie.
De-aceea ve întrebămu 
Şi frumoşii ve şi rugă mu :
Să ne spuneai ce voill 
Cine sunteţi, ce poftiţi.
Ce căutaţi, ce âmblaţl ?
Vnî solia să v’o dai.l !

Vorniculu mirelui:

Fentru acesta venimu 
Şi aici căiătorimu,
Fiindu că iuDânulu mire 
Tuturoru ne a datu de scire,
Ne arţpusu ce i s'a’ntemplatu 
ChTaru de curendu la venatu :
O căprior'a aflată 
Cu ea s'a întimpinatu 
Şi luându oJia braţe 
A sărutat-o în faţă 
Dar din braţe î-a scăpată 
La D vostr'a intrată.
Nesciindă ce .să se facă 
Fiindă cu inima saca,
Lndereplă s'a înj-urnată,
Cste mare-a adunată.
Frumosă o a îmbrăcată 
Şi bine o a o.spetală 
Şi cu dînsa a plecată,
Toţi cu toţii la venală.
Să-şî găsescă căpriiiră,,,
A Durnnia-lul srţioră.
AsiTeliu venindă cu toţii bendă

Şi cu lăutari cântândă.
Noi pre toţi amă întrebată 
Toţi aici ne aă îndreptată.
Deci noi aici scimă să fie 
A mirelui nost’ soţie.
Că la D-V6slră’n curte 
S’aă adunată muerî multe. 
Multă glotă adunată 
Stă tolă cu gura căscată.—
Ce căutămă cu tărie 
'l’rebue'n ca.să .să fie.
După semnele-aretate,
Credemă că voiiiă ave parte 
Să aflămă ce amă pierdută. 
Ducă ne-amă Irepădală multă. 
Etă dar’ solia n6.tlră :
Sănelate Dumnla-vbslră.
Multe nu mal cuvintărnă. 
Numai una ve rugămă :
Ca miresa să ne o daţi,
Capo! cu noi ve ’mpăcaţî.

VorniciiIu mii eseî:

Cinstite vornică de casă* 
Mulţâmimă de vorb’alesă.
De celea ce ne arelaţl 
Suntemă forte incântaţl.
Ce s’atinge de’ntrebare 
De ce ne faceţi rugare.
Puteţi fi încredinţaţi.
Că la noi aici aflaţi.
La noi dacă aţi venită 
Forte biue-aţl nimerită.
Deci poftiţi, prea Iubiţi fraţi. 
Mal ântâiă de ne’nchiuaţl.
Căci noi i’amO eşitu cu plină. 
Cu multe plo.sce de vmă.
Să bemă cu toţii împreună 
Ca sa fimă cu voe hună,
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Ve maî dămu încă de veste, I Ca pre o mamă ’nfeleptă,
Că miresa la noî este,
Şi ce dela noî poftifi 
Câştigat! precum doriţ,î,
Fre tenera câprioră 

,A mirelui sofioră.
Decî acum cinstită nună 
Te rugămă ca să fiî bună : 
Dumnîa-la poftesce’n casă 
La jupânesa miresă 
Că umilită te aşieptă

Te-aşteptă cu bucurie 
Să o ducî la cununie. 
Grăbesce şi ostinesce 
Pre miresă o primesce,
La biseric’o pornesce,
Cu mirele o ’n.sofe.sce.
Şi-I cununaţi împreună. 
După cum şi legea sună, 
Dup’aceea să trăitî 
Mulţî anî buni şi fericifî !

După acesta vorniceiî invită pre nună cu arcaşulă în 
casă, şi peirecendu miresa de trei ori prin arculu pregătită 
anume, rjice de trei ori: In numele Tatălui, alu Fiului 
şi alu St'. Duhu. După pregătirea şi eşirea cu miresa in 
curte, i'orniculu mirelui, se mai adreseză căiră socrulu 
micu cu următorele :
Acum cinstilu socru mică,
Ve(Jî că remâî cu nemicu,
Că noi ce amu fostă pierdută 
La D-V^ostr’amă găsită.
Noî miresa-o-amu luată,
Şi lină colacă v’amă lăsată.
Şi lină ulcîoră smălţuită 
Cu vină bună şi îndulcită.
Multe v’aşî maî cuvînta.
Dar’ noptea m'ară apuca.—
Decî miresa sărutaţi 
Şi tare nu ve’ntristaţî,
C’aşa-î legea creştinescă 
Ca să se căsâtorescă 
Tinerii, când sunt de verstă.

După terminarea acestoru 
cu lăutarii cântându înainte.

După cum şi legea cântă.
Fân’ miresa-ţî săruta 
Eă totă voiă maî cuvînta.
Voiă să ve maî spună vr'o glumă 
Să filî cu inimă bună 
Că aceslă mire cinstită 
Miresa şi-a dobândită.
După câtă a totă âmblaiă 
Elă a^î o a căpătată.
De câte a fostă lipsită 
Aicî tote le-amă găsită.
Acum ve lăsămă în pace 
Precum luî Dumnecjieă place,
Şi fiindă forte voîoşî 
Remâneţî toţi sănătoşi !

cuvinte pornesce cortegiulii, 
la biserică (1).

1) Petru Bancită : Colindele Crăciunului şi ale Paşciloru, la care s’a adaosâ 
Colăcărituia sau VornicitulQ usitatCl la nunţi, etc. SibiQ 1875, p. 59-67.
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Cura sau pornită corteglulu, sau şi raaî nainte de acestaj

una s’a maî raulte neveste înrudite cu raireie si miresa.»
înloneză urraătdrea doină :

Busuiocii verde din vie, 
Jalnica mea holteie,
Când mergu la căsătorie. f 
Când de-a casă am plecată 
piua bună mî-am luatu 
Dela părinţi ţi frătini,
De la prietini şi vecini,
Căci acolo am întialu,
ClopuVi mesă l-am luatu.
Me uiiaî la clopulu meu. 
Lacrimile-mi curgu mereu 
De jalea struţului meu.
Vai sărace struţii frumoşii

’^JVl
Cat’acum să te-aruncu josu. 
iaerenu în cornulu mesei. 

Mândru plângă ochii miresei. 
Dar nu plânge ca unulă,
Care scie ce-i dOTuliL,. 
Mirele-î cu voe bună 
Că^merge şi se cunun^, 
Mir6.sa-i cu voe rea,
-Şi'.sj plânge vai de, ea.
Că-.şi înschimbă portuţulă. 
Şi-i remâne drăguţulă,
Şi loculă din şeţjlejăre 
Şi drăguţuTă ca şi o flore. (1).

In alte părţi ale Transilvanie! adunându-se chieraaţiî. 
la casa niireluî îrapodobescu două care câte cu 4 sau 6 
boî, cu năfrămî şi cu petele, cu crengi ver^î şi cu fior! 
legate la cornele boiloru, la carii le punu clopoţele la 
gruraazu.

Nunulu mare (nănaşulu) cu nuna şi cu cel raaî bă
trân! împreună cu socrulu mare, şedu în carulu acela^ 
în care vreau să aducă miresa, eră ceîalalţî nuntaş! şedu 
în carulu celu pentru vestmintele mirese!. Ceteraşi! încă 
şedu în celu dintăiu, care plecă înainte, apo! urmeză 
ceîalalţî.

Golăcarîulu, stegarîulu şi mirele mergU călări împreună 
cu alţ! doî spre-qlece călăreţ!, toţ! fecior! holtei, cu năfrămî 
pe spate şi pe umeri în josu. Dintre aceştia şese inşi mergu 
înaintea mirelui totu do! câte doi, şi alţ! şese înderetulu

(1) I. Popu ReleganulO : Doine pop. publ. în «Tribuna,» an II. Sibiiu 1885,, 
No. 274.
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luî, asemenea doî câ:e doi. Mirele merge înainte între a- 
ceste şese părechî, avendu de-a drepta pre slegariu cu 
gtegulD, er de-a stânga pre colăcarulu şi aşa mergu pe 
d'-umu până când ajungu la calea jumătate. Aice toţi că
lăreţii se adună pe lângă care, făcendu unu cercCi împre
jură, atunci nunulu mare scole băuitrră- şi colacu şi dă 
de gustă feciorii şi tot! nuntaşii, apoi se punu er în şiru 
şi mergu până a'prdpe—de—porta miresei totu în acestu 
rendu. Dar colăcarulu cu unu călăreju lângă sine alergă 
înainte, câ să dea de scire că vinu, şi ajungendu la p6rtă, 
nu potu să între, flindu că porla-î legată cu funii saQ 
cu lanţuri' înfăşurate cu pae.

Staroslea gazdei cu multă lume de omeni betrânî şi 
tineri slaQ din lăuntru de pdrlă şi-i arată colăcarulul 
drumulu mai în colo ; colăcarulQ însă după ce salută pre 
cei de la portă, începe aşa :

Ce sîillu, ce veselie,
Ce lucru pole să fie,
Ce staţi aici adunaţi 
Dumne-vostră, Iubiţi fraţi?
Că noi forte ne mirămu 
fji nu ve prea lăudăinu, 
Căndindu: că de frică mare, 
Vpaţl închisă aşa de tare. 
Ve<Jendu-ve faţa'ntristată 
Şi cu galbenă mestecată.
Firea vi-1 cam spălmentată 
Şi starea vi-1 tremurată.
Trei luni .sunt de când venirau, 
Ne ultămă şi nu durmimă.

Dar lucruri aşa tocmite 
încă nu ne sunt ivite, 
l’orla legată cu pae,
Gldla’n capă stă^să- ne sae. 
tJniî cura^fucl ferecate.
Alţii cu gurile căscate 
Şi de garduri răzămate.
Dar de cel c¥Tnâcîucî ferecate. 
Nu ne tememă că ne oră bate; 
Ci ne tememă de cel cu gurile 

I [căscate,
' Că ne-oru mânca îepele tote.
,Maî cuvîntaţl şi D-vostră ce sciţi, 
^i cu vorba nu ne zăboviţi!

Aici starostea respunde şi le arată drumulu să mergă 
mai departe (Jicendu, că tjleO aici nici unulu nu e cu gura 
căscată, şi altele.
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Colăcarulu :

Cinstite vornice de casă 
Spuseşi multe, nu ne pasă. 
Dumneijeu să te trâescă 
TraTulu lotu să ^i-lu sporescă 
Gura câtu şura să ţ.î-o lărgescă. 
Noî de când ne-amu ridicată 
Că-alu nostru craiă lăudată 
Multă lume amă âmblată,
Şi âmblândă atâta lume 
Amu v6(Jută câte-o minune, 
Care tote vi le-oiu spur^p,
Şi crede^î, că nu sunt glume. 
Dară lucrulă minunată 
Ca să (ie-aşa ciudată,
Încă nu mi s’a’ntemplată : 
Porţile tare legate 
Şi cu pae ’nfăşnrate !
P6I.C doră ve păxiţî 
Şi de cine-va gândiD,
Saă de Turcî alî auditu.
Că pe-aicî aă tăbărită.
Dar bine să ve păzilî 
Că şi noî amă inlelesă 
De ună craiă macedonescă, 
Care-acum s’a ridicată 
Şi-î* lotru prea minunată.

./Vine cu nişte oştî grele 
Câlă se sparie loD de ele. 
Tunurî grosnicî slobodescu,
De şi munţiî .se clătescă.
Dar ve prinde(î cu noî fratî, 
Porfile să deslegatî,
Şi ne dafî totu ce vomă cere. 
Că noî suntemă ou- putere 
Şi .vomă păzi cu tărie 
Fe-afcî nimenî aă nu vie.

Faceti-ve voe bună,
Şi credeţi, că nu-î mincîună.

StaroHtm.
Te-amăascultată vrendă, nevrendă) 
Să maî apucă şi eă la rendă,
Că multe spuî şi înşirî.
Tu ^icl că de noî te mirî; 
lDar''vor^unletî tocăliî 
D^^spSrîeTu paserî ni viî. 
DarăTne'Tdgu-tacî acuma 
Să-ti maî spună .şi eă ana.
Tacî, rogu te, liî domolă,
Să nu te culcî pe pomnolă,
Şi nu vorbi tolu minunî,
Dor n'aî mâncată bureţi nebuni ; 
Saă fugitî de priculicî,
De'aceea v’atL oprită aicî ;

.__Ori umblaţi după boştine,
Că-a1ci nu arc nime...

Colăcarulu :

Dumnia-ta-mî eşti cunoscută.
De când mi-te-am fostă vedutu. 
Seif a(Ji vară în oraşă 
Şedeai la ună contoraşă,
La masă după cuptoru 
Rodeai ună mestecătoru,
Şi erî pe nescarî rozore, 
Resfătându-te la .sore.

'Dumnia-ta eştî dela Buda-veche 
Unde mâţa fuge de streche... 

Cinstite vornice,
Şă-tî maî spună ore ce :
Eu sunt solă împerătescă,
Nimică nu me'ndoescă,
Tolă direpte să grâescă ; 
ca porunca ’mperătescă 
Caută să se împlinăseă ;
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Cine nu vrea s’o ’mplinâscă 
Cu capulu o să plâlescă.
Pe alu nosiru craiu lăudată, 
Angeru blândă l’a deşteptată, 
Faţa veselă şî-a spălată,
La Dumneqleă s’a rugată,
Slugile şi le-a chîemată,

^Mândră oste şî-a adunată 
Din betrănî şi tinerei 
Câtă iî stă bine cu eî.
Totă argaţî de ceî voînicî 
Peste cinci sute şi cincî.
Peste-o sută călăraşi 
Peste-o sută pedestraşi.
Peste dînşiî s’a uîtală 
^î-apoî eşi la venată.

)veiiată câmpii cu florile 
ţui^ cu recorile 

Şi ve^temîtr'o~urmăy de feră 
■Stâlură_ţotî şi se_jnirară.
Uniî (Jiceaă că-î flore de raiă 
'S’b rjipă ală nostru dulce craiă ; 
Alţii că-T viţă de vie 
'Să-îffecraîuluî ^oţie~;
Atunci pe noî pe-aceştî doî, 
Vedendu-ne maî viol,
Fiindă cu calea ’nveţaţî 
Şi cu caî maî bunî gătaţî 
Dintre oste ne-a alesă 
Şi’nainte ne-a trimesă 
Ca s’aducemă veste bună 

toţî şi tote’mpreună,
C ală nostru craiă lăudată 
Şi pe-aicî a maî aflată)
Şi Tundă-^vreme^sănină 
A întTâ[u~lutr’o~gfâdină 
Şî aflândă o flâre’nflorită, 
Frumosă Tieîîdfâslîtă,
Ară duce-o ’n^rădina crăescă.

Ca acolo s’o sădeseă 
Şi frumosă să odrăslescă, 
Domnulă gâiidu-î împlin6scă !

Starostea:
Ardelulă, câtă e de mare, 
Minciuiiosă ca tine n’are. 
Călare pe a ta epă 
Maî mincinosă ca o babă, [
Ba şi soţu-teă, şciă bine,
Că vorbindă cum se cuvine,
E mincîunosu ca şi tine, 
Nespălată şi somnorosă, ]
Keă de gură, flecărosă.
De când mă-sa l’a băîată 
Şi popa l’a botezată 
De locă nu s’a maî spălată,- 
Şi ’nc’aşa e de măreţă 
Ca şi-ună purcolu cr^
De după coteţă.
£r D-ta ca urm dergătoră 
Eşită de după cuptoră 
Cu cisme de pîele de mâţă 
Pe la gură totă tărîţă. /
Cu capulă câtă ună bostană 
La gură ca ună cloţană.
Unde mergeţî, acolo ve uîtaţî. 
Aşa sunteţî de detunaţî,
Aţî uîtată de ce-aţî venită 
V’aţî dată după flecari tu. ^

Colăcarulu:
Tote bine le-aî cuvîntată.
Dar pe gură nu le-aî spălată. 
Şi totu-şî le ţiî măreţă 
Ca ună purcelă creţă 
Intr’un fundă de coteţă.
Cu mustaţa trasă’n josQ 
Şi la gură inâncăcîosă...
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Iubiţ.î omeaî rle omenie 
Ca Dumnedeu să ve fie ! 
Vorba prea îndelungată 
Nu-i de trebă nicî o dată. 
Noi acum ne-amu dată solia 
Dumnia-ta ne dă simbria. 
Du-te’n cea frumosă casă, 
\redî în cornulu celu do masă, 
Unu colacu de grâu curată 1 
Intr’o sulifă ’mplântată 
Pe sama nostră gătată ;
Şi o glajă de vinarsă 
Ca să o dămă pe sub naşă 
Să ne trecă de necază ;
Saă şi o ploscă de vină 
Şi o ştergură de ină.

Ca buzele să ne ştergemă 
Şi ’ncălfbU de vină să mergeinu (l) 
Forte frumosă inulţămimă 
Ca şi când amu bea deplină,
Că nu suntemă înveţaţ,!
Să trăimu necumpătaţî.
Căcî când eramă eă băîată 
Mama mea s’a mâniată,
O plăcintă a luată,
M’a lovită peste obrază 
De mî-a fostă mare năcază.
Dar de-omă îmbuca o biicătură, 
Vromă maî bea şi din beutură, 
Tmbucândă de doue ori.
Vomă bea şi de noue ori.

Aicî, deschidendă porţile, colăcarulu şi soţulu seu întră, 
călări şi mergn pană de naiiitea uşeî, unde se oprescu 
şi starostea aduce imCi colacQ într’o suliţă împlântată, o 
cană cu apă şi o steclă cu vinarsu, care tote le pune pe 
unu scaunu micuţii, josu, mai pe pămîntu; er colăcarlulu 
coborîndu-se de pe cală, încunjură scaunulu, se plecă şi 
ia de pe scaunu colaculu împlântată în suliţă şi sticla 
cu vinarsu, er cana cu apă o varsă. De cumva însă nu 
le pote lua, rîdă totî ‘cei de faţă. Pe unele locuri pretindă 
ca colăcarulă să sară cu calulă preste lanţulă înfăşurată 
cu pae, cu care este legată porta dela ună stâlpă la al- 
tulă, dar datina acesta a eşită acum din noă.

După ce a luată colaculă de pe scaună, îlu împlântă 
cu suliţa în turetculă cismei şi închină cu sticla cu rachiă 
către staroste (Jicendă :

Cinstite vornice 
Să-ţî mai spună ore ce.

(I) Aid starostea închină cu vinarsQ şi pe colăcarii, dar acesta nu primesce, 
ci cuvinteză mal departe.

S, FI. Mari Nunta la Romfrnl. 27
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Să aveţi grijă de buţî cu vinu 
Si la cal crăşî de lenu 
Si de ovesLi vcnturatu ;
Er peiiLru toiierulu împer.du 
Mesele să fie gătale 
Cu Lolu feliulu de bucale,
Că de n'orii fi tole gătale I j 
Ţî-o suna cojocu’n în spale. K/

ţliceiiclu acestea, colăcarulii se întorce la nuntaşi, cari 
până acuma au stătu în locă, şi dându colaculu nunu
lui. acela îlu dâ cui vrea, apoi vinu cu toţii împreună 
în ordinea de mal nainte la portă, unde eră îl oprescCi 
şi nu-î lasă să între până ce nu cjice nunulu la faurulu, 
care acuma e starostea, ca să deschidă lăcăţile porţii. In- 
trându apoi în lăuntru, călăreţii se dau apoi josiî de pe cal 
şi se puiiLi la jocu, er nunulu cu mirele şi cu celalalt! 
nuntaşi întră în casă ; nunulu sau colăcarulu cere miresa 
să mergă la cununie cu aceste cuvinte :

«Binesciutu este D-v6stră şi cunosculO, cum că D-luî 
N. N. pornindu a păşi Ia sfânta taină a căsătoriei şi cău- 
tându-şl o soţie, întru care inima să-l odihnescă, din voea 
Iul Dumnerţeu a şi aflam vrednica D-vostră casă,'întru 
care şi binecrescuta D-vostră fiică. El fiindii încredinţaţi 
cu semnulu şi cu darea de mână, dorimu ca astăzi să se 
şi lege cu lanţulu celu de auru alu credinţei în sfânta bi
serică, din care pricină forte frumosu ve rugămu ca să o 
lăsaţi să pornescă împreună cu noi la sfânta biserică ca 
să se primescă acestă sfântă taină.».

După acestea nuntaşii plecă la cununie, cam de comunu 
pe josQ, dacă nu e departe biserica. (1)

In prejurulu NăsăudHlu'L iola în Transilvania, întrându

(1) B. Viciu, op. cit. p. 4-16.
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starostea mirelui în casa miresei, er celalalţl nunlaşî, 
între prl şi mirele, remâindu afară, (Jice :

JJusu-ue-amu şi amu âmblalu 
Până’n ca[3ulu ăstui satu,
/tlnde-î podulu celu stricaLu ; 
Podulu se rupse cu noî 
Şl-amu cădulH tofT în noroîu 
Păli' de-acolo ne-aniu sculată, 
Calea ni s’a astupată.
Atunci eşi o babă sbârcită.
Spre alu nostru folosă tocmită. 
Şi ne spuse’n gura mare 

vl)e ’mperătesa cea mare.
Noî pe ea o-amă ascultată 
Şi aicea ne-amu băgată 
Şi miresa o-am aflată ;
Dar nu ve fie cu bănată,
Că noî suntemă soli împărătesei 
Cu brănele voînicescî.
Cu curele huzărescî 
Şi cu cisme căzăcescî ;
Noî pe’mperătesa-o cătămă,
Că bună veste o să-î dămă ;
Ală nostru teneră împerată 
Plină de minte şi de sfată 
Pe noî ne-a mânată 

Din sată 
In sată

Pe ’mperătesa s’o cătămă 
Şi-apoî lui să î-o dămă.

Starostea miresei :

Ne rugămă cu umilinţă '
Să ne daţî îngăduinţa,
Fiindă că a nostră-î vina 
Dac’odată amă dată mâna!

Starostea mirelui :

Ală nost’ teneră împerată 
Cătră oste a strigată :
Orî împerătesa să I-o dea 
Orî cu toţi’n locă să stea.

Noî avemă cărţi 
Şi dreptăţî.

Precum Dumnîâ^dăTle vecjî ;
De vreî să ne primescî, ,
De grabă să le cetesc! !

Starostea miresei :

Le-aşî ceti pe faţă,
Dar’ î.să cu albeţă.
Le-aşî ceti pe dosă 
Dar’ îsă poiiihosă.

Starostea mirelui :

Noî îţî ceremă cărţî 
Şă ne daî dreptăţî, 
llum că aci amă âmblatu 
La olalt’amă făcntă sfată.

Starostea miresei:
(Luanda unU paharu cu vinS ori cu 

rachiu).

Să trăescî cu sănătate.
Să nu maî cumperî bucate.
Dară în târgă să te ducî 
Şi dela alţiî s’aducî.
Să aî plină în găbănaşă 
Aduse dela oraşă,
Şă aî plină pe sub părete 
Aduse de sub- gălete !
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Şi’mperătesa nu v‘o clămu 

/^ără^^mu da o cTiUă - 
( CuvelîîaLure, nu mulă !

Starostea mi velin:
(Eş!ndu din casă în curte, unde ^ află 

mirele însoţiţii fiindCi de nănaţi 
şi altl nuntaşi).

Sciu că multu afi aşteptată 
Să me vedefi înturnatu 
De la taberă departe 
De unde n’ain căpetatu carte.
Eu acolo am âmblatu 
De ’inperătes’am întrebată,
Dar eî mî-aă arătată o ciută 
Cjjventătore, nu jnută ;
Cu cisme roşî încălţată 
La c~apu~crcTn_'b;i|atăr 
Sub baidiă ’nbălţată;
E în casă după masă,
■GtT năframă de metasă '

Siavostea mirelui ; 
dinstite staroste de locu 
Cu opinci de porcu,
Cu cu.şma de mlelă 
Cu bota de oţelă,
Noi dreptă îţî spunemă,
Că nicî când nu’mblămu 
JLoîa ’n târgă cu jocurile,
Ci noî âmblamă cu plugurile.
Şi .«ămănămă bujorulu 
Să resară drop.şorulă 
Ce se face fărimiţă.
Să trăescî, dar eă n'oiă bea.
Că nu-mî place holirca!

Starosica miresei :
De nu-î bea Dumnia-ta 
Oră bea ăşlîa de colea.

(Arată pe cel din casă)

Starostea mirelui: pg mal'giaî cu aură trasă;
Noî u’amă venită să bemă | Dacă vreţî s’o vedeţi
Nicî să mâncamă, Haideţî, nu ve îmbieţî !
Noîamă venită în grabă să âmblămă (Intrându cu toţii în casă»
Şi’mperatuluî bună veste .să-i-adu- Orî miresa mî o daţî, 
firă D-v6stră să ve spunem [cemă, ! Orî cu noî nu ve jucaţî,

■jr

Imperătesa să ne o daţî.
De nasu să nu ne purta ţî, 
Că împeratulă'vine 
Să nu ve cârjă cu ruşine !

Starostea miresii
In zadară âmblaţî pe-aicî 
Şi fâceţî între noî iincî (1) 
Că după ce'mblaţî n'avemu,

Că snnfp.mă o oste mare 
De-<rn5es6re resaiife^ 
■dădaca ne-omu şupăra 
Noî pe toţî v’omă apuca 
Şi 'n tindă v'oaiă arunca ;
Er miresa drăguşoră 
Omu prinde-b de’subsuoră 
Şî-omă da-o "n mânî la mire 
Să trăescă :n fericire.

(1) Price pl. prici =pricină, causă, scârbă. Esistă şi în Bucovina.
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După acesta închină miresei, apoi plecă cu toţii la cu

nunie. (1)
In unele comune totu din ţinutulu NCmuduhn mergendu 

feciorii de împeratu desclernineţă la mire şi scoţendu-lu 
pre acesta, după ce s’a gătitu, din casă cu stegulti şi 
cu lăutarii, îlu conducă până la unu locu, unde îlu lasă 
dimpreună cu nemurile şi cu ceialalţî nunta.şi, carii se 
mal află de faţă, ca să aştepte puţină, eră ei, adică fe
ciorii de împerată, numiţi de astă dată şi coJăcan, luândă 
stegulă şi lăularii, se ducă după miresă ca s’o iea şi să 
o aducă şi pre acesta. (2)

Ajungeiiclă la miresă, unulă dintru chiemători saă fe- 
ciorii-de-împerată, care e mal bătrână, vedendu atâta lume 
adunată de naintea căsii, cuvinteză :

•€.e saltă, ce bucurie,
Ce lucru pote să fio ?
Căci noi ori câlu amu âmb'.atfi, 
Ca aice u’amu adalii!
De trei luni de când venimii 
Şi noi pe drumii nu dormimu, 
Dar orî pe unde-amu treculu 
Aşa ce-va n'amu vedutu.

Şî-amu venită din casă :n casă 
Dup'o stea mândră şî-alesă 
Până la aceslă casă. 
Şî-ajungendu 1‘acestă casă 
Etă steua ni se lasă.
Deci ori steua ne-arătaţî,
Orî în nuntru ne lăsaţi!

Vorniculă miresei, care stă lângă portă şi nu lasă pre 
nime să între in nuntru, răspunde că elă n'a vedutu nici 
o stea. Prin urmare să se ducă în trebă-şl de unde aă 
venită, căci aice n'aă ce căuta.

Chiemătorulă mirelui însă nu se lasă cu una cu două 
a fi respinsă, ci elă cuvîntânclu mal departe dice :

Yornice de-aicT de casă 
Cuvîntulu ţi se'nmu'lescă,

Dumnedeu să te Irăescă ! 
Dar nu le purta cu gândulu

(1) liiliu Rugnaiîu: Datine pop. ilin jm-ulQ Năsgadiilul. puld. în «Gazela 
'Transilvaniei.I an. XLIX Braşovu 188(1. No. 14?-.

(2) Corn. de d lii I. t'opu RetegannlO.
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Că ne veî muta cuvinLuln 
Ca şi holbura cu vcntulu.
Sau gândescî că ne-omu spăi'îa ? 
Dar noî n'omu maî face aşa.
Căci batăru că suntemu cloî,
Noî nu ne temeinu de voî,
Că suntemu întregi ca rnerulu 
Şi vorbimu lolu adeveriilu. 
Că’nălţaLulii împeratu 
Pe aicî a maî âmblatu, 
Pentru-aceea nu s'a lăsatu, 
Deminefa s’a sculată 
Şi curendu s’a îmbrăcată 
Şi pe obrază s’a spălată,

Pe obrază 
Cu vinai'să,
Si pc mân’
Cu vină Inină,

In scărî că s’a înălţată.
Pe cală că a ’ncălicată 
Peste o.ste s’a uitată 
Şi ne-a alesă pe noî 

Pe ace.ştî doî 
Voînicî,
De stată mieî,

Dar din gură maî chitacî 
Şi cu caiî maî fugaci, 

iSă ispitimă cu tărie, 
jSă-î dămă lucru cu trezie (.1)...

După rostirea acestei oraţiî, care nu e alta decât untr 
micu fragmenta a celei premergetore, şi după maî multe 
cuvinte şi împrotivirî din partea vornicului miresei, fraţii 
de mire întră în casă şi scoţendu pre miresă între vi- 
vate şi urări, o conducu până la loculu, unde o aşteptă 
mirele. Aice, întâlnindu-se amîndoî, dau mâna unulu cu 
altulu, punu apoi mâna pe năframa de credinţă dată de 
împeratulu şi aşa, stându mirele de a drepta er miresa 
de-a stânga, plecă înainte, maî deparle până ce se întâl- 
nescu cu nănaşiî, carii asemenea se ducu de a casă cu 
stegulu şi cu lăutari. Cum se întâlnescu cu aceştia mirii 
le sărută mâna, se aşeză între dînşiî .şi aşa plecă apoi 
cu toţii până la biserică. (2)

In unele părţi, totu din Transilvania, ducu maî ân- 
tâiu pre mire până la biserică, apoi pre miresă, şi ’n 
urmă pre năna.şî. (3)

(1) Coin. de d-lO Dim. Cosniolel.
(2) Coiii. de d-lu 1 Poi'U RiteganulCi.
(3) Corn. de d-lfi Dim. Cosmolel.
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In munţii apuseni aî Transilvaniei nuntaşii se adună 
în deminefir cunuTiieî maî âiitâiu la mire, şi dela acesta 
plecă apoi cu toţii la miresă. Maî ăntăiu e vorniculu că
lare pe unu calu micu cu panglici roşii în comă şi cu 
unu cîucurelu roşu pe frunte. Vorniculu are în mână o 
ploscă cu vinu. Alăturea cu elu sunt cloî omeni, carii 

iicu unu colacu numi tu pupăză, şi care are o formă îm- 
pletită'dunga ca 'rl-e-umi-jumetate'de metru. Cei cari ducu 
colaculu se numescu colac ari şi pupăza o dau la portă 
vornicului miresei spre a o da tinerei crăişore, care o 
împarte feteloru de etatea el. Urmeză naşulu. mirele şi 
alţi invitaţi, cari loţl sunt călări. Pe urmă e carulu, şe- 
dendu pe ccglăulu de’nainte cuscri cu stegarîulu, in mij
locii naşa cu surorile de mire şi pe ccglăulu ele ’napoî 
lăutarii. La caru sunt prinşi câte 8 — Iii boi cu colaci şi 
cu năfrămi în corne şi mânaţi de câte 4—6 pogănică cu 
bieiurî luiigi de piele mj carc^ pocnescu ca^ Irăsnetulu.

Apropiindu-se de casa miresei, la o mică depărtare 
carulu se opresce şi vorniculu, însoţită ele cei doi colă- 
cart, se duce la portă, unde îl aşteptă vorniculu miresei 
in mână cu unu ţipau făcutu chiar de mâna miresei şi 
în coja căruia sunt înfipte trei pene lungi de cocoşii.

Sosindu la portă vorniculu mirelui iţice :

Bană rliua omeni Ijuni!
Ce sallă, ce veselie,
Ce lucru pute să fie ?
Ce staţi aici adunaţi,
D-vostră, iubiţi Fraţi?
Că noi multu loiu amu âmblată, 
Şi aşa noi n’amu ada'.u.
Trei luni sunt. de când venimu, 
Ne uitămu .şi nu dormimu.
Şi aşa lucruri tocmite 
încă nu ne-au fostă ivite.

/Noi vedemu porta legată 
Şi-o niiea mare ridicată; 
Porta legată cu pae,
(ilota'n capă stă să ne saie, 
Legată cu lanţă de cară,
Ca săâmblămCi in zădară,

>Şi cu funii de fuioră,
T7ar de noi va fi fostă doră ? 
Noi dreptă ve rugămu.
Şi sfatu sănetosu ve dămă : 
Să fiţi cu noi buni şi blândi.
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Că noî nu suuLeinu flămând!:

î '

Nici nu ne tememu de voî,
0)e şi sun temu Ireî sau doî,
C-ă ne maî vinu înapoî: 
Calrudecî de călăraşî 
Cu caî de se spargă de graşî, 
Pedestraşi cincî-ijecî şi nouă, 
Oste înfocată, nouă...
Ca înturnându-ne lină,
Să fie suta deplină...
Maî multă cu doî saă cu tri 
Precum şi l)umnîa-ta sci... 
Totă cu puscî şi cu pistole, 
Maî mul|,î cu mânele gole.

'' Vorniculu miresei:
Nu ne lua cu cuvîntulă.
Ca şi volbura şi ventulQ,
Că de ce spuî nu ni-î frică, 
Tute sunt numaî nimică ;
Că suntemu întregî ca merulă. 
Si grăimă totă adeverulă. 
'J’enera nostră crăişoră.
Plină de voie şi de pară,
^‘a sculată de demineţă 
'Si spălându-se pe fa(ă,
A luată unu buciumă mare 
Sî-a suflată în treî păr(î tare, 
Şî-a adunaiu oste multă 
Care de ea bine-ascultă :
Patru sute muntenesc!,
Doue sute din florescî,

^ar nu gândi că să ungurescî, 
Că-su totă de nemu lătinescl... 
J)ar D-v6stră unde călătoriţi 
Si din cotro veniţi ?
De-atâta ne lărmuiţî 
Ca ni.sce tatarî veniţi...

Vorniculă mirelui :
Dacă gândiţi că suntemă tălharî, 
Avemă de la ’mpărâţie 
Carte cu pecetiî mari.
Cine scie carte lătincscă 
Să vie să ne-o cetescă.
£r cine nu scie 
Maî bine să nu vie.
Să nu aduceţi 
Vr’unu popă cu barbă rară.
Să ne ţie până ’n de sară,
Nici umilă cu barba cănită.
Să remână cartea neeetită.
Maî bine unulă cu barba ca fusulă 
Să ne deîe curendă respunsulu, 
Respunsulu nostru aşteptămă,
Şese pahare cu vină,
Şese marame cu inu,

■«Nui'iial să .fie din casă,
~ Tlela c i n s ti ta mireglL—^

Să nu fie din sată
Sau^ de căpetată, y 
Că a tunel ară fi cinstea nostră 
Si dcâra O vostră. .

După acesta colăcaril dau vornicului miresei impăza spre 
a o duce miresei şi acesta voindu să mergă în casă, vor- 
iiiculu mirelui îlu opresce şi-i elice :

Jupâne frate !
Ală nostru teneră împeratu
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A lă.'ral.Q
Casele să le încălfliţT.
Blidele să le umpleţi.
Er să nu v'aflămu sumeţî,
Să-î găliţî pentru cal doue-treî care de fonu,
Cosite din poslulu luî Crăcîunu ;
Doue buţî cu vinu din celu alesu,
Din luna luî Faurii să fie culesu,
Şî-uuij sacii de vinarsu cu căpuşa să fie legată.
Pe sama leneruluî împeratu 
Să fie gătalu.

VornlcuJn mlrehtl, când se'ntorce vomiculu miresei din 
casă, urmezâ :

Ce felin de omeni sunteţi d-vostră 
Ce staţi aci în calea mistră?
Noi câtă amu umblată şl-amu cugetată 
In calea nustră nimeni nu ne-a stată.

Vomiculu miresei :
Bine vorbescl d-ta, jiipăne frate,
Eă însă te-am aştejitată cu mal multă oste;
Dar d-v6stră aţî venită numai doi 
Si nu prea sciţi vorbi cu noî.
Dumnea-ta să vorbescl bine,
Nu ve lasă până mâne,
Am veniiă dela bol
Nici ună pică nu me temă de voi.

Aici vorniculQ miresei dă vornicului mirelui ţipăulu 
împenatu cu pene de cocoşii, şi acesta se duce cu elu la 
caru, pe care îlu încunjură de trei ori împreună cu ste- 
garlulu şi cu cuscri, strigându ;

«Trăiască crăisorulu şi crăişora teneră!»
Dela caru se întorcu erăşl la porta miresei şi vorni- 

culu mirelui începe dialogulu :

No ortace 
Ce ne-omă face,

Hal la altă casă, 
Caid nu ne lasă.
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Cfttu amQ umblatfi 
Şî-amu ciigetatfi.
C'aicî n’ani aflată.
JrjJ^untru oineiiî şi glole,

"Afară porţile legate.
Afară vedcmu viindu şi jucândă,
In runtrii plângendă şi jelindă.
Ace5rîriucnrcep6te^ă“fîe^?
Să ne spuT adevărată,
Să nu-ţî pară lucru desmîerdalu.
Noî încă ţî-omă .spune-o vorbă bună.
Ca şi d-ta nouă o mincîună.
A'u nostru tenără îinpărată 
Deuaineţă .s'a .'■culatu.
Pe faţă s’a spălată,
Luî Dunine(}eu s'a rugată,
Trîmbiţă de aură în mână a luată | Totu.şî, totuşî, jupâne frate.

L'nii dică c ară fi flore de mare.
Să fie tenăruluî împărată de~1mnâ 

[tmpmmare;
Alţiî rjicu c’aru fi flore de pe sate 
Să fie-teneruluî împeralu de~Kună"/

[săuătăfe^
Trecendu la.mijlocu de cale, 
Fîerdurămu acea dină de flore, 
CântWuserămă pe la acesta casă, 
Vărlendă că steua încă ui se lasă, 
Ne-amă abătută la d-vostră,
Vădendă că sunteţi dje-limba_noştiă,_ 
Ori solia să ne-o daţi 
Sau pe cale să ne îndreptaţi.

Voriiiculu miresei :

Şi frumoşii a Irimbiţată,
Mândră âste a adunată 
De boerî betrânî, de tineri volnici, 
Cum ne vedeţi şi d-v6stră aici. 
Alu nostru tenără împărată 
In scările calului s’a îmălţatu 
Peste oste s'a uitată [nici.
Şi ne-a alesă pe noi, ceşti trei voî- 
Precum ne vedeţi şi d-vostr'aici. 
Mal aleşi de minte,
Cu vre o două trei cuvinte.
Şi ne-aă dată calea înainte.
Bune semne ne-aă dată, 

'Pe'băire'dmmuTTne-aă îndreptată 
Dnpă ceriului,

^Ilupi-uumemlH-stelel o lă.
Şi asîTVenirămfruâmnî cu florile, 
DÎlmile-^n viile,
Şesnrile cu^grânele,
CârirTfuserănr.ă la mijlocă de cale,
flăsirămă o li 11
Toţi stuliiră in îocă şi se mirară.

i IVal sci o ţir de carte, 
i Eă te-aşi trece porta’n spate 
Că vădă că vil de deţmrte.

Yorniciilii mirelui :
I
' Dar după aceste cuvinte 
Nu ne-al pute porta deschide 
De-ţl va pâre că nu-I aşa.
Mal multe îţi voiă înşira
Şi val reă ţî-a sta
De nii-ml vei sci vorba inturna.

nărulă nostru împărată 
UrMlândă cu al sel p'aici 
A oblie.ilu la d vosiră o flore, 
lafe înfloresce,

Dară nu rodesce.
Noi după din.sa amă venilă 
Să o ducemă Sn curţile tenăruluî 
Acolo să crescă, [impăratăc
Să înflorescă,
Dar .să .şi rodescă
Şi mulţi ani cu dinsa să trăescă ţ
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Vornicitlă miresei :

D-v6stră a(î riîtăcitu,
De ohlu la noî aţ,î veniLn. 

veţî da
Dacă pe cale voiu îndrepta? 
MergeD p'aicî la vale,
Că e bună cărare.
Orî mergeD p’aicî în josu,
Că-î loculii destulă de frumoşi:. 
Dacă vej.î eşi din satu,
Trageţă în susu cătră munte, 
C’acolo-su drumurile cele multe. 
Nu pe la noî prin curte, [bine. 
A nustră cinstită împerătesă, sciindu 
Că până acuma nu î-a maî venită 
Şede în cămară supărată. [nime. 
De nu crerlî,
Astarâ te vciu lăsa s’o vetjiî.
Jlaî apoi
Ţî-oiă da-o s’o ducî la voî 
Numaî a nostră împerătesă 
Se teme că-lî fi o limbă străină, 
DeJTîHâtă veţî lua-o de mână;
Ori ve(.î fi o limbă rea.
De veţî duce-o şi pe ea. [bară : 
Eu î-am spusă să nu se snpero’n 
Că d-v6stră veţi duce-o’n cară;
Şi nu-ţî arunca-o din cară .josu 
Că nu-î omă somnorosă.
Că nu dorme numaî câte-o tiră 
Dela prânilă pân’ la o.jină.
Şi dacă velî duce-o la D vostră,
S’o culcaţi în cămară,
Să nu fie cu împeratulu de ocară. 
Dar d-voi'tră. Iubiţi fraţ.1,
In a cuî trebă umblaţi?
In treba satuliiî 
Orî în ireba împăratului?

Dacă umblaţi în treba împeratnluî 
Ia o trîmbiţă .şi prinde-a trîmbiţa. 
Dor vi s’oru maî aduna,

! Că eu nu ve la.su prin curtea mea, 
: Macaru până pe seră veţi şede.
I Dar adă cinci florinii de hârtie 
Să dămu împeraPiluî Hună soţie.

Vornicidu mirelui :

: t'ar’că noî cu imperăte.sa amu vor- 
I Că de n’amu li vorbită, [bită. 
j Noî p’aicî n’amă fi venită, 
j Daîncăavemă cărţi bine pecetluite. 
I De mâna împărătesei făcute...

(ATcî ârală ţipăulu împSnatu)
! De sci (îumnia-ta carte 
Cetesce de departe.

I De nu sci prea bine.
Fă te de-aicî în colea,

■ Să mă ducă pe unde-oiă vrea... 
Nu maî ţine calea mea.

Vornicidu miresei : 
(Inchinâiulu dintr’o ploscă cu vinu>

In astă rădăcină uscată,
La fundă cam crăcănată.
Lată şi spâtosă 
Ca o bruscă, ţeslosă.
P'aicî lată, p’aicî lată,
Macă şi-mî închin’odată.
Că nu-î ţuîcă, zamă de prune,

! Cum voî î-aţî pune nume, 
j Ci-î vină din Mălăescî :
; Când beî te’nveselescî.
! Să n o săruţi tare,
; Că şi căciula din capă îţi .sare.
Şi deschi(Jcndu purta.
Las’ să între tută gluta,
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Că făcondu-se tolu una 
Aţia vomu împleli cnnunî,

Că vedemii că sunte^î buni 
Şi ne aduceţi şi cununi.

La intrare în curte mirele sau naşulu, ori altulu dintre 
nuntaşi, trebuo să împusce 61a cu cenuşi clin verfulu 
cwlm.

La uşa casei vorniculu miresei îi opresce şi le (,lice ;
«Me rogu^ fraţii oră, v’am lăsată în curte, însă în casă 

nu ve lasă flinclu că sunteţi şepte bătrâni, cari facă ju
decată şi nu-i putemu sminti dela lucrările loru».

Vorniculă mirelui răspunde :
«Ne rugămu, frate, lasă-ne în casă că noi plătimu băni 

ca să facemu altă casă».
In acelă rnomenlu dă vornicului miresei câţi-va bani.
Intrându în casă (Jice vorniculu mirelui :

Frale vornice din locu,
Să-ţî deîe D-(ţeu norocii,
Noî avemu o dorire :
Să vedemii crăişora în ce voe-î ?

Torniculu miresei aduce o fată mică de 4—Ci ani, er 
vorniculă mirelui, ţinendu copila de mână, cjice ;

«Să trăescă să-i ajungă urma!» — şi dându-i doi trei 
liani urmeză :

I Nune nejţrebue alta,
J Mai bălţaţă şi'mpenaLă,

I Cu cisjne i'QşlJuZâlţăJiL

Vovniculu miresei se duce şi aduce mire-a din cămară 
şi la intrarea sa în casă, toţi, afară de mire, se ridică 
în piciore, er vorniculu mirelui cjice miresei ;

«Vino spre mine, domna mea !»
«Să trăescă mulţi ani fericiţi cu bărbatului»
Luândn-o de mână, se adreseză vornicului ei, (Jicendu :
«Etă-o, frate! când voiu cere-o, să ne-o dai cum e 

acnm«.
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De aici plecă cu toţii la biserică (1)...
In Selafjiu, nemijlocită după ce şi-a luată mirele Iertă

ciune clela părinţi! sei, întrega oste, care până atuncea a 
stată afară gata spre a lua şi aduce pre eruuilu celu nou 
la încoronare, încalică pe cai şi se pornesce spre biserică 
şi anume ; stegarîulă cu stegulă înainte totă jucându-lă, 
după dinsulă doi fraţi de mire alăturea, după aceştia nă- 
naşulă mare cu cuscri şi cu mirele asemenea alăturea, 
eră în urma acestora ceealaltă oste dimpreună cu lăutarii, 
carii cântă marşulă din Basarabia saă celă ală lui Mihaiă 
Vitezulă.

AstfeliO, ca şi când aru fi nisce ostaşi, plecă cu toţii 
la biserică, unde îi aşteptă crăiasa cea nouă cu a sa oste 
şi lăutari (2).

In prejurulă Timişdrei după finea liturghiei la biserit 
adică cam cătră 12 bre, căci în sărbători pe aceslă timpă 
se cunună de regulă sătenii români din aceste părll, ur- 
meză invitarea cumetrulul mare din partea diverulul spre 
a binevoi la biserică.

Cumetrulă mare, la care se află şi musica, — lăutari 
câte B, de multe ori cimpoiu saă şi flueră, — şi stegişulă, 
între urezate şi mersuri esecutate de musică, cu totă con- 
ductulă seă se ducă după mire pre care îlă aducă la bi
serică cu toţi ospeţii şi tatâlă mirelui.

Pre miresă o conduce de comună diverulă pe căruţă 
câte cu patru cai, toţi cu mărănii şi cordele la urechi.

Miresa, luându-şi (jiua bună clela părinţi, după ce mama 
sa îi deslegă copciile cămeşei, întru semnă că nu e încă 
legată, trage ună paiu din streşina casei, întru semnă că 
ea se deslipesce din familia acelei case, se sue pe code 
(căruţa), lângă ea de-a drepta diverului, de a stânga o.

(1) T. Francii, op. cit. p. 152 — 161.
(2) Corn. de d-lfl El. PopQ.
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junii oi'î şi o femee conducâWre. Ceialalţî ospeţl ai mire
sei umieză pe alte căruţe, precum şi taUllu miresei (1), 
şi aşa plecă la biserică, unde au să se cunune.

In comitatulu Zarandiihu este datină ca mirele să mergă 
mai ântiiiu cu lăutarii, cu nunii sau cumetrii cei mari şi 
cu cuscrii la socru celu micU ca să iea pre miresă şi 
dimpreună cu acesta să plece apoi la cununie.

Spre casa miresei se ducu totu cântândQ, chiuindu şi 
făcendu voe bună.

Insă când cuscrii mirelui se apropie de curtea socrului 
micu, atunci clnerfara, adică cbiemaţii sau ospeţii miresei, 
le iesu la portă în cale şi nu-i lasă să între în nuntru, 
dicendu că ei nu-î cunoscu, nu sciu ce feliu de 6menî 
sunt şi ce feliu de afaceri au pe acolo. Pe urmă, lăsându-i, 
întră cumetra mare. (nănaşa) în casă şi nu multu după 
acesta iesă cu miresa de’naintea căsii, unde se află o 
masă cu unu ciubăru plinu de apă şi cu unu struţ,u de 
busuiocii pe dînsa; iea apoi struţulu, îlil bagă în ciubăru 
şi prinde a stropi cu apă pre cuscri.

In acelaşi timpu începu, lăutării a (jice, er cumeirulil 
mare a juca cu fina sa, adică cu miresa şi cuscri cu fe
meile chierfarlloru.

După acestu jocu, care ţine ca la vr'o 40 minute, 
slobodă 2—4 focuri de puşcă sau revolveru şi apoi se

miresei (2).
(li G Trăilă: Nunla ţSrăDfescă în prejurulO Timişorel, puijl. îa «Familia» 

an. III. Festa 1867. No. .87. p. 44o.
(2) Corn. de d-lu TeodorCi Duşanoscu, proprietari îa Mestâcăul.
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In România mai nainte de ce plecă mirii la biserică să 

se cunune, miresa împreună cu doi flăcăi, cărora le tră- 
escu părinţii, plecă la o foiitână cu apă. De a casă şi 
până la fântână jocă trei hore în locuri deosebite. Ajunşi 
la starea locului iau apă într’o doniţă, în care punu şi 
busuiocu, apoi se’napoiază a casă repeţiiidu eră trei jo
curi în jurulu doniţei.

Când vi nu col acer li cu ginerele să ridice miresa, iese 
nuna şi cu miresa înaintea loru cu acea doniţă cu apă şi 
cu busuiocu, pre care îlu moie în apă şi stropesce de trei 
ori în cele patru părţi, apoi totă apa din doniţă o târnă 
peste piciârele cailorti colăceriloru; er busuioculu se pune' 
în perna pe care voru dormi mirii. Câtu va şede acestu 
hnsiuocu în pernă atâta voru trăi noii căsătoriţi.

Ginerele, când vine la casa miresei ca s’o ia si să se 
ducă la biserică, se uită de afară pe feresta căsii la mi- 
resă şi miresa dinjîasă.ia elu pauntr’o salbă, ca să facă 
copu, .frumoşi.

Miresa, după ce se sue în caru să plece la biserică ca 
sA S6' cunune, se uită spre resăritu şi (Jice : «.unu porum- 
helu şi & porumbiţă^, adică ca să facă numai uiru băietu 
şi o fată; apoi începe a plânge, ca să aibă norocii la se- 
menatii de cânepă; er nuna îi pune pe capu o azimă şi 
pe azimă sare şi unii păharu cu vinii, rupe după aceea 
din azimă şi dă puţină miresei să mănânce, restulu din 
azimă îlu rupe în mai multe bucăţi şi le aruncă în cele 
patru părţi, vinulu rernasu de asemenea. Când aruncă 
pre cestu din urmă dice : «tiaruncă azimă şi vinu, ci să. 
răcia. Din azima aruncată este bine să mănânce fetele 
mari, căă se voru mărita curendu.

Când plecă nunta la biserică pentru cununie, caută să 
nu se întâlnescă cu altă nuntă în cale ca să se vadă mi-
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resele, căă^ vhjcndii-se, more una din, "ele, sau se despartu 
căsătoriţu (1). ' ' d.

In Macedonia, după ce s’au întorşCv solii, carii .au fostu 
trimişi de mire la miresă, ca să-î dea acesteia de scire 
că vine la dînsa s’o lea şi plece la cununie, m^’gu toţi 
nuntaşii dimpreună cu mirele călări; la casa miresei ca 
ş’o la, avendu cu el pusei şi pist61e: precum şi o flam- 
hură (stegii), în verfulu căreia se pune o cruce de lemnu, 
în ale cărei exlremităţl se înfigu trei mere. Apropiipdu-se 
de casa miresei, începu a da din p.usce şi pistole, apoi 
vine miresa în faţa nuntaşiloru gătită frumosu, îmbră
cată cu trei fuştane, una mal scilrtă decât allă, câte 
cu trei degete, pentru ca să se potă vede marginele loru 
de Jos LI, pe spate^jcu o scurtelcă de postavu. cusută cu 
firu sau melasă, după puterea el, pe capu cu telie ("petelă) 
albă şi mal rare ori galbenă, dar totdeauna faţa miresei 
este acoperită cu unu sovonu (velCi) albu transparentei ; 
după aceea se face ceremonia turtei, adică done femei ţinu 
de-asupra capului mirese! caniscnlu, adică o turtă4 mare de 
aluatu şi o altă fenice din dereptu ţine o garafă' cu vină 
şi scoborîndu-se miresa1’,în ogradă, la scări T se aşterne

■V . . j"

unu ciarşafă albă pe cane ea calcă, în semnă de nevino
văţie şi că nu va fi pătată. în totă viaţa el casnică..

Cu venirea mirelui’la-: casa, iniresel se cântă mal iiiulte 
cântece, din cari dă mă aice următorele :

Dadb,. le, (je, atâi' hăi’ăită: .•
Până tora nu ţî-ain grăită, • 
ţi ti aî'mintea fiică 
Inima,pe hărăsită?
Du-Le, ctado. s’ mi isuseştl; 
Cătu s’ caftă si le tăcse.ştî. ţ 
Cătu mai mult s’ pălăcărseşti.

Ce stal, mamă, supărată,
Până acum nu ţl-am graitu, 
Ce-tî aî minţETâ mică.
Inima nebuciirată.
Du-te, mamă, să me logodeseî, 
Cătu se caută, să le promiţî." 
Câtă mal multă să'te rogi.

(1) G. S. loneanu, op. cit. p. 29—
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Sade lucru', :s‘ bitiseşli 
Nu tii arsine a le rizile,
Că-ni cafta patru nilie,
Patru nilie ma şi ti stranib, 
Alte patru ti gherdane.
Tora, dado,-.ti a mea căsmete, 
ni e.si nouă a dete,
S-portă ’nvestele duvalete. . 
Tora, dado, nă duneaie 
S-portă chiurchiuri eu elmaie 
Si-aibă gionele tru sevdaie.

Nurnaî lucru să sfârşe?cT.
Niu.fi-î ruşine, tu rizilicu,
Gă-ml cere patru miî.
Patru -miî numaî pe strae,
Alte patru pentru salbă.
Acum, mamă, pentru iioroculu meu, 
A eşitu unii nou obiceiu 
Să ţiorte miresa toalete.
Acuma, mamă, e.ste o lume,
Să porte chiurchiuri cu roşu 
Să aibă Yoîniculu pentru amoru.

Mai este o variantă ,a acestui cântecu; etă o :
Fanca nică, Fanca mare 
Fanca nică si grâmălică, • 
(irămătică di sculie ; ^
Scolă, lea dado, s’mi isuseşţi 
Cât să-ţi caftă s’nu mutreşti, 
Şi-camă se li pălăcărseşti;
—Nu ani hilie, iii am orfanie. 
Patru nili si-,'va ti stranie.
Şi alte patm',şdi gherdane, 
Fustane, dado, pân di mese.
Le dado ce ‘caftii 
Ce cafiai di me iacei.

Fanca mică, Fancă mare,
Fancă mică şi ’nveţatăiî^
Inveţată din şcolă; 

j Scolă, mamă, să me logodescî,
I Ori câtu ţi-a cere să nu te uiţi, 
j Şi încă chiar să-î rogi.
I —Nu am fiică, ^m copii seracî. 
Patru mii voesce pentru strae,
Şi alte patru miî pentru salbă. 
Rochie de metasă;
Polcă, 'mamă, până la mijlociT, 
Mamâţ(.ce. căutai.
Ce .căutai' de rne făceai.

După ce mirele intră în casp. miresei, părinţii lut dau 
daruri la fraţii şi la rudele miresei, deosebite lucruri, pre^ 
cum colţuni, cămeşi, batiste, şi ^,ai cu .seriiă,mâl multe' 
părechi de ciubote, er mirele cu fârta/ţii, carii sunt trei 
la nurneru, scotu-:papucil, cu carL e.mcălţătă''rnireaa^ şi 
o înc,alţă cu alţii, pre cari i-a aduşuV'ririrele; ea se preface 
că nu-L primesce, aruncându-i' cu?:.pîciorulu de treP ori, 
după care apoi se lasă a fi încălţată.

In Pindu mai este obiceiulu ca tolu atunci nernurile să 
încingă pre mire 'cu Irâu roşu.

' 28S. l'i. Marianii: Nunta la Români.
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După 'aceea mirele; cu mai mulţî feciori se duce la casa 
nunului, şi acolo ilil invită să mergă cu eî acasă la dîn- 
âulu. Nunulu încalică pe unu calu, care i s’a adusă a- 
nume, şi acesta este o mare cinste ce i se face, a nu-lu 
lăsa să mergă pe josu.

După sosirea nunului la casa mirelui, pornescu cu toţii 
la casa miresei, şi acolo se cântă nunului aşa ;
Bună sâra nune mare 
Acesla seră, bună seră. 
Acesta oste di’nvărligă 
Este tută oste a ta/ 
Una nilie şi cinci sute.

Bună sara nune mare, 
Astă sară, bună sară. 
Acestă oste de’mprejuru 
Este Iotă oştea ta 
Una mie şi cinci 'sute.

Totu atunci se cântă şi' fârtaţiloru cânteculu urmă- 
torlu :
Bună sera tine fărtate,
Acestă seră bună seră_ 
Fărtate mustrea multu gîiine. 
Mutrea s'nu ne-arusinezi.
Cu acfestă oste de'nvărligă.

Bună sara tu fărtate 
Acestă sară bună sară. 
Fărtate uită-te 'forte bine, 
Uîtă-le să nu ne ruşinezi 
Cu acestă oste de’mprejuru.

înainte de-a se porni miresa la biserică rudele ei cele 
mal de aprope o sărută pe rendti şi-I cântă cânteculu ce 
urmeză :
Tremură sorele a scapetă, 
Tremură inima a fetelieî, 
Se’mparte feta de dada sa,
De dadă-sa, feta, şi de tată. 
Pranză-mi, dado, pranză-mi, 
Acest prânz, pranză mi,
Că-s ni fug, lea dadq, xenele, 
Xenele, ne sciutele.

Tremură sorele şi apune.
Tremură inima fetei (miresei).
Se desparte miresa de mamă 
De mamă, miresă, şi de tată. 
Dă-ml unu prânqlu, mamă, dâ-ml 

[unu prâncju, 
La acestu prâncjlu, mai ţine-me la

[prâniju.
Ca să scapă, mamă, de străinătate. 
De străinătate, de necunoscuţi.

Afară de acestu cântecu obicinuită femeile mal împro-
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vizezi şi alte cântece, care atâtu mişcă, pre mire^ şi pre 
celelalte, rude, în câtu cu totele încep:^* a lîlânge', jelin^u 
ducerea jniresel din casa păriptes<că. “si*" . '

Scob.orîndu-se apoi miresa în bgrac^',' mirele şi nemu- 
rile Iul trecu pe denaintea ei, şi în treSătu se uită lungu 
la ea, mesurându-o cu ochii diii capu până în picihre, 
apoi fraţii ei, verii şi alte nemuri de iiaprope, mergu pe 
lângă ea, ţinendu-o de braţu unulu d||o parte, şi altulu 

de ceelaltă parte, până când întră în ^serică, pentru ca 
nu cum-va s’o atingă cine-va în cale. T^tu atunci începu 
şi ghiftiî (lăutarii) a cânta...

Totu timpulu, câtu merge miresa la 'I<iserică, are ochii 
pe jumătate închişi, nu se uită nici îtf clrepta îiicî în 
stânga, ci dreptu în pămîntu, are trupul®, ţapănu, calcă 
cu paşi mici şi rari, în câtu abia se mişcă.

In cele mai multe locuri miresa se duce călare la bi
serică şi se întoi’ce totu aşa(l). >

(1) T. T. Burada : Ditinels la nunţi ale pop. ron. din Macedonia, publ. în 
op. cit. p. 420—422.
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XV. CUNUNIA.

După ce au sositu la biserică (1) şi după ce au întratu 
în nuntru, fie miresa bogată saQ sermană, teneră sau be- 
trână, frurnbsă sau urîtă, este datină ca să se aşeze îna
intea tuturoru femeiloru chiar şi a celoru inaî betrâne şi 
maî cu va(Jă în întregii sătulii. Aice sţă ea apoi între 
druscelc sale până după liturghie, adică până ce . sosesce 
timpulu cununiei, căci în Bucovina maî tote cununiile la 
poporulu de rendii se sevârşescii de unii timpii în coce 
nemijlociţii după sfârşitulii liturghiei. La clasele cele maî 
culte însă, la o samă de orăşeni precum şi la unii din
tre ţeranil cei maî avuţ.î şi mai aleşi, se sevârşesce cu
nunia totdeuna după vecerne şi anume pe la înserate 
sau, chiar ca şi la Bomani (2) încă şi mai târijiii. La a- 
cesti din urmă adeseori se seversesce cununia şi acasă.

Mirele, după ce întră în biserică, stă în despărţitura 
bărbătescă, însă nu între druscele sale nici înaintea ce
lorlalţi bărbaţi, ci unde apucă.

(1) Mirăsa din România, ajunsă la uşa bisericsl să se cunune, pune deasupra 
uşel atâte degete la câţi ani voesce să facă copii.—G. S. lonânu, op. cit. p. dl.

(2) Festus, p. 24b-a. Pătrimi et matrimi pueri praetexiati tres nubentem de- 
ducunl; unus q.ii facem praefert ea spina alba, quia noctu nubebant, duo qu 
tenent nubentem.

Trei bălep legitimi după mamă şi tată îmbrăca^ în toga pretextă petrecu mi- 
l âsa la mire, unulă care duce înainte fachia de păducclQ, pentru că înainte nunta 
se făcea noptea, şi doi, carii ţineaă miresa.
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In unele părţi ale Transilvaniei este datină ca rr.iriî să 

între în biserică cu pălăria saQ cuşma pe capu şi aşa 
să se cunune. In cele mai multe părţi- întră fără de pă-y 
lărie sau, dacă şi întră cu acesta, nu $e cunună cu dînsa 
pe capu. Cel dintâi o făcu, după cum se crede, mai mpltQ 
din rentate, decât din datină ca mai pe urmă să aibă 
pretextă de a (Jice : «al cununatu pălăria, părinte (1)

Acestă datină e usitată şi la Românii din Moldova, 
unde mirele asemenea stă în biserică cu căciula pe capu, 
dar ea are aici cu totulu altă însemnare, adică aceea că 
mirele e socotită de ceialalţi de împeratu. (2) Acestă în
semnare, după părerea nostră, e cea adeverală şi totu- 
odată şi cea mai veche.

După liturghie urmeză cununia.
La cununie, pe lângă ceremoniile curată bisericesci, se 

mai observă încă şi următOrele datine : nemijlocită îna
inte de începerea acesteia se aşterne în mijloculă bise- 
ricei, adică în despărţitura bârbătescă, ună, scorţariă saă 
ună covoră. o bucată de pănură împăturită în patru (3) 
saă şi ună petică de pâncjă cam de o jumătate de 
metru de lungă. (4)

Acestă scorţariă, saă ce este, pe carele stă mirele de- 
a drepta şi miresa de-a stânga cu amendoue piciorele 
totă timpulă câtă dureză cununia (o) ne aduce aminte de

(1) Corn. de d 'a lonQ Georgescu. înv. rom. din ScoreiQ şi Al. PopQ, prof. 
în EucureşcI.

(2) Columna lui Tralanfl, an^ IX. p. 417.— In România din contră este da
tină că «unu ginere nu se cunună încălcata cu cisme ; sub cuvîntQ, că la cis- 
me se potQ încăpută cărîmbe (în Bucovina : o căputa turetcX sing. turitcă) ast-
felu că şi ginerele se va căsători cu altă miresă, netrăindu-t cea dintâiu»._
G. S. lonânu, op. cit. p. .82.

(.8) In Bucovina şi la CantemiriS. op. cit. p 146.
(4) Corn. de d-lQ T. Duşanescu.
(5') Pretutindene în Bucovina. Ve4î şi : Calend. pentru Ducat. Bucov. pe 1857 

şi Dim. Canlemiiu, op. cit. p. 146.
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pielea qiî jertfite, pe care se aşezau mirii romani, când 
se căsSÎorîaQ. (1) ^ - --

In co'rtiitatulu Honidorei însă atâtu mirele câtu şi rni- 
resa-stau numai cu picîorulu celQ drepţii, şi se crede?că 
c'elfi ce ya pune'.ântâiaşi dală picîorulu pe pâmjă, acela 
după cununie ori şi te va face, făcutu va fi, şi ce va po
runci va,; trebui să seVîmplinescă, mai pe scurtă că elu 
va fi stâpână peste soţulu seu. (2)

La ^^omânii din preji^rulu Timiş orei din contră se ob
servă adlseorl cum s%_silescu mirii când Şip.* aşeză la 
cununie,^a să se calce unuTă-^ altuXu „pe '^licioru din 
respecluljj.supunertî, cre^ându-se că dacă.-^mirele a pu- 
Wu rbai năinte călca pe picîorulu miresei, ! va fi acesla 
supusă, şi din contră. (3^

Datina acesta există şi la Piomânii ^ România (4) 
precum şi la ceţ din Moravia, carii acuma de multă 
sunt slavisaţî (5) apoi la Francejî (6) şi la Litem (7)

(1) Serv. ad Aen. 4,-.374: Mos enim apud veteres fuit flamini et flaminicae 
ut, (lies cum) per farreationem in rnanus convenirent, sellas duas iugatas ovili 
pelle super iniecta pOni eius ovis, quae hostia fuisset, et {lies ut) ubi iiubentes 
capitibus in confarreatione flamen et flaminica. residereiit.

La cel veahi era dbiceiu ca flaminuld şi flaminica să se căsătordscă prin mân
carea plăcintei, să se aşeze doue scaune împreunate şi acoperite cu pielea oii 
aceleia, care s’a întrebuinjatu ca jertfă, şi pe acele scaune să se aşeze cu ca- 
pulQ acoperită flaminulă şi flaminica, cari se căsătorescO.

(2J Corn. de d-lă Duşanescu.
(3) G. Trăilă. op. cit. p. 445. ,t
(4) G. S. loneană, op. cit. p. ?1 : «Când mirii staă îm bisericii la cununie, 

miresa pe nebăgate de samă pune unu picloră pe- alu ginerelui, ca ea 'să fie 
mal mare şi mai cu autoritate în casă.»

(o) Dr. lob. Nep. Enders : Der Molkencurort Roznau in Măhren und seine 
Umgebungen. Wien, 1872, p. 37 : «Când înfăşură preotulă de naintea ,altarlu- 
lul manele miriloră 6u atola, atunci ^aută mirâsa ca să calce pre mirele seu 
pe picloră. Dacă-I succede, e de părere, că va predomni asupra bărbatului seO.»

(d) Duringsfeld, op. cit. p. 251 : «In momeritulă, când încredinţaţii au să pri- 
măscă binecuvîntarea, câ’că mirele să îngenunche pe rochia miresei, şi acâsta 
ârăşi cârcă să-lă împiedice (oprâscă), căci dacă îl succede Iul, atunci e pentru 
(Unsa domnirea în casă o dr.tă pentru totdeauna pierdută.»

(7) Dăringsfeld, op. cit. p. 21 : «In timpulă cununiei caută mirâsa să calce
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Sub scorţariu şi anume în locuiţi acela unde' stă mi-, 
rele şi miresa cu picîorulu dreptu se punţi totdeauna a- 
dâtu la unulti câtti şi altulti galbeni saâ alţi bani dadă 
sunt din clasa de josti. Banii aceştia, carii sunt meniţi 
pe ntru pălimarti,' însemneză că încredinţaţii mj caută la 
lume, ci t6tă mărirea ei o calcă în pickire (1) .sati spre 
a arăta prin acesta că calcă în piiciore totă mărirea străi-. 
nă şi deşartă aşteptândti şi dorindti numai fericirea cas
nică. (2)

AlătuEeft cu dînşii sau şi de napoia loru stgjti nunii ţi- 
nendu fîe'1carele în niâriâ câle-o lumină mare *de ceră a- 
prinsă şi îi|ipodobită cu cordeluţe, cu bumbacti sau şi cu 
strămătură de diferite culori, cu deosebire însă âlbastră- 
roşă şi galbenă, şi anume ; niMiulu totdeauna de-a dreapta 
mirelui, eFTiu^^de-a stânga miresei.;(3)

Intre doue făclii se cununa şi mirii romani, (4)
Şi acuma, după ce s'Târ aşezatt flecarele la locului seu, 

începe preotulu funcţionarii a le ceti mai ântâiu logodna,

pre mire pe picloru, ca Să-şl asigure doinnirea asupra viilorel sale căsnicii, şi 
fîind-că şi mirele o doresce acesta, de-aceea adeseori se nasce o luptă, care e 
cu atâta mal comică că arnendol voescQ a-şl ascunde piclorele şi fie-care se 
uită la piclorele loru».

(1) Dim. CanternirQ, op. cit. p. Ii6. — G. S. loneanu, op. cit. p. .31 : «Mirii 
intraţi în biserică să se cunune, li se aşterne sub picTore o scorlă saă altu aş
ternută pe care se aruncă şi bani, nesocotindă prin acesta materialulii sunătoru, 
călcându în picldie Iote măririle deşarte, cari se facă prin bani, don'ndu numai 
fericirea casnică^

(2) Calend. p. Ducat. Bucovinei pe an. 1857.
(3) Diri). Cantemiru, op. cit. p. 146: «Lângă el la spate stau nunulă şi nuna, 

ţinendă doue făclii asemenea de lungi, de grose şi de grele.
In unele părţi aje Transilvaniei însă, după cum ne scrie d-lă I. Georgescu, totu 

timpulu câtă durâză cununia ţină în mână câte o lumină aprinsă nu numai nunii 
cel mari, ci şi mirii. In altele drăşl, şi anume pe lângă isvorulă Someşului mare, 
după curia ne scrie d-lu I. Popă Retaganulă. mirii ţină câte o lumină aprinsă în 
mână când cetesce preotulă evangelia, âr nunii cel mari, totă atuncea, ţină de
asupra capului miriloră ună colacii cu o lumină.

(4) Prop. h, 11, 46: Viximus insignes inter utramque facem.
Am Irăilu vestiţi între ambele făclii.



_ MO —
f-

de cum-va acest£|^ na li s’a cetitu mal nainle, şi apoi 
cununia schimbându-le în acelaşi timpii inelele şi puinclu- 
te ,câte-0ycunună-' pe capii.

In ‘ Timipra şi iifpi'ejurime e datină de-a se pune pe 
■câpuliX miriloru unii sovonii lungii din pân^ă albă şi peste 
acesta, sf, .punii ciinunâle bisericesci, nu, bună 6ră Cci în 
Bucovina,' -p'e capul ti gd-lu. Acestii sovonii se legă după 
Cununie pe ,di%)ă gruniş,zulii miresei în semnulii vergu- 
riel^ (i)>
, Cununile, cari se numeşcu cununi de nuntă şi- cari pu 
în genere'forma unuî cercu,- în (Me mai multe părţi sunt, 
după',cum s’a ar Stătu mai susu, de măi nainte făcute şi 
s'e întreţuinţeză nu numai la o singură păreche de!5tmerl, 
ci la măi multe. luvianele^ărţi însă se facii anufne pen
tru tinerii,. vce aii gă- sş cunune, din rămurele de pomi 
ÎMitOrî^ciT*"deosebire ’dt* priinu' precum şi diO-wnuPta? 
Isau- bărbăliociS! . ■ yi*’ ——
"'*?15acăjuna păr^bl:itf-e. Ibvifă după cununie de .nenoro
ciri şi năcazuri, i^e -dice tcă. ,a'foştii, cununată ,nu..§u cu- 
nună de prunii sau de altiîţpomii foditoriu, ci cu cunună;, 
de rugă, atribuiiidu-i-se-ăstfeliuţ'rugurui b^^fiuitate,şi le-' 
^tură mistică cu nefericirile şi aspra s6rt|L.a-.^eţiî 
din. caus"ă'_gliimpiTorii ser său diiî causa pîetmsTâsiî'şi stSr- 
pUliil loc-u,-unde cresce. (2)

Şi^nu o dată juna păreche, (dacă îi rnerge.^Ţău, şn plânge 
asupra nânaşilorii,- dându le, .vină că ărA „fi dtfnunjit'p. cu 
cummă de rugă ca să n'albă'tramlu pmnculm, adică; fără

tânără
fusta plăcerile Şi* desmierd;ăT.ile,[> ce.oferă .oipului viaţa 
eră, traiului nevastă :' v • 4 v. ’

A ' .i.. l ':- i . ■■ -Bată-le focniu, năiiaşu' * >■ \
" Cu cine me -eumv#J '

(1) G. Trâilă, op, cit. p. 415.
(2) M. PompiliCI. Balade pop. p. 87.
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Ca cununa rugului
Să n'arn traTulii pruncului. (II ,

Şi dticâ unuia dintre cununaţi n;pică'îfl-decursdlu cere;J 
moniei cununa de pe capu sau pierde ineluiu d^cmiuniej credc" 
poporuiu, că viaţa june! părechî nu va; fi încununaţi g.u 
înde§ţulare, pace şi fericire, că va 4ve forte mulfe de sii- 
ferita şau chîar că unulu dintre dînşiî va muri tocnTaî- 
când îl va fi lumea maî dragă. Dastulu că căderea cunu
ne! de pe capu şi pierderea inelulu! de cununie ‘ firodăce
o ipipresifine atâtu de rea, că, numa! dacă ăr fi cu pu-

1^'' ' ■' •‘•v • ’ tinţă, numa! dacă taina ‘cununitl 'nn ar fi pentru poporuiu;
iiostruf^cea ma! sfântă taină, n’ar sta- multu pe gânduri,.
ci îndată, s’ar desface numa! ’Ş!, numai ca să n’a^bă în
viitoriu a da preste o nefericireKvprea nlâre.

Dar nu numai căderea cunune! de pT| capu -prevestesce 
nenoraeire, ci chiar şi atuncf cân'd se--pune strî.mbu pe 
?capu încă nu e semnu bu-uQ. * ■ -4

Atestă ..credinţă se află şi la :Ma'&e^o4;Q.mâm. O ijicaţă 
de-acest^rţţ:;sună : • chilim! s’jţurim că, hag curuna
strS,mhu ks'mi-mt (Izici •;^«»wi:;/'îadjţeă‘V-v«^'e ! de-nu-ţi puî 
«cununaî (corbnj.) strimbu ’să -nu-mi- (Jitf pe nume».

Ih. acesţă»-(jkâlă se află mai multa o ameninţare, în' 
casu câmf^'âTvmu nu aru voi a..Tface ce-va pe plăcerea vii-^ 
tbrlulul şău. iriânâşu. (2)

Precum,, căji^na Gununlei île pe capu se consideră1 -^de 
unfi semnu .Mu, ţcîtâ aşa se<" consideră de semnu reu şi 
stînger^ unei diiitre hjminele^: ce le ţinu nunii cei mari 
în mănă, saţi. când Ungl-a^intr^; tiiîerii oe se cunună.

# -1 ^n tm-i î (ft\. .* _ *rîde preă' mujtMîn ;îpec,ui’sul^; cununiei.
---- - •‘f’' .' , 'T -—7 ----- '' ! ^ ——-----------------

^ .....
(î) M.i PoflrifiiUfl, Bal^e 'p'6^'p.'''2Ş7l ' 

deK3-lii Ii^iza.
(ă)'Gom. de;d-lti,l.; GeorgeScu. • y-'-. 
(4)‘•Greii Rom. .djn Şîiţovina. ’ţ

\
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*J)upă rîsu vine plânsu» rlice unu, proverbu străvechiu. 

DreptQ “aceea ameiTdoî tinerii caută ca în totu clecursulu 
cununiei să fie câtii se poate de serioşi. (1)

Ba, în ţinutulu Timişoreî este datină ca miresa să ţie 
în tirapulu cununiei unu banu de argintâ în gură, cu 
scopu, după unii, ca să nu nască prunci in grabă^ eră 
după alţii ca să-I fie tonulti —: gura — predomnitoriu 
preste bărbatu ca sunetulii argintului. Totu din acestu 
scopu după cununie trage miresa de fUnia campaneî. (2) 

Când pune preotulu cununile pe capulu tinerilorii şi 
maî cu semă când înconjură cti dînşiî şi cu nunii ceî mari 
în forniă de danţii masa la care s’a cetitu cununia, şi 
pe când cântăreţii cântă troparîulu usitatu Isam dănţu- 
esce.... vorniceiî carii încă sunt de faţă precum şi ne- 
murile tineriloru cununaţi aruncă în tote părţile bisericei, 
dar maî alesfi asupra capeteloru celoru cununaţi bani 
p^ârunţî. nuci, alune şi hemeiu uscatu. spre a areta prin 
acfjsta pe dc^o parte că tinerii cununaţi nu ceru dela 
Dufnnecjeu, dătătorîulu de viaţă,- decât timpuri roditore 
de nuci, alune, .şi hemeiu etc. eră pe de altă parte că se 
lepădă de tote jocurile copilăresc!, avendu de aici. înainte 
a^sti -Gcupa numai cu Tucruri mai înalţe şi serioşe,-(-3j^ 

Cei dintr’o , stare maî înaltă precum şi o samă de o- 
răşenî aruncă maî adese ori zaharicale, eră la llomânu 
din Macedonia naşa e aceea care aruncă- orezu sau onju 
asupra poporului dintr’unCi cîurti ce Iu are 'cu ea. (4)

(1) Cred. Rom din Bucovina.
(2) G. Trâilă, op cit. p. 445.
(3) D. Cantemiru. op. cit. p. 146 ; —Calendarii pentru Ducat. Bucovinei pe an.

1857 ; —G. S. Ion5n0, op, cit. p. .32; — !. C.Tacitu; Nunta la pop. rom. op. cit. 
p 21: «ServiţulQ divinO finitu, conformQ prescripteloru bisericesci, o ploe de 
^lune, mici, grâQ ori fasole, în generalitatea casurilorQ.mal cu samă cofeturi, a- 
copere faţa bisericei, desemnândă astfeliă belşugulu pe urmele noiloră căsă
toriţi». '

(4) T. T. Burada : Datinele la nunţi ale pop. rom. din Macedonia, publ. în 
op. cit. p. 422.
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Datina dea arunca diferite fructe şi zarahicale, maî 

alesu însfl micî şi alune, e de origine romană (l), 'caci ea 
se află nu numai la Români, ci şi la celelalte popore ro
manice, precum : Italieni (2), Francejl (3) şi SpanioU (4).

Totu atunci, când. preotulu dimpreună cu nunii şi cu 
rniţil încunjură de.trei ori după olaltă tetrapodulu despre 
stânga spre drepta (5), er cantorii cântă troparlulu «Isala

(1) Festi ep. p. 172 : Nuces flagitantur nuptiis et iaciuntur pueris, ut novae 
nuptae intranti domum novi măriţi secuntlum iîat auspicium.

Nucile se cerQ la nunti şi se aruncă copiilorQ, ca să fie începută cu norocu 
peniru noua mir6să, care intră în Cbsa noului el bărbată.

Mai (id Virg. ecl. 8, 30 : Sparge mărite nuces nupţiali festo nuces dividi vel 
in solum abiici solent. Sic puerorum tolligentium strepitu vox puellae non 
auclitur. Vel ne infausta verbi ad aures ferantur. Est et illa opinio. quod, qui 
nuplias contrahunt, lusus-relinquunt.

Aruncă, bărbate, nuci la serbarea nuntii se obicinuesce a împărţi sau a le 
arunca pe pămîntă. Astfeliu din causa svonulul, ce-lu facă băetil, când culegu 
nucile, nu se aude glasulQ felii. Saă se face acAsta, ca să nu pătrundă la urechi 
cuvinte vorbite într’o oră rea. Mal este şi acea credinţă că acel ce se căsăto- 
reşcă părăsescă jocurile.

Catul!. 61, 127—131 :
t)a nuces pueris incrs,
Concubine : satis din 
Lusisti nucibus : Iubeţ 
lam servire Talasic.
Concubine, nuces da.

Dă nucile băetiloră, lenejule Concubine, destulă te.-al jucată cu nuci, acum 
ayemă plăcere, să servimă lui Talasiu, dă nuci Concubine.

(2) Diiringsfeld, op. cit. p. 96 : «La serbarea nuntii din noă se aruncă asu
pra miresei şi mirelui, însă de astă dată nuci şi migdale».

(.3) Diiringsfeld, op. cit. p. 261 : i-La Gaillac li se aruncă miriloră, pe când 
încă îngenunche .îri^intea allarlulul, nuci pe spate, şi la balulă, pe care logod- 
niculă din “Gex trebue să-lă dea în diua când i s’a strigală întâia vestire, cel 
inritati aruncă nuci cu pumnii».

(1) Diiringsfeld, op. cit. p, 268.
(o) Precum îndătinâză Românii în diua de astă4t a se’nvertl de trei ori în 

prejurulă tetrapodulul, de’nainlea căruia s’au cununată tinerii, chiar aşa îndă- 
tinaă şi rechil Eomanî a se’nverli mal de multe ori din stânga spre drepla în- 
prejurulă .altarlulul pe care aduceaă jertfă.

Plaiitus Cure. 69 ; P. H. quo me vertam, nescio. P. A. Si cleos salulas, dex" 
troversum censeo.

In cotro să mă îndreptă, nu sciă. Dacă saluţi pre Şei, credă că mer^I în spre 
drăpta.

Serv. ad Aen. 4, 62 : Matronae enim sacrificaturae circa aras faculas tenen-
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dănfuesce^, pălimarîulu, care merge ^laintea preotului cu 
unu sfeşnicQ, în care se află o lutriină aprinsă, (1) se 
plecă reperle şi rădicându scorţarîulâ,'^^-a foslu aşternutu 
sub picidrele miriloru, îea banii de ysub scorţariu şi-î 
strînge. (2) ^ ^

Maî nainte însă de ce începu a înfejjjpjură tetrapodulu 
preolulu dă la amendoî tinerii, preouni"'şi nuniloru celoru 
marî, vinu dintr’unu jiăbaru şi câţg-o ;făliuţ) de pane în
tinsă în mîere, ca să guste de 'trei ori în "^emnu de a- 
more perpetuă şi unire nedespărţRă. -■

In comitatulu Zarandulm preolulu, după ce s’a învertitu 
şi a treia oră cu miriî în jurulu-'-mes^, adică a tetrapo- 
duluî, tae dintr’o pogace, cea adus’o cumetra cea mare, 
patru falii înguste şi din una dă miijelul să guste de trei 
orî, dintr’a doua miresei, eră din celelalţe^^jij^uniloru. Tetu 
atuncea le dă de gustatu, ca şi’n BucoYifiă,^ vinti dintr’unu 
păharu totu de trei ori. (3) ''

Pânea de grâu întinsă în mîere 'sau pogacea, care este 
îndătinată nu numai la Români, şi la Jtaîiem (4) şi 
Franceji {^) a se da miriloru de gustare după actulu cu-

tes ferebantur. Quidam geous sacrificii appelant, (ţiiod veteres, cum aras circui- 
rent et rursus cum reverterentur et deinde coasisterent, dicebant minusculum 
sacrum.

Matronele când voTaQ sâ jertfâscă mergeaQ înprejurulu altarelorQ cu cădel
niţe în mâni. — Unii numescQ unQ feliQ de jertfă ceea ce numlau cel vechi 
jerllă mică dacă mergemQ îaprejurulii altarelorQ şi erăşi se ’ntorceaQ şi erăşi 
se purtaQ.

(n Aşa îndătinau şi Romanii, când încunjuraQ altarlulQ de jertfă, de a merge 
unulQ c’o făclie aprinsă înainte.

Vaier. Flaccus Arg. 8, 245 : ignem Pollux undamque iugalem praetulit ut 
dextrum pariter vertanfur in orbem.

Polux duse înainte făclia şi apa întrebuinţată la căsătorie, astfeliQ în câtQ 
forma unQ cercQ asemenea mergândQ în drepta.

(2) Pretutindene în Bucovina.
(.:1) Corn. de d-lă T. Duşanescu.
(4) Uuringsfeld, op. cit. p. 9fi.
(o) Diiringsfeld, op. cit. p. 246 : «FecIorulQ de onore aduce o coşărcuţă aco-
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nunieî, ne aduce ai^jnte de strftbuniloru noştri,
a Bomnniloru, fftră’.^d’e care nu se încheia nici o căsă
torie. (1) ^

In fine după s|îr.firea ceremoniiloru şi rugăcîuniloru 
prescrise de bisejţca^ şi după tote datinele aretate ma! 
susu iesu cu toţi^dip biserica afara.

perită cu unQ şervetQ-şi dinti’acesla scote preotulQ o pane albă, face cu 
cuţituia cruce asupra olj.şj tat(V,dintr’însa o bucăţică, pre care o rumpe în două 
şi aşa o împărtesce întrţi- noit şpţi. Asemenea lea elQ din coşărcuţă uni şipu 
cu vinO, târnă putină djnţr’însHbi într’ună păhară şi-lu dă mirelui, care, după 
ce a băută vr’o câte-va j)ipăturl*dintr’însulu, îlă dă la rendulă sSă miresei.

(1) Gaius. 1, 112': «Făjreo.in manum conveniunt per quoddam genus sacri
ficii, quod Iovi farieo fit Vip quo. farreus panis adhibetur.

Căsătoria se face prin 'A-'pIăcintă- aducendu-se jertfă lui «lupiter farreus» : 
la acăstă jerlfă se înltebuintâză pane (plăcintă) de grâă.

Ulpian. ţ) : Farreo conven^uf in manum certis verhis — et textibus X prae- 
sentibus et. solemn^saciaficio făcto, in quo panis quoque farreus adhibetur.

Căsătoria se faceprifi'jp plăcintă sub o formulă anumită şi în presen(a a 10 
marturl aduc6odu-se o jmfă.da care se întrebuinteză pâne de grâă.

Dionys. 2, 2b : iy.iXo-jv ol vbo; ţspou; zai vo|iip.o-,'; oî -aXaioi vijiou; Pti)iiat/.p -fo; 
7)Y0pia oa^pa/ciuţi; vA tt;; zciiviovLa; to’j o xaXo'jpev TjaEÎ; 1 sav.
aoîT) Y^P 7'v ap'/alx /.*i [i-ifoi ttoÂaoj ouvTjflr,; ’Aîzs.'zvi iuToI; 7j ~poz/r — xal olamp "lîX- 
Xrlve; vbv zpiflixov zap-'ov âp/acorţ^ov uCTXap.jjâvovTî; em -wv fl’uaioiv zptS’aî; xa-<tpy6- 
’iltl'x oOXâţ auvi; ziXoSvts;, ojtoi 'rtoizaloi -.i[iiiâza-ov te zapTi'ov zal âp/^atăTaTOV eîvat 
vopiţovTE; Ta; ţla; oia toutiov â.TEâar,; spE-upou fl-uaia; zaTap/ovTE:. p.Evei '(Ap ete zac oi 
aETazETTTcuzEV £Î; -oXiJTîXEOTspa; ocTTaşya; Tcî eS'o;.

Căsătoriile sfinte şi legitime le numiaă cel vechi pe latinesce «căsătorii ca 
pâne> pentru întrebuinţarea pânel de grâă (alacă) pre care îlă numimă noi 
grecesce ţâa = fai,=alacă. Căci acesta (adică grâulă saă alaculă) este nutrimen- 
tulă loiă întrebuinţată din vechime. Şi precum noi Grecii privind! or4ulă de 
fructul! cel! mal vechi! facem! jertfele cu orei! numindu-lă «or^ă prăjită», 
aşa şi Romanii privind! grâul! de fructul! cel! mal cinstită, începea! cu grâul! 
fie care jertfă de ardere; căci rCmâne ş: astă4I acest! obicei! şi nu s'a schim
bat! in jertfe mal luesoso.
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XVI. intOrcerea dela condnie.

Gând dă mirele şi m:resa să ’asă din biserică afară, 
după ce s’a sfârşiId ceremonia cununiei, vorniceii dimpre
ună cu alfi feciori, carii aşteptă la uşa bisericeî, ii iau 
pre amendoî între drusce şi formându unu lanţu lunga 
îi scotu în chipulu acesta afară din curtea bisericei (1), 
unde formeză şi jocă o horă, la care îaă parte nu numai 
mirele, rniresa, vorniceii şi druscele acestora, ci şi p mul- 
ţime de alfi fecipri şi fele. Insă vorniceii nu jdcă multu, 
ci după ce s’au învertitu de vr’o câte-va ori, lăsându se 
de jocu, începu a cinsti şi a pofti pre toţi cel ce se află 
de faţă la nuntă.

Se întâmplă adeseori că în aceeaşi qli şi în una şi a- 
ceeaşî biserică se cetescu mai multe cununii după olaltă, 
ba, uneori şi’n unele locuri chiar şi de-odată. Cu tote 
acestea însă nici când nuntaşii de la doue sau trei nunţ’, 
câte sunt, nu se amestecă între olaltă nici nu jocă eu 
toţii la un Iccu după ce au scosu pre mme şi pre mi- 
resă din curtea bisericei afară, ci fie-care nuntă jocă pre 
mirele şi rniresa sa deosebiţii de celelalle nunţi.

(1) In Selagiii Ta mirele dupi cununie pre miresă de subsuoră şi nemijlociţii 
după ce aQ eşită astfelid din biserică, avSndQ din dămână ună pistolii încăr
caţii, îlii dă în mâna dreptă a miresei, şi ţinendu-se amendoT de mână, mi- 
r6sa împuşcă din pislolQ în semnil de mulţămităcăa ajunsă timpi-'ă cununiei 
De aice apoi se despartă, până la revedere.—Corn. de d-lu E. Popă.
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Er după cer au sfârşită hora începută de jucată, şi vor- 

niceh de poftită la nuniă, mirele şi cu vorniceu seî înca
lecă pe caî, eră miresa cu nuna, care ţine luminele de 
cununie aprinse în mână,, cu rnai multe neveste, precum 
şi cu o păreche de lăutari se sue în trăsura menită pen
tru dînsa, şi aşa se întorce fie care la casa sa părintescă.

La munte, unde, după cum am arătată mai susu,_în- 
dătineză şi miresa a merge călare, când -se’ntorcă dela 
cununie, miresa merge aşa de aprope de mire ca nime, 
până ce Amru ajufige apasă, să nu se p6tă strecura şi 
trece printre dînşiî. Spre scopulu acesta adese ori se legă 
calulu miresei de alu mirelui şi aşa se întorcu, fiindu si
guri că făcendă astfeliu nime nu vă pute trece printre 
dînşiî. (1)

Alăturea cu miresa se duce mirele şi ’n acele părţi, 
unde este datină ca amendoî să se întorcă pe josu saă 
în una şi aceeaşi trăsură.

La înlorcere muUî le lesă înainte cu cofe pline cu apă, 
pe care le varsă în cale, urându-le ca totă viaţa să le 
mergă în plină. Er mirele, dreptă resplată pentru acestă 
faptă şi urare, dă fie-căruia câte unu bacşişu. (2)

Totă aşa e datină şi la Românii din Transilvania.
«Intre doue făclii aprinse,—scrie I. C. Tacită,—plecă 

cununaţii însoţiţi de publică. Nunulă ori naşulă şi nuna 
aruncă monete în tote doniţele cu apă, ce staă puse de- 
o parte şi de alta a drumului, cumperândă astfeliă pro- 
tecţiunea ^euluî căsătoriei. Lăutarii cântă şi chiuiturile a- 
mintescă satului că căsătoria s’a făcută.» (3)

îl) In România se crede că, dacă vre unulQ dintre cununaţi, întorc6ndu-se 
dela biserică, va pierde ceva până acasă, va muri.—G. S. lonânu, op. cit. p. 34.

(2) Datina Rom. din mal tote părţile Bucovinei.
(3) «Nunta la pop. rom.> vedi op. cit. 21.
In Lotaringia e asemenea datină de a se arunca monete pe drumu, când 

se’ntorcQ dela cununie, cu acea deosebire numai că aice «mirâsa aruncă mo-
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Şi precum, căncl s’pu porr.itu la cţinunie, aşa şi acuma 
când se întoreti/, nevestele .ce însoţeseâ pre rniresă cântă 
urjjiătorîuKi cânteci^ j* ^

mmâLilttă de sub.ghîată, 
^Dupiinică'deminetă i^ r- 
■jMândm sâre-a resăritu,

. ' î- ’ "’r ’
vjilăndfâ' Tună s’a ivilfi. *'•
Nii .s’ciu, luna s’a ivifu,
Ori sdrele-a răsărild,' 7 
Qi’î mirile a’nflorilu,
Sau miresa s’a gătilu

'--<^poi şt acesta :
Busuîpcu verde ’n psaltire,
Noî amu Joslu la mânăslire, 
Ce-amu ve(Jutu ne-a păpiilu bipe : 
Doue cununi(e’n masă- 
Şî-a treia ’n capu la iniresŞ.. * 
Unu sf|şnicu cu lumi^re 
Şi unu'lăîceriu sub''picîore 
Dbue luminăTî la spkţp 
Şi pe mas’o sfântă’ carte,
Pe carte doue inete^
Şî-o crucifă pîntrâ* ele;
Pe cruce ddue -cununi 
Şî-o carte>dş ffugăcîuiiî.
Din c^ke popa cânta 
Şi d.ift gură întreba :

ŞUfi'iffnosri s’a ’inpodobitu 
Cu'cunună de argintu 
La. biseric’a pornitu,
La' biser’că c’a ajunsă 
Şi căpetându unu răspunsă 
In biser'că c’a intrată 
Şi lâ cununie-a stată... (1)

De-şî sunt dragi sofii ori ba? 
Apoi inelulu luându 
Cruce niireluî ’^făcendu 
Inelele le schimbară,
Cununile le luară 
Şi pe capă le aşezară 
La mire şi Ia rniresă 
Ce şedeau lâng’acea masă ! 
Păhari^ cu pane .şi miere 
Le-a dată, la tofî în vedere.
Ca să albă traiu dulcufu 
Ca mierea din păhărufu.,
Masa c’au înconjurată 
Şi Isaîe le-aă cântată 
Şi pe veci mi î-aă jurată,

.u Dupâ ce au ajunsă acasă vorniceil şi druscele Hesu’m.i- 
r'esel înainte, o scoboră din trăsură şi băgându-o cţ dan- 
ţulu în casă o aşeză după masă, unde stă dimpreună cu

nete mici, învSlite bine în hârtie, ca să nu se vadă, câtă de mică e suma-.— 
VedI: Diiringsfeld, op. cit. p. 251.

(1) G. TomoTagă : Moravuri şi datine poporale, op- cit. p. 56.
(2) G. Tomolagă : Moravuri şi datine pop. în op. cit. p. 55.
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cirusceîe şi cu vornîceu1:.. seî la inflisă ce spsesce
mirele. *■ . ,.v

.Când întră în casă“ top^iicelulu prMare, • care conduce , 
danţulu, face de trei otf^ruce cu''fcă,ţulu; pe uşă şi^ice:'^

f^'orocu şi vâţă - > r , •?* -
rraiu bună ctf>dulc6tri! (f§’ V

/ V * »'
Cele bune 5 , .
Să s’ădune,
Cele rele • . >

Si se spele 1 (2)
In România, cuni au şositu mirif^âCasă dela cununie, 
miresa îea pre socră in braţe şi dap^ ,p pote rădica, ea 
va fi mai mare în casă, er de/nu, socrfifi după acâsta în- 
vălesce foculu ^e vatră anume şi?, astupe gura bărbahdm 
şi a sacrei, ca să nu-i dică vre-odată ceiVa. Totu atunci dă 
nuna miresei untu prospetu, cu care |^face câte’o cruce 
în cele patru părţi atâtu în afarăi câtu şj înăuntru casei, 
ca să mergă treba bine în acea casă nouă. (E)

Precum la miresă toitu aşa se*'face şi la-'mire. Pre a- 
cesta, cum’a ajunsu acasă la părinţii ş^i 'încă îlu iau 
vorniceii între drusce şi băgândjti-lu cu danţuliâ în casă 
îlu a,şe(Jă după masă. Er pe când îM punu la masă neves- 
^le adunate' cântă următorîulu câflfecu : • ' -1’

’^egăna-ş’aru,
^ Ş^lătiâa-s’aru,
Legăria-s’Şro bracţi’n munţiSă se râge ventuluî, 

Vântului,
' Pămîntuluî,

Să le cruţe vervurile,

Vervurile,
Ramurile,

Şi să-î bată la trupină 
Şi mai joau la rădecină,
Să mi-î scotă din pămîntu. 

Din pămîntu, 
Ditt-negru Iută,

(1) Din CfihorQ, com. de M. DimitrovicT, stud. gimn.
(2) Din FundulQ-MoldoveT, com. de d-lit T. LeuştdnQ.
(3) G. S. loneand, op. cit. p. .34.

S. FI. Mariană: Nunta la Români.
29
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'Să mi-î trecu prin ovesu 
Şi să î scâtă’ri'josu Ia işesu, 
ia-^mînlQ să mi-î obere, 
'Să mi-î facă treî pătrare, 
Să-î despice’n micî bucăţî, 
Sâ-î înpartă în treî părţî 
Şi să-î ducă Ia treî tilrgurî. 

La treî târgurî,
La treî meşterî.

Ca să-î facă săhănele.

i, ^ 
1 '■ .

Săhănele,
PăhăreleI)e cinstită, de ospelatu, 

Mireluî „de închinată;
De cinstită părinţiloră, 
De’nchinată nânaşiloră, 

Nânaşiloră, 
Nuntaşiloră, 

Tuturoră slujbaşiloră 
Şi noue vătajiloră ! (l)

însă mirele de astă-dată nu stă mul tu la masă, ci îm
bucă numaî de vr’o câte-va ori şi apoi se pornesce cu 
întrega sa suită la.miresă ca să o ducă la sine acasă.

Dacă mirele e din altu satu, atunci lasă pre miresă să 
mergă ea mai ântâiu cu aî seî acasă, şi apoi, după ce 
maî îngădue puţinu la biserică, se duce şi elu în urma 
eî, 'însă şi acuma pe încetu aşa că, până ce sosesce elu 
cu al sSî nuntaşi, să fi avutu miresa timpii când să os
păteze. (2)

Am amintita maî susu că mirele, deşi e din acelaşi 
satu cu miresa, totuşi se duce de-odată şi dimpreună cu 
acesta la dinsa acasă. Acesta însă se’ntemplă numaî raru 
unde. In genere e datină atâtu în Bucovina câtQ şi’n Tran
silvania ca mirele să se abată puţinii pe-acasă, (3) sau să 
aştepte niţelii la biserică, şi abia după aceea să se por- 
nescă spre casa miresei ca cu atâta mai imposantă să 
fie sosirea şi primirea sa din partea nuntaşiloră, ce se 
află la miresă.

La clasele cele culte din contră e pretutindene datină 
în Bucovina ca mirele şi miresa să se întdrcâ de la cu
nunie în una şi aceeaşi trăsură.

(li G. Tomolagă : Moravuri şi datine pop. publ. în op. cit. p. 54.
(2) Datina Roinânilorii din cele mal multe păr(I ale Bucovinei
(.3) Corn. de d-lfl I. Georgescu ; «După biserică nunulQ merge cu mirele la 

prâncja la socrulu mare, 6r nuna cu mirăsa la socrulQ micQ».
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Totu asa era maî de multff îndătinată si’n Ţara-ro- 

mânescă, cu acea deosebire numai', că în acestă ţeră 
amândoi tinerii cununaţi- se întorceaă dela cununie de a 
dreptuiu la casa mirelui, şi nu la a miresei. Etă ce ne 
spune în privinţa acesta d-Ju I' Ghica :

«Cununia se celebra la ame^i lâ biserica enorieî, de 
unde apoi miresa nu se maî întorcea la căminulu părin- 
tescu. Ea, adică miresa, împreună cu mirele, se punea în 
trăsură cu caî ce purtau gevrele, şi li^au la trăsură lumi
nările aprinse, înfipte într’o pâne ...'Trăsura era încun- 
jurată de toţi flăcăii, rude şi amici al ginerelui, cari în- 
curau caii loru, aducendu scire că sosesce miresa». (1)

(1) Op. cit. p. ’Sb.
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XVII. COLĂCAKIA.

După. prâiKjQ, adică după ce a ospetatu puţină, luându 
mirele pre vorniopil seî, pre lăutari şi pre toţi ospeţii, 
^l_i ş’au aflalu ^ă dînsulu, pornesce la miresă. Toţi se 

.dîi'eu de astă dată cu dînsulu,, numai maica sa remâne 
■â’şăsăj. ca- să piegăteşcă cele trebuincîdse pe când se va 

miresa. &.r.
vMbele şi tărniceii mergil ralărl, ceîalalţi ospeţî însă în 

direrite.,trâsurî,- între cari de regulă se află şi unu cară 
cu’ţrâti^(|rsău cu şese bol meniţi spire aducerea, miresei şi 
a zestrei. Şi ^ precum măî nainte, aşa şi acuma atâtu 
vor^iiceii,; .câlu şi- ceîalalţi feciori, cari îlu însoţescu, împuşcă 
dih puşce,*şj^plşt61e, strigă şi chiue de resuuă sătulă, eră 
lăutailf- nu' mâr Inceteză de-a cânta.

('Aprdţ)iindui'S'â de| c.âsa miresei vorniceiî se ducu înainte, 
erâ ; mirele’/şi: cm+eeialâlţi <.,»untaş.î remânu ce-va mai în 

.'urmă. , v*-..' /'
. yorniceiiTwşi uemirţnte mir^Seî, precum si ceîalalţi nun- 

•tâşî’, carii'se..'jâflâ»*' eum audu că vine-mirele cu 
'silita»: sa-; îi îesiă-înamtevşi lefându pofta-cu funii-şi cu 
lanţuri nu laşă pre nime.>să ;ntre in nuntru.

' GolăcMuM^ adică unulij/dintre vorniceiî mirelui, carii 
ail ajunsă Vcuma la pbrtă, d^epe de călare a cuvîntar;
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Eî! ce halfi,, ce veselie,
Ce ‘lucru pote să fie !
.Pfirla legată cu paie 
(ilola ’n capu stă să ne saîe !

AI tulii :

Da las’o, că-T cu rogozfi,
Fuî o mână pică josu !

Vqrnicelulu:

Fraţiloru 
Fărtaţilorfi !
Ce âmblafi?
Ce căutaţî?

CoIăccnultX :

Noî ce ’inblănifi,
Ce căutămu
Totu bine sama ne dămfl.
A nost’ teneru împeratu 
Fe aici a maî âmblatfi 

/Cu puşca sa la venatu 
f^i ’n grădină s’a.uîtaţfi,
In a Nîavostră-(1). grădină, 

iCe cu flori frumose-î-'plină, 
pt-a verjutu o mândră flâ^e, 
/Şî-a verjutfi in astă curte 
O flore mândra de munie,
Şî-a veijut-o» că totfi cresce 
Şi-a ’nflori totfi înfloresce, 
Şî-a rodi' nu maî rodesce ; 
Şî-a ve<Jut-o că’nflorîa 
Şi nici căi mai odrăslîa,
Şî-a puşfi gândii ca şă o îa 

s’o ducă peste feri,
\ . Peste mări. :V

Peste munţi 
Nalfî, cărunfT,

Pân’ la ale sale curfî.
Pân’ la curtea’mperătescă 
Acolo s’o resădâscă 
Ca mândru să înflorescă, 
Să’ncepă, s^: odrăslescă 
Şi’n vecî sâ; nu veştecjescă. 
Şî-a nost’ teneru împeratu 
Forte mulţii s’a bucuratii, 
Filosofi a 'adunaţii.
Cu dînşiî la dfatfi a stătu,
Şi făcură sfatîi s’o mute-

V- -«V
La ’mperătesca îsa curte,-: 

Şî-a înflori,
Şî-a ro’ţfi
Şinpărin flilorfi lTţ? - i

1 /
Mare pomanăij-a fi.1'

'.i. ,
Şî-a nost’ tân e rm im fie ratfi, 
Tare .s’a măî bucdratfi^-, 

SlDeminăfa ■‘s’a-s^cvilaiiî' . *
Pe ochî negri s’a 'spalafu,. •< 

■Chică negră pîeptenaîi^O 
Straîe nofie a-Utib'îîăQg.iŞiţ^i^'r; 
La ’icone s’a ’nohipa^’i, 
în scări d e-aurii-s.’^'hi.ăltătu, 
Pe, calu iiegru-a •’ncahcatr]. 
f)in, bucîumu a rbucîumal$,p' 
Din ;trîrnbi^av;;trifnbiţatu, ^ . î .
Crea date -fe^rad-icatu

TQtfi. păţîfdhtulfi ă sunaţii.
aii?feî?<dn; .c"afi ădibIati^

. ?fJl^emrcă ixtfnfi.af|aiB.',)-i . ^ 
îfir;r;h6fea pe îa' -’.nseraţii,

era timpii d'e’jilurnalu

(Ip Nîavostră, Domnia-vostră.
••■XSIr.



Colea când ei îmi sosiră 
In poîana garofiî 
Au găsitu o urmă de feră. 
Stă’mperatulu şi se mlară :
Să fie urmă de feră^
Orî pote de-o (Jinişopf ?
Unu filosofu învefatu 
La urmă a căutată 
Şi din gur’a cuvîntatu :
Că-I urmă de fl6re-alesă 
Să stee de saraTETcasă^- 
Cu-a nosl’împeratu la masă. 
Alu doilea bărbatu'domnescu, 
Filosofu împerătescu 
A (Jisu : că-î flore de raîu 
Să fie întru mulfl aî 
Cu’mperatulu de bunu traîu. 
Alu treilea bărbatu domnescu, 
Filosofu împerătescu,
A (Jisu-: că-î urmă de dină 
Să fie de-aqlî de la cină 
Cu’mperatulu împreună.
Alu patrulea omu domnescu, 
Filospfu împerătescO,
Puţină pe gândiirî a stată 
Şi pe urm’a cuvântată : •

«Urm’asia-î de cănrioră 
Ca să ,fie până’n sară 
.Împeratuluî soţioră.»
Tenerulă nostru ’mperală 
Asta cum a ascultată 
Tare s’a maî bucurată,
Din bucîumă a bucîumală 
Şi câţi erau la venată 
La lină locă s’aă adunată. 
Prea’nălţatulă împărată 
Peste oste s’a uitată 
Şi pe noi ne-a înseninată 
Pe-aceştî doî
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Pe-ainendoî :
Micî de stată,
Buni de sfată,
Lungi de mână.
Târî la venă ;.
Micî de stă tură 
Bunî de gură ;
Slabî la minte,
Bunî de cuvinte ;
Cu caî sumeţî 
Din gură ’ndrăsneţî.
Cu caî bărbaţî 
Din gură’nvejaţî ;
Din pistole dândă 
Din năfrămî luândă 
Şi’n susă aruncândă.
Şi cum ne-a alesă 
Elă ne-a şi trimesă 
Je crângiilă cerîuluî 
■’e semnulă pămîntuluî, 
re suflarea ventuluî,
’e numerulă steleloră,

/Pe lumina luceferiloră 
lina să î-o căutămă,

S’o prmdemă, să î-o aducemu.
Noî ne anT-şnuatu;--------'
La drumă am plecată,
Caiî î-am strunită 
La drumă am pornită 

Şî-ara âmblată 
Şî-am venală : 

jMunţiî 
/Cu braijiî,
Uleiurile 
j Cu rîpele 
^^Câmpurile 

^u florile.
Dar noî orî câtă am âmblată 
Nemică nu am aflată.
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El1’ când ain fosLă 
In poîana garofiî 
Noue-o stea ni se ivi, 
Q-steani s’a-arătatu,
Şi’nainte ne-a săltatu.
Noî după stea ne-am luaţii 
Fe crângulu cerîuluî,
Fe semnele pămentuluî 
Fe suflarea ventuluî,
Pe numeruşulu steleloru,
Pe lumina luceferiloru,
Mul(î câmpî am cutrieralu,
Mulţi codri am colindatu.
Prin multe sate am âmblatii. 
Dar’ presle nimic’ n’am datu. 
Er’ când am fostu 
In dreptulu acestui locu 
Tolă 6ste-a stătu în locu;
8i când am fostu 
In dreptulu acestei case 
^Ită steua luminosă 
Aice că ni se lasă 
La astă cinstită casă.
Noî asta cum am vedulu 
Aice ne-am abătulu 
Ga_flrî steua să ne daţi,
Ori (Jina să ne arătaţi.
Ori cuvântul să ne daţi,
Ori de nu. bine nu’mblaţî,
Că noî n’am beutu holercă 
Să ne fie cuventulu de nemică, 
Ci am beulu buţî de vină 
Să ne fie cuventulu deplină, 
Deci ori steua ne-arătaţi,
Ori dina să ne-o daţi.
Că noî multe nu vorbimă,
Că prea multă nu zăbovimă !

Vornicelulă :
Fraţiloră,
Fărtaţiloră !

Noî n’am vedută nicî o stea 
Măcară câtă de mititea 
Ore când ca să se lase 
In dreptulu acestei case, 
De-aceea nicî că ne pasă 
De cuviniele Niavostră,
Carî acuma le rostiţi 
înaintea omeniloră 
Acestoră cinstiţi!
De aceea er’ ve’ntrebămă ; •

Ce umblaţi,
Ce căutaţi?

Colâcerhilu:

Ce âmblămă 
Ce căutămă

'fotă bine sama ne dămă !
A nost’ teneră împerată 
Noue poruncă ne-a dată 
Să ve spunemă aprială 
Că sunteţi îndătoriţî 
Să cătaţi, să ve’ngrijiţi 

Cu buţî de vină,
Cu cară de fenă.
Cu îaloviţe grase 

Si cu copile frumose,
Că grea oste vi se lasă;
Pentru purtaioriă de gândă (1) 
C’ună cuvinţelă bună şi blândă, 
C’ună păhărelă bună de vină 
Si c’o năframă de ină 
Să-şi ştergă gura de vină.
Si din tote câte-am spusă

(1) Purtăloiiu elfi gundQ = colî<;eriQ.
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Dacă nu-^î avâ de-ajun.su.
Nu-ţî av6 locu de ascunsă 
Şi nicî gură do răspunsă!

Vornicelulă : '

Eî frafiloră,
Fărtaţiloru !

De vepirea Dumnîavăstră 
Ncî de multă am auijitu 
Şi de-acee-iam pregătită 
Pentru coJăcarl iste(.î,
Cum D'umnîa-vostră sunteţ.î,
In locu de cară cu fenă 
D6ue.spre(Jece jirecjî de-o,şriDjT, 
Şi’n locă de bufi marî cu vină 
D6uespre(Jece bu^i ologe 
Fără cercurî, fără doge.

j ŞM lo^:de scripcaţ^ 
I Vro câfî-va bondari, 

Tolfî pestriţ,! pe pântece, 
ipa sciă multe cântece.

Şi galbinî pe vine 
Să cânte niaî bine!

Golăcenulil :

Eî fraţiloru,
Fărtaţiloră !

Acestea, câte v’aţî nevoită. 
Şi noue ni le-aţî vorbită. 
Să ve fie de prânzită; 
Celea- ce le-aţi învăţată 
Şi noue ne-aţî cuventaCu 
Să ve fie de-ospetată 

. /Sîânî de prâmjă 
l Cu oue de mâinjă!

După ce a rostitu cuvintele acestea, atâtu colă’cerîulCi) 
care le-a rostitu, câtu şi mirele dimpreună cu alti doilea 
vornicelu alu seu precum şi cela-lalţî feciori, carii tcil 
au sosiLu, dau să rumpă funiile sau lanţurile cu cari eate 
legată porta şi să între cu de-a sila în nuntru. însă vor- 
nicelulti şi cu ceîa-lalţî nuntaşi ai miresei, opunendu-li se 
din răsputeri, hu 1 lasă să între. In urmă totuşi deschidâ 
p6rta şi întrându repede printr’însa se ducii până în 
loculu ogrătjii sau până de naintea căsil, în dreptulu 
reia se află unu scaunu lungii acoperiţii c’unu lăiceriu 
noii şi curatu. Pe unu capetii de scaunu se află o cofiţă 
cu apă ne’ncepută sau cu aghiasmă şi c’unu struţu de 
busuiocii şi alte flori mirositdre, în cela-laltii capetu de 
scaunu o strachină cu grâu şi mai aleşii cu grâulii, ce-a 
rămaşii dela logodnă, de cum-va logodna s’a făcutu în- 
nainte de cununie, er’ la mijlocula scaunului unu colacii 
mare şi frumoşii, aşişderea de grâti. In unele sate se pune
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colacişu acesta cofiţei, în altele- .însă ilu ţine stol-
niculu în mână.

Denapoia'scaunului stă alu doilea vornicelu alu mire
sei, care de astă-dată se nuraeşce <istolnicu» şi a căruia 
misiune e de a păzi colaculu, cofiţa 'şi grâulă până ce 
sosesce şi mirele. In lipsa acestuia stă şi altu feciorii sau 
chiar şi o bucătăriţă de-ale miresei dinpreună cu altă fe- 
mee, cari asemenea aşteptă cu nerăbdare sosirea-mifelui.

(Jolăcerlulu şi cu ceia-lalţi' inşi cum au întratu în nuntru 
şi s’ati apropiaţii de scaunii, dau să apuce colaculQ de pe 
afi^ta şi să intre apoi cu asaltii în casă.

Insă stolniculu, aruncândii într’înşiî cu grâu şi stropin- 
du-i cu ăghiasmă, nu-i lasă de feliu să se apropie de 
scaunii şi să apuce colaculu-

Colăcerîulur ve^endu ca nu i a succesii, se aşe^ă faţă 
în faţă cu stolniculii şi începe erăşi a tine 0 oraţie nu
mită <(la-colacii», care puţinii se deosebesce de ceea ce 
s’a ţinuţii la portă şi care sună :

^ună diua |
'^uiiă (Jiuâ! I

La Dv. boerî pămentescî |
Şi sfelnicî împgrăţescT ! |
V’am întreba de traiu cum trăilT 
Şi de viaţă cum vîeţuiţî?
D^vedu că trăiţi prea bine 
lim darulu lui Dumnezeu 
Şi din oslenela cinstitei mirese, 
bară mai cu de ale.su 

Bună (Jiuai 
Bună d>ua!

La D-la stolnicii îinperătescu 
Căci cu D-ta am să vorbescu !

Stolniciilu:
Mulţămimu,
Mulţămimu !

Fraţiioru 
Fărtaţiloru!
Dar' ce âmblali 
Ce căutaţi ?

Colăceriulu :

Că noi drepţii avemu 
Să ve spunemu 
Că ce âmblămii,
Că ce căuta mu.
Frica nimerui nu purtămu ! 
Dar’ v’am mai întreba ce-va 
Şi nu sciu sama cum veţi da!

Stolnicuîu :
Noi ne-om da sama iişoru,
Că alu nost’cuventu 
E resveditu
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Din grăiî picluilu,
In palme suciLu
Şi’n patru’mplelilu ! . . .

Colăcenulu :

Şi noi încă v’am pofli 
Să ne lăsafî cu’ncetulu 
Să ne cetimu cărţile 
S’arătămu dreptăţile,
C’aiu nost’ teneru împeralu 
Intr’o (Ji că s’a luată 
Şi s’a pornită la venală, 

Şî-a vânată 
Câmpii cu vilele, 
Codri cu fîerele. 

Apele
Cu pescele.

Şalele - 
Cu fetele;
Şi’mblândă,
Şi-alergândă

Ală nost’ teneră împerală 
De cu (Ji pân’ ce-a’nserălă 

La venală,
0 urmă de fer’ a aflată. 
Alîh nost’ teneră îinperată 
Peste urmă când a dată 

Singură a stată 
Şi se mîară 

Să fie urmă de feră ? 
Singură s'a oprită 
Şi a socotită

Peste ce urmă a nimerită ? 
Dar’ singură n’a socotită, 
Sfetnicii l’aă sfătuită ; 
C’acesta î urmă de_^a 
Teneru’mperălă s’o ia.

Ală doilea rendă 
De sfetnici l’aă sfătuită,

Că- nu-i stea,
C’asta e

Urmă de flăre de raiă 
Ca să fie de bună traiă 
L’ală nost’ tâneră împerală. 
Sfătuindă aşa dară 
Ală nost’ teneră împerală 
La curţile sale-a mersă,
Şi mergendă 
într’o .sară la primblare 
A vecjută o stea mai mare 
De câtă tote, mai lumincisă. 
De cât tote mai frumosă 

Strălucindă 
Şi luminândă 

în prejma ace.stel case.
Ală nost’ teneră împerală 
Că-alâta nu s’a lă.sală,

Ci elă se ia 
Şi-o urmăria.
Şi de ce 
S’apropie

Vede că steua i se lasă 
Şi’n urniă-i se bagă’n casă. 
Acuma Doninia-voslră 
Ori steua să ne: arătaţi.
Ori bine sama ve daţi ! 
C’aiu nost’ teneră împerală 
Pe aicea a mai âmblală,
A mâi fostă la astă casă 
Şî-a ve(Julă grădin’alesă, 
Şi’n grădina cea alesă 
Tolă feliulă de floiicele, 
Şi-a mai vecjută printre ele 
Şl o mândră garofea.
Care de crescută crescea,
Şi de’nflorilă înfloria,,
Dar’ de rodită nu rodea.
Ală nost’ teneră împerală
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în ş6ărî de-argiritiî s’a’năifatu,
In toîagu de-auru s’a rădicatu.
La milostivulu D-(Jeu s’a rugalu 
Ochii peste oştile sale-a aruncată 
Şi ne-a alesu pre noT 
Aceşti câţî-va voinicel,

Oşteni volnici 
Cu cal murgi,
Mici de stătu
Buni de sfatu, /
Lungi de mână \

t Buni de gură.
Şi to^I dimpreună 
De-a .sară ne-a adunată.
Ne-a cinstită, ne-a ospătată,
Şi arme pe mâni ne-a dată.
Şi astă-(JÎ sfetnicii sel 
Aă ocolită grădina acesta 
Ca să Ia florea şi s’o răsădescă 
în grădina ’mperătescă.
Ca de crescută să crescă 
Şi de’nflorită să’nflorescă.

Dară de-a rodi 
Ori de n’a rodi 

Asta Dumnezeu o sci.
Insă noi cu Domnla-vostră 
Vom be şi ne-om veseli.

^r’ alu nost’ lenără împerală 
\Când pe-aici s’apropia 

PamSntrriu-s’ur'euiremura. 
Cănd-m-o g ra d ă~ 'ar'TmTa' 
Dumhîă-’vostra ve ve|I întrista.
Şi de cum-va nu me credeţ.1 
Poftimă ! porj-ile deschideţi! 
Deschideţi porţile 
Şi ve uitaţi în tote părţile :

Spre ameiJI, spre răsărită,
Spre mleijulă nopţii, spre sfinţită 
Şi pe-alu nostru înălţată 
Tenăru, volnică împăratu 
Le-ţl,vedea acuşn venindă 
'Be-jajM--eaIă--BegfnrTîîio^îcf«3ă, 
[DiQ.„copite scăpărândă 
Şi din nărî'tatîT'strenutâltrdă, 
Dîlmtîrhă-foIuTTu turândă, 
DTTr_prăRară_pline bendă /
Şi din pistole împuşcândă.
Când în ograd’a sosi,

1P i st61ele=o ră~'bTrt5ul7 
Şk-pe^'oţT voru~'âsur(ji. (1)
Acuma Domnla-vostră 
Vedeţi şi singuri că acestea tote 
Sunt drepte şi adevărate 
Câte eu vi le-am urată.
Şl-ală nost’ tânără împărală 
De eri scire că v’a dală 

Că pe atjl 
Pe la ameiJI 
Să fiţi 
Pregătiţi

Pentru cal cu cară de fenă. 
Pentru oşteni cu buţî de vină 
Şi cu laloviţe grase 
Şi cu copile frurtiose.
C’acestea câte le-am spusă.
De nu li-ţl ave de-ajunsii 

Să âmblaţî.
Să alergaţi

După dînsele pe susu 
Şi să mi le căutaţi.
Că încă mal la urmă 
De nn le-ţî ave de ajunsă

(1) Aice toţi, câţi aâ pistole, le slohodQ. In acelaşi fimpu s’apropic şi mirele 
de scaunil.
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Nu-^î găsi hucîil de ascunsu.
Că Dv. singurî vede^î 
Că în urmă ne maî vinu 
Şi vr’o câte-va rădvane 
Cu harmăt.Ijji_cu_pist6le.
Er’ în aeele radvane 
S’află ş^unulu celu mare 

■Cu cTobote-de_vîţei3:’ ^

X^SîUe pentru s6cîg> cea mare.
Af»»frîan"poftimu !
^are e socru celu mare 
<^a să facemu înschimbare 
Să vedemu cu căţu e 6re 
fMu nostru eo]acu,şQăî mare,
Să^^e daţî îndatăr mfare 
Uinu'%âlbăna.şu de,'păralS;’

ne-anr «pregălitu • '* 
coUicii Inindru’inpte'Lilu.

Jjar’ - alu Dumn|a-'?vslHţt' .;■*
Samenă’a'fi ’rî.şnttu. ’ *' *
îâr’ noi omenî buiţî •
Şi ne ,,-vomŞ!|ţiâî-îndoi , ,
Putinu^de-a ne maî tocmi

.Şl’.\6m^ maî lăsa.- i "

PrjBCujTŞ.'îa îac^uţu/aşa şi dup^ srâi’şireaîJkce3teî ora-* 
ţit... alergă>,epiă(^rîu‘]Qt şiv.cif celalSlţti vorniceifi' împreja- 
‘rPlu»spa^li|tij'Vreiic!u,-numai’de câiu sâ apuce colaculu, 

sldl^uţtijb-;şi cu fteîa-laiy .ajutători ai sef/se ap^ră 
'câ-tu pPt]^,vajijn?ân,du atâtu/în trînşil câtu şi îi^ mire cu 
■g-rSu'^^^tţ«piutlu-i cu ' apă. In'urină, -apucândii unuia 
dintre, diiişii: colaculu şi. puind,u-ia în bâţu îlti jdcă cu 
'ifalli- printre nuhllaiit .După ‘laceeâ,.,. puindu■ se amândoi''VOTr, 
'•niceiî alătureă;'ş^:|jnefidu bştplu_vde amândoue ,%i;^peţcle: 
fn. susu ăst-feliu,. jcâ!'cblaculu să vie la mijlpcu. se^'^etrece-’
.i ^
^ *'■ ■» ^ ^'{J), Din HorodniculQ-de-jcsO, cQin. de Pelrea Prtliptenu.

Să fie-a tocma.
Dar’ vorbă s'avemu 
Ce-a fi maî bunu 
Noî să măncămu,
Ce-a R maî dulce 
Noî să bemu.

Şi la oste vr’o câte-va copile 
Ca cucorele grămădite

Ce stau pe la spate 
Cu gurile căscate 
Să muîetî câte-o cojiţă 

In borşu şi să le daţî în guriţă, 
Să nu şadă cu gura sacă 
Ca cureua fără tecă.
Amin! âmiu! amin!
Şi mie-unu paharu de vinu 
Şî o vnăframă de inu 
I5.e ştersu musteţa de vinu. 
‘^,’ncă mi s’aru maî cădea 
0 pbpilă frumuşea, 
bacă a vrea, a vrea,
Dacă nu, dracu s’o îa,
Să Jacă cimpoiu din ea, 

j Să cânte la nunta mea. (t)
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mirele de trei ori pe sub dînsulu, apoi se peIrecCi vor- 
iiiceiî, eră după ce sau petrecută trustreî, vorniceiî prindă 
de-odată colaculă şi-lă rupă dreptă în doue.

După aceste ceremonii împreunate cu o mulţime de glu
me şi rîsete descalecă mirele de pe cală şi, condusă fiindă 
de cătră' vorniceiî şi druscele sale, întră în casă păşindă 
pe-ună lăiceriu, care cu pnţ,înu mai ’namte de aceşta 
s’a aşternută anume pentru dînsulă între uşa- tincjii şi 
a căsii. ^

In acela-şi timpă, când întră mirele cii danţulă în nun- 
tru, iesă şi miresa, care până atuncia a stată dimpreună 
cu druscele sale la rpasă, din casă vâfal;ă aseminea c^bi 
danţulă. Insă atâtă 'vorniceiî mireli^î, câftî şi ai nwreseî, 
carii conducă danţurile, caută Să'le conducă ăşt-ţdfiu, 
ca pe pragulă uşii din afară-■•mirele ş^!miresa işă iSş. 
întâlnescă faţă în faţă. (l)' ' •* r. .. •

Ceremoniile colăcăriei şi îndedsebi cMe- .Se dă i^scăupuld.. 
cu colacuW'nu sunta"1rf'%'fe părţile 'BăcoYinei-.:.tdtu '''una. 
Aşa bună oră în Calafmdesă când audă’câ'iţfis^ mirele',■' 
toţi nuntaşii, câţi se află la mires*ă, îî iesă îdăintei,, Er’ 
după ce l’aă* întimpinată la .pdrjft,. după ce •Tău re
ţinută puţină, ca să^^nu între, puhti-ună seaiiii'u 'aco
perită. c’uhă lâicerîă . (^naint^ă cas^; ’p^'.seauîîă ;b •. cb-

o V. V, 1 cil A

vorniceiî seî. Sosindă _mirele cu fotă âlaîuiădsftu^if-ajuur' 
•genfjă de’nainţea scaunului stă faţă iă..faţ4vdn:‘'iniresa^ 
er|ţ e.oiăcerîulă, adică unulă dijitre vorjj|ş^jt'.ş»,-'icariî ş^aer 
b'fdărî alăturea cu dînsulă,' saă şi altulă, ^'dintre n'unta'Şv 

^eţă şi bună dă gără, ţine; .ti^cifetdrea oraţie:,...1,:

- ţ vA'..-/.-

-care e

.-('l) Datina RomânilorCi din IlişescT, r r
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Bună (Jiua 
Bună (jiua !

La D. V. cinsLi|.î go.spodan ! 
Er’mai de-alesu a-şT întreha : 
Care-i aicî sfelnicu împerătescu 
Cărcî" cu acela aşî voi să vorbescu ?

VornicclulU miresn:

Noî suntem aicî sfetnici împerătescî 
Cu care aî voi D-ta să vorbjeşcî. 

Dar’ ce voi fi,
Ce poftiţi ?
Ce âmblaţî.
Ce căutaţî ?

Colăcenulu:
Noî pe-aice am veni tu 
Sama ca să ne o dămu,
Colaciî ca să-î sehimbămu,
Pe alu nostru ca să-Iu luămu 
Şi’napoî să ne’nturnămu,
Decî colaculu ni’lu schimbaţî 
Pe-alu Dumnîa-vdstră ni-’lu daţî 
Şi calea nî-o arătaţi,
Că noî avemn, dragî fărtaţî, 
Scrisore împerătâscă j 
Nime să nu ne oprescă 
Şi altă scrisore domnescâ 
Nime ca să nu’ndrăsn6scă 
Pe noî să ne zîdărescă.
C’alu nostru teneru împeratu 
Pe-unu calu murgu a’ucălicatu 
Ij’astă curte s'a primblată 
Şî-a veqlutu” o mândră flore 
Care a’nflori-’nflorîa 
Dar’a rodi nu rodia.
Dar' tenerulu împeratu 
Cu-atâta nu s’a lăsată 
N’a beută, nicî n’a mâncată,
Luî Dumneijeă s’a rugată.

I Pe cală murgă a’ncălecată 
|Şi prin târguri a âmblatu 
i Şî-a cătată, câtă a cătată 
Până ’n urmă şî-a aflată 
Maisterî cu .Mxdl.,şi gelee,,
Şi stoleri cu ferestee 

' ^a făcută punţi 
Peste munţi 

Ca sTTreJă-tlflfrea- 
'La -ale- saie-e&rţî—
Gar’nflţiri—să-^ifhjrCs'cq 
Şî a rodi să rodescă.
Şi’nc’ală nostru împerată 
Cu atâta nu s’a lăsată,
Craî şi sfetnici a adunată 
Şi cu dinşiî s’a luată 
Susă la munte la vânată,

Şî-a vânată 
Câmpii 
Cu munţii.
Şi munţii.
Cu câmpiî.

Dar’ elă orî câtă a âmblată 
Peste niraică n’a dată,
Numaî o urm’a aflată.
Unii aşa aă cuvântată:
Că este urmă de fată de craîă 
Să-î fie luî de bună traiu. 

Unî-aă (Jisă aşa:
Că-i urmă de stea 
Să vie s’o îa.

Tânemlă nostru ’mperată. — 
Aia , nost’ tânără împerată 

Ne-a alesă pe noî 
Pe aceşti doî 

Şi după ce ne-a alesă 
L’astă curte ne-a trimesă.

Amu câte le am urată 
Tote-să cu adevărată... 
Dumnîa-vostră vă’ngrijiţî



Şi curenclu să ve gâUl,î 
Cu cară cu fenu 
Şi cu bu|,î cu vinu, 
Cu îaloviţe grase, 
Cu fete frurnose. 

Că alu nostru înălţată 
Teneru, \'oTnicu imperatu
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S’aîbă cu cine sta, la masă... 
Eră plata mea o sein :
0 cană plină cu vinu 
Să-mT fie voia deplină,
Şi-o năfrămîoră de ină 
Să-mT ştergă buzele de vină.

, Cum a sfîrşitu colăcerlulu oraţia să, vornicelulu saCi şi 
altu nemu de alu miresei îa strutulu şi stropesce cu dîn- 
sulu mai ânlâiu pre mire, apoi pre colăceriu şi’n urmă 
pre to^I cei ce se află de faţă. După acesta se apropie' 
vornicelulu miresei şi alu mirelui de scaunu, unulu de-o 
parte şi celalaltu de cealaltă parte, şi cinstescti unulu la 
altulu câte c’unu păharfl de rachiu pe care îlu beu de 
bine. După acesta Ta vornicelulu miresei colaculii de pe 
cofiţă şi-lu dă colăcerîulul, er’ acesta îî dă în schimbiX,altu 
colacu, care l’a adusu cu sine de-acasă. După schimbarea 
colaciloru pune vornicelulu mirelui colaculu dela miresă 
pe unu bătu şi ţinendu’lu în susu dimpreună cu celalaltu 
vornicelu alu miresei, se petrece mirele de trei orî pe sub 
colacu şi totu atuneîa unulu dintre nuntaşii miresei aruncă 
într’însulu cu grâu şi-lu stropesce cu apă. Cum s’a pe
trecuţii a treîâ oră, de-a-una apucă amândoi vorniceiî co- 
lacuia şi rupendu-lu în doue, păstreză câte-o bucăţică 
pentru sine, eră restulu îlu aruncă printre nuntaşi. Une
ori îia apucă şi-lti rumpe vornicelulu miresei, sau chiar 
şi mirele singurii, dar’ totii vorniceiî mirelui îlu împăr- 
ţescu iiuntaşiloru. Er’ nuntaşii caută să apuce măcarii câte 
unu mietju din acestu colacu, căci se (Jice, că dacă vo- 
esce cine va să ducă vr’o vită la târgu şi va încunjura-o 
de trei ori cu colacu de acesta, cum ajunge în târgu, cum 
îşi vinde ^vita.

După ce s’a petrecută pe sub colacu şi după ce acesta 
s’a împărţită acuma pintre cei de faţă, se scoboră mi-
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ŞI al seîrele de :;^6;,calu şi'■ja'rinqlendu-se cu ceîalalţi nuntaş' 
de mân-il f5rţnezăTitinu danţu. Vornicelulu miresei formeză 
cu uunţaşiî acesteia aşişderea unu danţu.

^ Mirele vinIa niijloculu danţului între drusce. Miresa 
dEteeniin’ea.-.'5';; .

Şi aşa;n)ergţi amâfe-d^i^danţurile, conduse fiindu de voi
nicel, pân'^Jâng'ă uşă, unde se întâlnescu amen-
cloue dg^uriife', cihste|gş vornicelulu mirelui la vornicelulu 

miresei anume Jca*să4Ci tl^,e în casă, be paharulflde bine 
şi lu dă vorniceluluî' miresei. Acesta încă îlu b§' ire bine 
şi după acesta se întbrce cu totti dauţulu seu îndereptu, 
ier’ vornicelulu mirelui conduce danţulu seu în casa mi
resei, şi, jucenf u de trei ori în jurulu. mesei, aşeijă pre mire, 
după masă şi -^upă acesta Iese afară dimpreună cu îotu 
tineretulu care'ld’a băgatu şre mir,e în casă.-

Când întră mirele în c^să, atunci se împuşcă din pi
stele, er’ lăutarii, de cum ş’au formată danţurile şi până^ 
ce s’a aşeglatu mirele după masă, cântă unu feliu de arie," 
care numai la acestu prilejd e îndătinată. (1)

în Reusem, satu în districtulu Suceviî, cura întră mi
rele şi cu nuntaşii sel în curtea miresei, colăcerlulu ţine 
următdrea oraţie :
Bucuroşi sunteţi de ospeţ.1.
Nu sunteţi bănuitori ?
De sunteţi bănuitori 
Noi suntem întorcetorl!
De nu-ţî fi bănuitori.
Noi suntem adunătorl !
El! bucuroşi sunteţi de ospeţî ? 
Ori p6le v’aţl spălmânlalu.
Că grea oste v’a picată 
Ca de la unu împeratu

Teneru, volnică, lăudată?... 
Noi câtă am âmblată..”. 
Şi am căutată 
Drumulă la’jupănesa 

Miresa
Nu fam aflată.
Şi dac’am verjută 
Câtă timpă am pierdută 
Pe samă' ne-am luată.
Şi am căutată

(1) Dict. de M. Moloclu, ţSrancă din Calafindescl.
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Doî omenî micî de stalu,
Şi bunî de sfatu,

Lungi de; mână,
Bunî de gură ;
Din cal sumeţ,î.
Din gură ’ndrăsneţ.i 
Şi aceîâ drumulu 
La jupânesa 

. Miresa
Ni l-'au aretatu,

. Nicî'jftşp. nu l’amu aflaiu.
In scărîî&efeauru amu călcată,
Pe caî amu încălicatu.
Peste norodu ne-amu uîtatu ;
Nicî aşa nu l’amu aflată.
Da şi noî dac’amŞ vecjută.
Că.vomă pîerde timpă prea multă 

Ne-amă luată v.'
Pe crângulă ceriului, 
re veliştea ventuluî,
^e numerulă steleloră,
Pe lumina luceferiloră,

Sarâ^'cu &

■A-.

•■'C.
grase

~Şi 'edpile fruniose'"
Pentru- Oiştea ce vi se lasă ?

I ». ■ ‘

Vornieduiă miresei:
'• f.

i.;: Da ! noî gândită
Şî-amă pregătită :

' Noue bu(l^(dge 
ţ^ră cercuri, ţ|ă,ă doge;
^ Noue îalovife 

Ca noue pul de prepeliţe.
Şi noue curcani 

'iCa ii6ue pul de ciocârlani !
în totu timpuM rostirii acestoru cuvinte mirele'şi cu 

unulu- dintre vorniceiî seî ţinu unu colacu pe unu băţQ. 
Gând sferşesce şi anume după ce s’au petrecutu mai ântâîii 
atâtu mirele câtu şi vorniceiî câte de trei orî pe sub 
..colacLi, oratorîulQ apucă colaculu şi-lu rupe în doue. (1) 

In Boianu când sosesce mirele la miresă, atâtu miresa, 
câtu şi nunţijŞiî acesteia îi îesu înainte şi întipinându-lu 
(Jice unulu dintre vorniceiî miresei cătră vorniceiî mirelui:

. •»
^UndeŞ'ăteua
Noî-Îî^upăq^-^?.^
Mireg»»-

în: ogradă-jamu întralii. .
Şi colacuîă’l-amă apucată. 
Şi acuma aPăniă în^ebâ-;-

!. js IS't ■ .1' J ‘ ■

Ce âmblaţî, 
■'căutat! '?

4:."

I- Vornicelidă mirelui :

Ce âmblămă.
Ce căutămă ?

(1) Corn. de D. MarianO, fostă teolo]

S FI. Marianii,. Nunta la RomtlnT.

Trebue sama să ne dămă, 
Miresa să v’o luăniă,

/^r pe voi să ve legămă,
/ La cărufe să ve ’nhămămă, 

hJ Pân’ la Prută să ve mânămă, 
A^ăsipă cu VOI să cărămu ! ^

30



Că noî peste gârdu vomu da 
Şi în pârău v’omu scălda !

4G6 —
f

Vornicelulu miresei :
Voî sama nu veţi da 
Şi miresa nu-ţî lua,

Pe când se schimbă aceste cuvinte între vornicel, nii- 
resa apucă colaculu purtatu până atuncîa de drujhiilu eî, 
se uită printr’însulu,- face patru cruci spre răsăritu, apusQ 
me(Jă-(Ji şi mccjă-ndpte ^i-lu dă; apoi îndereptu.

După acesta urmeză schimbarea colacilorti de cătră var- 
niceî şi anume: vornicelulQ mirelui dă colaculu seQ vorni- 
celului miresei, eră acesta îlii dă pre alu seu vofhicelului 
mirelui, apoi îî rupţi în doue (1).

La munte şi cu deosebire în ţinutulu Câmpnlimguliă şi 
aîu Bornei nu mulţii după ce s’a întorsu miresa dela cu- 
îidhîe*a.'casă, ’vine şi mirele cu totă suita sa de-a dreptulti

" ' V ''r ' • X'dela biserică la dînsa.
^-.Nuntaşh miresei, cum prindu de veste că se apropie 
mirelh, îî‘ îesft înainte, er unulu dintre vorniceil mirelui, 
dum-'ejurige da\ffliresă, ţine următdrea oraţie numită «la 

\iăv6i/g»\
\ ’/^ună demin;4a

socri mari!

> Socrulu:
iulţămţmu, Dumilor-vostre. 
laeţî militari!

Dar ce’mblaţî 
Ce' eăuiaţl?

Colăcgrîulu:
Ce ămblămfi.
Ce căutămu,
Noî singuri avemu,

‘ Sama să ne dămu !
Dar’ îan să maî aşteptaţi,
Cu ’ncetulu să ne lăsaD,

(I), Din Bolanu, com, de^-lil V, Turturenu.

Cu ’ncetulu, cu binişorulu 
Că ne-omu da pe’ncetişorulu 
Cuvîntulu cu adeverulu.
Lăsaţi-ne maî pe’ncetulu.
Că ne-omu da sama cu dreptulu. 

Cu şliculu luatu,
Cu capulu plecată.
Dar din cele multe.
Multe şi merunte.
Şi din cele dese 

Nu le-omu pute spune-alese, - 
C’alu nost’ teneru împeratu 
Pe aici a maî âmblatu.
Bine sama că şî-a dată,
0 floricea sî-a ’nsemnată.
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I7ale luî curfî s’a" ’nlurnalu, 
De cu sară s a culcată, 
Demineţa s’a gculalu.
Pe obrazu că s’a spălalu,

He obrazu 
Cu vinarsu 
Şi pe mân’
Cu vinu bunu. 

lupă ce s’a spălată 
Chică negr’a pîeptenatu 
Murgulu ’^î l’a înşelată.
Pe murgă a încălicată,
Din trîmbiţă a sunată.
Crea oste s’a rădicată,
Sute că s’aă adunată.
Şute ne maî socotite 
.ŞLjmf-ttesămăîuîIeT^
\Treî miî lecîorl de boerî.
'Şî treî~rniî~Tte-grăniceri7—'
Scei atlalp dirPFofT 

nie de nepoţi. ~ 
lă nostru ’mperată, 

/Oştea cum s’a adunată.
Peste dins’a căutată.
Şi poruncă că î-a dată 
Ci să plece la venată.
Şi cu toţii aă ])lecată,
Şl-alu nost’ teneră împeratu 
Cu el încă a plecată 

Şl aă ămblatu 
/ Şl-aă vânată:

Munţii 
Cu urşit.
Stâncile 
Cu (Jînele;
Rîpile
Cu vulpile ;
Bălţile

^ Cu pescele,

/ Şi satele ’ .
/ Cu fetele.

Şl-mi vânată, câl-aă vânată.
Şi nemică n’aă aflată;
Şî-aă venată ţara de susă 
l-’ănă colo spre-apusă. 
fir colea de cătră sară 
Ajutigendă într’o poenă,
Aă dată de-o urmă de'feră. 
Stă oştea’n locă şi se mlară 
Să fie urmă de fiâră ?
Şl-ală nost’ tâneră împerată 
Şi elă âncă’n locă a stată 
Şi la urmă s’a uitată 
Şi pe sfetnici a’ntrebată:
Să fie urmă do feră .•„ ^
Saă pote de diuişor^'f' ‘^Y'4 
Şi s’a alesă din ostaşi '; » ’ i 
Unulă care-I bună ppşcaş^C% ■ 
Şl-a (JisQ: c’astă urniîlş6rS;’',.v / 
Nu este urmS.j3^ţi;era,^i 
Ci este urniă fd^Ţ|ină 
Să (ie ’n as^j^^buhă 
Cu’mperatulâ-i'mpfeună.
Dar şi dup’acesta eră '
Stă oştea ’n *jpcă. şi se ţpSjarfi^ 
Să fie urmă de dină ¥
împăratului cunună,
Oi’I pote e totă de fiâră 
Să-I fie până de ş^ră >
Lui Iubită soţior^,? 
firă unulă din^pstaşl.
Care a fostă maî bună puşcaşă, 
A di să că acesta urmă 
Nu este urmă de dină,
Ci este de flore de raiă * 
Ca sa fîeT^e bună traiă 
La ală jiostru împerată, 
Tenerâjpnândru, luminată.
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Dară unulu din ostaşi 
Celu maî iscusită puşcaşu,
A (Jisu că-î de_căpri6ră 

• Ca să fid' pănă’n sară 
’mperatuluî soţidră. . 

rŞi nunulu celu mare 
Cu grija ’n spinare,
Câlate. pe-unu calu 
Ca ş^unu ducipalu 
Se umflă din nărî,
Se rădică ’n scări 

Vşi se-îa Ia gonă 
După căprioră.

Dar tenerulu împăratu 
Cu atâia nu s’a lăsată,
Pp cală'bună a’ncălicală,
Pe scărî de-argintă s’a'nălfată 
Peste 6ste-a căutaiu 

f?i pe noî 
•Pe-âceştî doî 
ScurfT de stătu 
Bdnî de şfată,
Din gură’ndrăsneiî 
Şi din caT sumefT,

Cum la oste trebuescă,
Din oste că ne-aă alesă 
Şi’nainte ne-au trimesă 

Din conacu 
In conacă 
Cu caî de olacă,

/Pte lumina sleleloră,
Pe mirosna floiiloră,
Pe crângulQ ceriului,
Pe arborele ventuluî.
Pe faţa pâmîntuluT,

, Să ne ducernu, s’alergămă, 
Câpridra să-î prindemu.

Dar şrnoi _
AceştI_jioî /t■,

Amu alesă şese lipenî,
Carî aă fostă maî năsdrăvenî; 
Cu nnghile custorite.
La aceste curţi gătite 
Şi cu c6mele cănite.
Şi caiî cum î-amă alesă 
îndată amă şi purcesă 
^e lumina sleleloră,
Pe mirosna floriloră.
Pe crângulu cerîuluî,
Pe arborele ventuluî,
Pe faţa pămîntuluî,

'Dotă răcnindă 
Şi _chiuiiidă

Şi din pist^ trăsnindă, 
Toţî-'cu puscî şi cu pislole, 
Maî mulţî cu^-pălmile gole 

urm’aceTei căpriore.
Şî-a mural e rga tu 
Câtă amă alergată 
fir când amă ajunsă 

/ La acestă sată 
y liUii^a s’a lăsată

j 1 Mândră şi frumosă 
Sten a ni se lasă.

Urma fîereî întră^n casă...
Noue respun.să să ne esă ! 

Dară de gândiţi 
Şi de socotiţi 

Că ni-să caiî toţi lălliari, 
Noî avemă popi cărturari, 
Voră spune că nu-să tâlhari, 

Şi avemă
Fermanu dela ’mperăţie 

Cu pectţie
Calea să nu ni se ţie, 
Şî-avemu carte lătinescă 
Celă ce s’află s’o cetescă
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De noî să nu se ferescă,
Dar celu ce-a vrea să găcescă 
Si n’a pute s'o citescă 
Ca de focu să se ferescă !
Dar eră de nu credeai 
Să fiţi buni şi s’aduceţî 
Unu popă cu barba desă 
Să cetescă carte-alesă.

Să n’aduceţî
Unu popă'cu barba rară 
Să ne ţie până’n sară, 

S’aduceţî
Unulu cu barba ca fusulu 
Să ne dee îuLî respunsulu.
Dar’ alu nost’ respunsu ce este ? 
C’a'u nost’ respunsu este aşa, 
Cine doresce-a iu afia :
Unu colacu de grâu, dospită 
In şese împletită.
Cu miere îndulcită ;
Ună colacă mândru, frumosă 
Ca şi faţa lui Christosă,
Să fie osteî de folosă.
Si er ni se maî cuvină 
Şese păhară cu vină 
Si şese năfrămî de ină 

Cu fluturi cusute,
Cu arnăuţi bătute,
De-aicea gătite 
De l’acestă casă 

/ Mândră şi frumosă.
Şi nu de la vr’o vecină 
Fe-ună dărabă bună de slănină 
Saă pe-ună căuşă de făină.
Că de a fi miresa prbstă 
Ne-a fi numai cinstea nostră

Şi ruşinea dumnia-vostră. 
llaUTân cinstită socru mare 
Şi dumnîa-ta socră mare,
/ Să lărgiţi casa 
y Şi să’ntindeţi masa,
Că doră v’a dată de scire 
Vornicelulă dela mire, 
Câ’mperatulă nostru vine (1). 
Al nost’ teneră împerată 

.Cu'-îctr-egulu-s^u paiaţă, 
jCu oştirî împrejurată;—V 
:CiUcăpitanr~cu cătaire \
1 Cu arliăuţi şi cu fădyane'
^ Zugrăvite, ^

Polii te/ (
Şi’n eîe domne gătite. )
^d'Uce şi-unuTă’dVanu mare 

Cu-alăute, cu cântare,
Şi’n ehi stă mărita nună.
Ce ţine'n mâni q cunună, 
Strălucită, luminată.
Cu pietre scumpe lucrată i 
Pentru cinstita miresă / 
Cea de’mperatulă alesă.

"Nu gândiţi că vorbimă glume 
nişte basme din lum^

Ci ve gătiţi câlă^ rrrai'T:ăre 
Cu cele de ospetare.
Daţi ovesă şi fenă cu care 
S'aibă caii de mâncare.
Caii noştri să mănânce, 
Diu^^pete să nu mi.sce,
Să mănancerşi_sănîeep'
Din capete să nu stee.
Tăieţî junei cu carne grasă 
Ostaşiloră pentru masă.

(1) Versurile ce urmăză, afară de vr’o câte-va din urmă, se află şi’n articolulfl 
^Nunţile la publicată în «Călindarul pentru ducatulu BucovineI> pe an
1857.
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Aduceţi buţî cu vin11 tare 
Să fie la fie-care 
De-ajunsu şi cu ’ndestulare.
Ce-î mal dulce noT să bemu,
Ce-î maî bunii noî să mâncămu. 
Strîngeţî fete frmuşele 
Ca să dănţuimu 6u ele 

(/Tîîi(r şi peniru aceste fete 
Ce stau pe lângă părete 
Ca nişte puici cucuete...
Şî-acestoru fete venite,
Ca cîorele grămădite 
Ce stau dup’a nostre spate 

\Cu gurile largi căscate 
flaŢi în borşu o cojiţă 

Şi le daţi ca să înghiţă 
Să nu stea cu gura sa că 

iCa cureua de la tecă.
de cum-va nu se pote^1 

Să ’mpliniţi aceste tole 
Căutaţi locu de v’ascundeţî^

' Nici să staţi să mal răspundeţi,
Că ostaşii nu sciu glumă 
Şl-aru să fie val de mi^ă.
Ori uoue drumulu ne daţi,
Orî calea ne-o arătaţi.
Ori cărţile le cetiţi 
Şi ’napol le trimeteţi,

Orî porţile deschideţi 
Că de cum-v’aţi fi şireţi 
Şi nu-ţl deschide porţile 
Ca să între oştile 

orfiu da cu armăţile' 
Şî-ornu sparge cetăţile,
Şi vomă sfărma porţile, 
Şî-omu da cu pisLolele ' 
Şl-omu sparge zăvoreft •'
Şi. voru întră oştil^e . *

\Ue urată amă maî ura 
ar ni-î .că vomă însăra 

Şi_ pe jcea.'vale adâncai ă 
ine-'Qapldie ’nviforată 

ŞT n’aveniă mantaîe~£Tlhe' 
PTOrari^ să~nu —ne^că Id^ 

ăf^icî potcove ele argiătiT 
;; Bgnre ţie'pe pamilîtuj.^) 

De-aceeaTaşT (jice aşa.
Că mie mi s’ară cade 
O copilă de acolea.
Care-a fi de sama mea.
Şi dacă liu mi-a. plăce 
'iotă aici va rămâne '*• 
Să facă draculă din ea 
0 scripcă că-o strună rea 
Să cânte la nunta mea (1).

După ce a sfârşită colăcerîulu de ţinută oraţia a- 
cesta, socrulă ceiă mică, adică tatălă miresei, deschide 
zăvorele, er’ socra cea mică, adică maica miresei, aduce 
o cofă cu grâă şi c’ună colacu mare pe gura ei şi-o pune 
josă la mijloculă zăvoreloră.

Nunulu celu mare sau şi unu vornicelu apucă de că-

(1) Una esempl. dict. de Gavrilă Boncăşa din Vatra-Dornel, er altulu comu
nicata de Todera Leuştend din FundulQ Moldovei.
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lare colaculu de pe cofă şi ţinendu-lil amendoî în susQ, 
unulu de-o parte şi altulu de cea-l-altă parte trece mirele 
pe sub dînsulu. După ce a trecutu mirele rupu colaculu 

, îii doue şi-lu asvârlu în cele patru părţi ale pămîntuluî. 
■ După aceea vornicelulu mirelui portă pre mire, fiindu 
amendoî călări, pe’mprejurulu dănţuţloriloru, între care

V’ h

kseţaflă şi miresa, împrejurându-i de trei ori. La a treia.
îmţftejurare, oprindâ vornicelulu calulu mirelui lân- 

V • *4' • »gă itiiueşă, vine socra cea mică cu un scăuieju micu 
şi pune capetulu prigitoreî (catriiiţeî), pe care se află 
câte-va fîre^^%'grâu, pe scăuîeşu. Mirele puindu o monetă 
de argintu pa g^u şi descălicându păşesce pe grâulu a- 
cela şi aşa se scoboră de pe calu josu.

După ce a descălicatu mirele se sue unulu dintre vor- 
niceiî seî pe calu şi ţi^unjură cu dînsulu de trei ori pre 
iiunja^ii, cari formez'ă unu'felu de rendu. 
yPână abuma au fostu*d6ue rendurl, în celu despre re- 

'^săritu se afla mirele, eră îi^ cclu despre asfinţiţii se afla 
i miresa faţă în^faţă—de mire.
^^“^irele şi miresa stau locului. Geîa-l-alţlînsă din amen- 
doue rendurile jocă ne’ntreruptu. Şi pe când ceîa-1 alţi 
jocă, pe atunci vorniceil schimbă ploscile şi beţele.

Vine apoi socrulu celu mare cu unu colacii rotundu şi-lii 
dă nunului. Nunulii îea colaculu, se pune cu dînsulu în 
mijloculii danţulul şi ţiindu-lu în susii între mire şi mi- 
resă, (Jice cătră miresă:

Uitâ^teţ^ 
Că-ţ,î-resare 
Sfântolu Sore!

Miresa se uită prin borta colacului în cele patru părţi 
ale lumel. După dînsa se uită şi mirele (1).

(I) Datina de a se uita prin borta colacului ta cele patru părp ale lumel a 
fostu mal de muUu usitală şi’n Crasna, districtulu Storojinetulul.
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După, acesta strigă nunulu cătră (JicălaşT să cânte. ţ)i- 
câlaşiî începu a cânta cânteculti îndâtinatu la t6te incun- 
jurăturile.

Er vorniceiî, apucându pre mire între drusce îlu vîra 
cu danţulu în casă, şi după ce aâ întratu-'înăuntru şi au 
încunjuratu de treî ori masa, la a treia oră îlii aşeză în 
capulu mesei, unde rămâne apoi până ce sosesce tiinpulu 
ca să-şl îea miresa şi să se ducă cu dînsa acasă (1).'

In unele locuri este datină ca, după ce s’a încheiată 
colăcăria, să se prindă toţi nuntaşii de mână şi să for
meze unu danţu, la mijloculu căruia vine mirele, miresa 
şi druscele. Vornicelulu primare conduce;, danţulu în casă 
şi se învârte numai odată în jurulu mesei până ce ajunge 
în c6da mesei er mirele şi miresa în frunte. Cum au a.-‘ 
junsu aice, druscele lesu afară de după mas,'^ m^irele şi 
miresa, însă remânu alăturea în capulu mesei,^er nuntaşii 
de amendoue părţile lorQ. . +,

Ast-fellu se face colăcăria la Românii diîi Bulina.
i * 4

Iri Moldova, când vinu nuntaşii, ca să^a miresa, a- 
tuncl întră în casa miresei colăcerlulu em ddî^ornicl''şi^ 
ureză aşa:

I3ună (Jă'a,
Bună (Jiua!
Nuntă fi’umosă,

In a dumiloru-vostră casă!
Nu ve voniu întreba de via^ă. 
Că scimu că este cu dulcefă. 
Nici de traiu, că este frumosu 
Din mila domnului Christosu. 
Dar d-vostră să neîntrebaţî :

Ce âmblah ?
Ce căutaţi ?
Noî ce’mblămu,

Ce căutămu 
Sama bine să ne dămu.
De vreme c’aţî stătută a ne întrebă,,, 
Noî sama prea bine vomă da.
Şi dumnla-vostră să nu socotiţi 
Că suntemu nisce omeni pribegiţi. 
Că ’mperatulu nostru de cu sară 
A dată veste în ţară 
Şi multe oşti se adunară 
Şi aă purce.să la vânare.
Şi aă âmblată codri ’nfrundill, 
Câmpii cel înfloriţi,

(1) Dict. de G. Boncăşa din Vatra Dornel.
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Munţiî şi delurile reci ; In scări de argintă s'a înălţată,
Şi văile cu isvdre şi sălci. | Şi peste totă 6stea-a căutată

Şi ală nostru puternică împerată Şi m’a .. alesă pe mine, ou aceşti 
Peste nici o urmă de feră n’a dată. [doi volnici
Şi strînse sfetnici şi filo.sofI. Ca pe nisce .slugi a lui mal mici
Archierel şi Bogoslo'vl, Din cel mal buni bărbaţi
ŞjtOtI l’aă sfătuită şi l’aă îndemnată 

-Şâ mergă în capulă Eusalinivlind) 
—‘""'l* " [îa vena tă

vPă.mîntulă aă înconjurată 
Şi peste urmă de feră aă dată. 
Inriperatulă nostru er strînse filosofii 
Archiereil şi Bogoslovil;

.'Cu el se sfătuia şi grăia,
Caref cum capulă îl ajungea 
Efă; dintre toti s'a alesă 
UrtuUj mal midiile. stată, (2) 
p^r mal - vreSnică la răspunsă şi 

' ' [sfată.
Ip piclore . elă că s’a şculală 
Şi din gură fşa-a cuvîntată : 
»Bucură-te îmiîărat^L 
»Că acesta e^afcjjtm^Şe dină! (3) 

.||ip^'să fie cu împeratl^ă împreună. 
«BUcură-te împărate ! . y...
.«^ă acesta este flore de raiă,
«Ga să fiş împărăţiei tale de bună 
^ . ftraiă.

Şi ătunci tenăriilă împărală

Şi la graiuri învăţaţi.
^i ne-au trimisă pe semnele pâ-

[mîntulul.
Pe crângurile ceriului.
Pe lumina steleloră,
Pe curgerea apeloră.
Când la acestă cinstită casă,
0 stea din cerîă josă ni se lasă, 
Răspunsulă acuma în grabă .să

[ne esă
Conaculă deci să ne gătiti 
Ca pre împăratulă să primiţi 

ButI cu vină 
Şuri cu fenă, 
lalovite grase.
Copila cea frumosă 

Să şadă cu’mpăratulă la masă.
Gă'5 ’mpăratulă nu vine cu vr’o

[mânie,
Nu cu arme, saă cu vr'o tărie. 
Nici cu sabie frantuzescă, 4)
Ca pe d-v6slră să vă înegrescă.

Ci aă venită,

(1) lerusalivnilu, ca unu locQ sfânlQ se pomenesce aici numai spre a înălţa 
valorea locului de unde se lea miresaşispre a curteni pre părinţi.

(2) Turnura acesta se găsesce forte adese ori în poveştile Românului: adică 
minte mare la persone care la vedere s’arCi părâ mal josă decât alţii.

(3) Dina dineht, sunt Deî de partea femeescă. Idee şi numire remasă din ido
latrie. Ea esprimă o fiinţă superioră, cu calităţi divine.

i) CrediJ; că mal din vechime va fi fostă sabia turcâscă, căci acele erau ves. 
tite. Sabia franţuzescă mal lâr(Jiă a ajunsă la sciinţa ţăranului română ; şi a- 
nume de pe când se lăţise în totă lumea bravura franţuzescă ' sub Napoleon 
celă mare.
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Căci au au(}itu
C’aicî este o fl6r^ de'nlloresce 
Şî-a rodi nu rodesce,
Şi a venitu s’o Ia şi s’o ducă 

Peste mun^î 
Cărunţ,!

Până la ale sale curfî.
Şi acolo de’nfloritu va înflori, 
Dar şi rodă va rodi,
Şi mai bine îî va fi,
Şi noue să ne dea doî colăceî 
Impletifî şi frumuşel.

C’o mână să-î luămu 
Şi cu alta să-î dămu,
Ca nu cum-va să ne'nşelămu (1), 
Şi doue năfrătnî de inu 
Cusute totu'cu firu,
Să lege frâele cailoră, (2)
Ca multă mită colăcariloru.
Când caii din capu voru ridica 
Năfrămile încă voru sălta 
Şi multu s’a bucura 
A Iu nostru împeratu, .
Ce ne-a făcută slujbă adeveratu (3).

Totu în acesta chipu trebue să se facă Colăcăria şi’n Ţara 
Bomâncscă.

Oraţia, ce o reproducemu maî la vale, ne arată celu 
pulinu, că Colăcăria, deşi sub altu nume, e usitată şi în 
acestă ţară.

Colăcermlu :
Bună diiniiiej.a. 
Cinstiţi socri mari!

SocruJu :

Mulţămimu noi voue, 
Tineri voinicel!
Cu ce trebă mare 
Aţi venitu la noi ?

ColăccrmUi :

Acum dară socre mare 
Că ne-aţî făcută întrebare.

De ce adică .venirămă 
Şi la uşă ne.oprirămu.
Ne vomă da respunsulă; însă 
Să ve ţineţi gura strînsă 
Şi să tăceţi ca pămîntulă 
Ca să ne-au(jiţl cuvîntulă.
Ce ne întrebaţi dumnea—vostră 
Ingrab’de venirea nostră ?
Ce-i acestă tinerime.
Ce e acestă mulţime? 

,/AsEe^ete urşi vecţură 
De ţintă ochi şi cască îjură.? 
N’atmrar'vedută omeni încă.

(1) Prin acăsta se curtenesce miresa, dândU 'a înţelege, că este aşa de meş
teră şi alăsă, încâtu chiar ultându-se multă la lucru, unu holtelă pote a-şl 
pierde cumpStulfl şi a deveni din colăcariu chiar peţitorfl pe sama sa. «

(2) Este obicelu, ca mirâsa singură să lege la frâele cailoră colăcapiloru câte
o năframă. . •

t3) Ep. Melchisedec : «Literatura religiosă pop.» in tCpnvorbirl lit.» lan. XIV. 
p. 392. *■"' * V
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Şi să temă că le mănăncă ? 
Noî amu mat âmblalu şi alt’dată 
Pe aiurea ca şi ast’dată,
Şi aşa nu se' mirară,
Nici ce căutăiriTâ nu întrebară? 
Acum toţ.T v’a|.î strânsă grămadă, 
Ca cum aţi căuta sfadă! 

vOre, voifî, noî de temă,
,Să stămu şi să ve dămu samă ? 
Dar nicî prin gându să ve trecă 
O aşa părere sacă!
Nu ne speriemu de lume,
Căcî purtămu de voînicî nume; 
Nicî ne îngrozesce vîntulu,
Că scimu să ne dămu cuvintulu ! 
Dacă voilî şi vo place 
Să ve respundemu cu pace,
O luaţî cu ’ncetişorulu 
Să vcrbimu cu binişqrulu.
Că orî ce, cu ’ngăduelă.
Se face cu renduelă,
Er repede, când se cere.
Nu se fa pe cu plăcere.
De aceea, lăsându gluma, 
Ascultafî la noî acuma.
•lunele nostru ’mperatu 
Frumuşelu ni s’a sculată 
Iritr'o 4i de dimihefă,
ITup a noriloru roŞeţ^

' Vrendu să plece’n venătore 
yCu tinerî cu pompă mare,

S’â sculată s’a gătită bine,
S’a' arniată, cum se cuvine.
Şi . luândă bucîumă îndată 
Ducîumă cu elă odată.
Strînse elă ostaşî mulţime 
Tdtu voînicî de călărirne 
Şi. agerî cu măestrie 

9 Ua arcă şi vtnătprie.

Apoî cu eî pe recore 
A plecată la venătore 

\Să’ncureze,
Să veneze 
Munfiî 
Cu deluri'e.
Pădurile 
Cu umbrele 
Şi văile 
Cu luncile.

Asţfelîă âmbâiidă diua totă, 
Ocoli l’a loculă rotă 
Până l’ameijî spre sară 
Fără a vena vr’o feră;
Şi a tată se desgustase.
In câtă era să se lase,
Dar se părea c’o nălucă 
lî tolu_rlicea să se c!uc^ 

lElă cu arcă săaeta’n m^ă. 
Ajunge la o fontână ^Z^ 

fgiAiedendăIjirmă de feră, 
Aîpî'Tutî.,.descălicară_i^

'■. Să se uî^^să.„pN_vescă,
Ce urmă e, să ghîcespă. 

j Stândă dar ast-felîă f>e-care 
' Şi. pxiv-ind-u. cu mirare,
Unii aă (JisQ câ e de (Jină, 
Aîb’o împeralulă de mână ! 
Altiî, că-T flore crăescă, S- 
Aîb’o’mperâ[uTu~TiTtr$5ă;j 
Decî, cu - a câstă cuvîn tare, 
Pe’mperatulă afitarâ 
Şi făcură ’t^an4u_să-î vie- 
Să hotărască, .să scie 
Din ce parte acea 4'tiă 
A venitalfe Ta^ rontâhăr^

’Şi cu inima ’hfdcată,
I jr§ga~ pe ărrmăj Tndată. 
După dînsă se totă duse
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Până veiju că-lu aduse 
Cu totă oştirea nâstră 
Dreptu curţile dumnîa-vostră • 
Unde a zăritu o flore 
Ca o stea strălucitore,
Care de crescuţii totu cresce 
De’nfloritu totu înfloresce.
Ur de roditu nu rodesce,
Căci pămîntulu nu-î priesce. 
De aceea imperatulu 
Făcu întru sine slatulu 
Că p'acea frumosă flore 
Şi dulce mirositore 
S’o îe, ca să slrălucescă 
La curtea ’mperătescă 
Unde locuia să-î priescă.

Să crescă
Să înflorescă 

Odrasle să odrăslescă,
Să-şT dea rodulu la ivelă 
Si tuturora la privelă.
Aşa împeratuia june 
In gânda după ce îşî pune 
Se uîtă, locu ’nsemneză 
După a stelelora rarle 
Si se întorce îndărăt 
Cu inima ne ’mpăcată 
Si cu gânduri doritore 

''P-entru rumena lui flore.
A dou I (Ji de dimineţă,
L’a norilora roş6ţă,
Se îmbrăcă, şi încălţă,
Pe scări de-arginta se’nălfă 
Si pe cala alba voînicesce 
Incălecându, se opresce 
jSi peste oş.tirea Ibtă 
Intorcăndu şî ochiî rotă, 
t’e noî colăcen ne-alese,
Gp mustăţile sumese

Pe atâti caî îutî ca smei.
Cu capete toft de leî,
Cu comele poleite,
C’unghiile zugrăvite,
Care, când începa să saîe 
Din nări aruncă văpae !
Eră după ce ne-a'ese,
Eia cu vorba ne trimese 
După îubita luî flore 
Si forte mirositore,
S’o ducema, să străluceşcă 
In grădina ’mpei’ătescă !
Noî ama plecata toţî îndată, 
IMpă vorba luî cea dată.
Nu sciurăma .sama bine 
Să venima pe drumurî line.
Ci ne-ama îndreptată pe siele 
Sî-ama veniia tota după ele, 
Pesle.muntî şi peste sgbîaburî 
Si peste sute-de delurî, 

Mâncânda 
Şi benda 
împreună

<Cu cântări, cu voe bună, 
fŞi ’ntrebânda în calea nostră 
jTota de curtea dumnîa-vostră ; 
/Şi aşa steua dorită 
împăratului iubită 
Aci din ochi o pîerdurăma 
Şi că s’a pitită veijurăma. 
Daţi-ne dar acea flore.
Acea stea strălucitore 
ŞiVcu răspunsa împreună 
Vă p'oftima şi voe bună !
Nu răspundeţi vorbe rele.
Că apoi vă vinu mai grele. 
Noî nu suntema bună-oră.
Să îndrugăma ca la moră,
Ci dăma vorba mirelui.
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Porunca ’mperaLuluî.
Ecă şi (ermanulu luî (1)
Este carte latinesca :
Puneţ,î ca să v’o citescă!
D*e nu seiţT, ca de cărbune, 
Ve ferjfî mâna a pune.
Şf chîemap popa să vie.
Că elu latinesce scie ;
Dar nu vr’unulu barbă lungă 
Treî (Jile să nu-î ajungă,
Nicî vr’unulu cu barba rară 
Să ne ţie pân’ deseră,
Nicî vr’unulu cu barba desă 
S’o citescă ne’nţele.să;
Ci de ceî ce sciu să sugă 
Ca s’o citescă pe fugă.
Că... nu-î carte latiuescă,
Ci, cum vedeţî plosca nbsti;ă 
Cu vinii de la Delulu mare, 
Căncl~beţîv <-.ăcînl£Lve sare !
Cu vinu de la Valea-luu^ăJ 
Când beţî, faceţî gura pungă! 
PoFtiţî ;,de ’nchinaţî odată,
\1e udaţî gura căscată,
Şî-o treceţî din mână ’n mână 
Să ne daţî pe acea ^ină 
Ca s’o ducemu la ’mperatulu 
Şi să contenimu totu sfatulu. 
Nu gândiţî că vorbimu glume 
Orî niscaî basme din lume.
Ci ve gătiţî câtă maî tare 
Cu cele de ospetare :
Aduceţî lenulu în care 
S’aîbă caiî de mâncare,
Tăîaţî juncî cu carne grasă 
Să daţî ostaşiloru masă, 
Strîngeţî fete frumuşele

Ca să dămu hora cu ele;
Apoî maî gătiţî şi case 
îmbrăcate cu mătasă 
Şi, pentru ostaşî, umbrare 
Cu locu de ’ncăperc mare. 
Intindeţî maî multe mese, 
Puneţî bucate alese 
Şi cofeturî lâng’aceste,
C’a.şa obîceiulu este,
Er cum-va de nu se pote 
Să le împliniţî pe tote,
Nicî să staţî să maî respundetî, 
Ci cătaţî locu să v’ascundeţî. 
Că ostaşiî nu sciu glumă 
Şî-o să fie vaî de mumă!
In sfîrşitu să maî sciţî bine 
Că şi împeratulă vine 
Cu căpitanî, cu cătane 
Şi cu maî multe rădvane 

Zugrăvite 
Poleite,

In ele domne gătite;
Vine şi unu rădvauu mare 
Cu lăute de cântare,
Stându în elu mărita nună, 
Ţiindu în mânî o cunună 
Strălucita, luminată.
Cu pietre scumpe lucrată. 
Pentru rumena miresă 
Cea de ’mperatulu alesă.
Scoteţî dar acum colaculu.
Că ne-amu deşertată totu saculu 
Şi să ne maî daţi, să scie.
Şi câte o sangulie 
De.inu subţire, ţesută,
Şi cu florî de firu cusută. 
Futeţî da şi de metasă

(1) Aci arată plosca cu vinu.



£r de nu, şi d'arnicîu fie. 
Cum vefî av6 omenie,
D'aveţî ininSî să ve lase,
Căcî noi cam primimu de tdle. 
Numai curendu de le 11 scote, 
Ca .să ne ştergemu la gură « 
Că-î udă de băutură.
£r astoru fete venite.
Ca cîorele grămădite,
Ci vă stau cam pe la spate 
•rotu cu gurile căscate,
MuTa^î în lapte o cojită 
Şi le daţ.1 ca să înghită 
Să nu stea cu gura sacă,
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I Ci de doru să le 'mal trecă; 
Să-şT mat potolescă jindulu 
Fân'lî o veni .şi loru rendulu!

Socrulu:
Dar ce,nu descălicajî? 

Golucerhdu:

Vremii respunsulu să ni-lu dală, 
Că de! amu descălica,

/d5ară ni-T c'omu însera 
Şi-o să trecemu văî adăncî, '
Cu prăpăstii şi cu stâncîţ^’' 
Munţi înaljî şi braqlî stufoşi. ^ 
DaţLrespunsulu s^etoşî. (1)

In Ţara Românescă şi anume în judefulu Ialomiţa 
esistă, după sosirea mirelui cu toti aî săi lai^locuinţa mi
resei. încă şi următorea datină şi^anume:

«Pe când căruţele şi călărefii se preferăpe dinaintea ca
sei, miresa din năuntru se uită printr%nu inelu, ţiindu 
unu ochiu închisu, să-lii vadă pe-gineTîclT%cesta ci că să 
n’o ddră-. ochiP-la-betrâneţe. Apoi ^ jdcă joculu Tyn^^ 

’^^a^saîrjăte^farPeniru acesta" set trimitu doi băeţî la. gârlă,' 
însoţiţi de unu cobzariu,^i aducu de acolo apă. Pe alo
curi se duce la puţu după apă în.săşi miresa întovărăşifC 
de unu flăcău, care_ are^L tată şi mimă. bună, mt sitruji-,-şi 
cirtonăirtari trimişi dela ginerică, luându apă într’o căl- 
daTe~de-aramă albă. Vasulu cu apă împodobiţii cu o bas
ma, unu firu de (?) roşă şi busuiocu, se pune la rădăcina 
bradului celui înfiptă de Sâmbătă sara, şi flăcăi şi' fete 
facă hora împrejurulă lui. După fie-care trei invertiri a 
horei, merge miresa, care şi ea se află jucândă alături cu

(1) Stef. Stoica, apud G. Dem. Teodorescu: Poesil poporale rom. BuciirescT, 
1885 p. .165.-0 vai5aTîiârX~acesIeî~orăţîr1;olO din ţara românâscă vedi-o la 7. 
C. fundescv,: Literatura poporală, basme, orafil, păcălituri şi ghicitori. Ed. II, 
BucurescI 1870 p. 113.
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nuna mare şi varsă din vasu de trei ori la rădăcina bra
dului ; acesta ca, să fie începutulu căsătoriei mănosti şi 
îmbelşugatu. După aceea stoîniculu, adică flăcâulu care stă 
în horă cu plosca sub braţulu stângă şi cu unu păharu 
plină cu vină roşu în mâna drep.tă, îlu întinde peste ca- 
pulu miresei cătră acela, care se 'va brodi atunci în acelă 
locu şi care be astfeliă până de trei ori. După ce s’a ju
cată apa, ginerica şi nunulă, care până atunci au stală 
pe afară, se apropie de uşa casei. Atunci miresa apucă 
şomoigk^’ulu de busuiocu celă legată la tdrta vasului, îlă 
iTioie în apă şi stropesce de trei ori piciorele ginericăî şi 
a cdloră ce sunt cu dînsulu.

RoluJ^ a'pef la. nunta, aducerea ei de la isvoru de cătră 
cine^va care e privită ca norocosă, şi apoi spălarea cu ea 
a picioreloră’^Sele h'oue'tfăsurr~f6rte caracteriJMce, făcea 
o. parte , din ritulă nupliaM la vechii Romăhi; «aqua petita 
de pura fonte per piierum felicis'stmuni vel puellam, rpme inter- 
est nupUis de qua...sofibant nuhentihus pedes lavari.» 

ţ* Fj^t’a la dlnsil si dantulă—apai—IS-U^se scie. In orî-ce 
c||^e TO.teresantă că-lu iocă—miresa si nuna mare, pe 

când mirele şi nunulă mai-e st^|i afară; căci dună an- 
tica_cr-edirrrţă^fahcă7înregjstrattrte 'căîrâ" Varrbne,' (DeT 
dat: I. 61) apa la nuntă represintă anume elerhentulă feme- 
escă, ■ajqua fe'tnvtia^iX)
“In unele părţi ale Tramilvaniei este datină tocmai ca 

.şi în Bucovina, că unii dintre nuntaşi, nemijlocită înainte 
de sosirea mirelui, scotă o masă în mijloculă curţii (ogrăzii), 
pună pe ea ună colacă şi ună vasă cu apă; alţii închidă 
porta şi o legă cu legături de fenă şi paie, şi astfeliă 
pregătiţi aşteptă pre mire.

Câţiva călăraşi din suita^niii^iui se întrecă la fugă până 
la porta miresei.

(1) B. P. HasdeQ : Dict. limbai ist. şi popor, a Rom. t. II, p. 129J—1292.
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Aici, la porta miresei, uncie lete şi feciori aşteptă, îm

preună cu ceîalalţî din satQ, vorniculu ginerelui (capulu 
câlăriloru) cere colăcelulu« recitându următdrea oraţie :

Colăcenulă mirelui:

Bună deminela la d-v6stră|
,In ce voe ve aflaţî?

Colăcermlu miresei:

Mulţămimu domnia-vostră !
In voîa grâului 
Şî-a vinului:
In voîa cea bună.
Dar ce ’mblaţî? 1)
Ce căutaţi? ''

Golăceriulij, mirelui:

Noî ce ’mblâmu 
Ce căutămu?
Pe d-vostră ve rugămu

ne luaţi încetă, îiicetişoru, 
Să ne dămu sama maî biiii.şoru ; 
^cî lucrulu de grabă 
Nu e de nicî o trebă,
Nicî noue nicî d-v6slră,
Nicî luî Dumneijeu nu-î place. 
Pentru alu nostru teneru împeratu 
Forte multă, amu âmblatu :

Ţara crucişă 
Şi curmecjişu:
Prin liveqlî frumose,
Prin locurî stâncose.

Şi sun temă nişte oştenî 
Pe carî ne ehîamă Eomleni .

De treî ^'le totă âmblămă 
Peste totă ve căutămă;
Căcî tenerulă nostru ’mperată 
F6rte de dimineţă s’a sculată , 
Pe faţă albă s’a spelată 
Bucîumă de aură a luată 
In ţară a buciumată (2)
Mare oste a adunată.
Vr’o cincî-(ţecî de călăraşi.
De se spargă caiî de graşî;
Şi despre sore i^esare,
Eşi oştea verjătore 
Şi venară, şi venară 
Până în spre murgă de sară; 

Venară munţii 
/^u urşiî;
I Văile 
ţ Cu ferele ;

Câmpurile 
Cu florile;

! Mărăcinaşî,
' Cu epura.şî.
' Şi satele 

Cu fetele !
Şi venară, câtă venară,
Urmă de feră aflară :

Urma era,
Fera nu era ...

Sta toţî pe locă şi se miraă 
Şi uniî pe alţiî se întrebaă :

i

1) Cu înţelesulâ : cDupă ce lucru âmblaţl,» 6r nu ede ce âmblaţl».
(2) Ac6sta arată modulQ chlemăril ppporulul sub arme în timpurile cele 

vechi, când erai! atacaţi de limbi străine, căci atunci âmblau prin ţară buclu- 
mândQ. In evulă mediă a avută mare rolă buciumulă, cu deosebire la vSnată 
în ţările apusene, însă Românii n’aă avută de a face cu elă. —1. C. Tacită.



— 481 ^

Să fie radă din llaiii, 
Cu’mperatulu la bunu traiu ?
Sau să fie urmă de dină,
Cu tenerulu împeratu la voe bună ? 
Deci tenerulu împeratu 
Pe atâta nu s’a lăsată,
Ci’n scări de aură s’a’nălţatu, 
Peste este s’a uitată 
Şi ne-a aleşii pe noî,
Pe aceşti trei saii doi, ’
Cu caii mal buni şi mal fugaci ii 
Din gură mal ispitacl 11 j 

1 Şi ne-a trimisă înainte 
Să căletorimă fierbinte

•c *1'

Pe numerulă steleloră.
Pe racjele sorelul.
Pe aburulii vîntulul.
Pe faţa pămîntulul 
Şl-amă venită, venită, venită. 
Dar ... la podă ne-amă poticnită.. 
Până ce în susă ne-amă sculată 
Urma ni s'a astupată. ^
Dar % babă resneţă 
Şedea pe gblaţă 
Şi cjicea că-I de eri dimineţă 
Pe ea o amă întrebată 
Şl-aicI ne-a îndreptată.
Până aci amii veniţii 
Aci amă auclită.
In casă plângendă (2)

Şifafară jucândă 
Şilvedcndă poporă adunată. 
Amil îndrăsnită de-amă stată. 
Oraţia ni ş’a încheiată:
Căci noi amă mal ura.
Di»' nl-e frică c’omă însera 
Şirnu suntemii de ici-colea.
Ci suntemă de departe,
Dc_jfc^te ^epte_&iite,J 
'De la Buda-nouă,
Pe unde mâţa se ouă; 
Dc~4a-Buda-vechte—^
Pe unde mâţa-streclrfe 

Si cotoculii ;
;i_Nu-şl mai âllă loculă. 

Dar ca să scurtămă 
Pe d-v6stră ve riigămă 
Ca eluta moţată 

■■Sub_barbă bălţii 
Cu ţundră negră ’mbrăcată.
Cu cisme roşi încălţatăy
Să nl-o arătaţi, -....
Şi' cu respunsulu,~ să ~ne~daţp: 
,Ună colacii^ .de grâă frumosă 
Ca şi faţa luî Chri.stosă. ' 
Călăfaşulă Nichită 
Ar mânca şi carne friptă;
Câte unu păhară de vină 
Să ne mal scăpămă. de chină.

Acuma începe lupta pentru a Intra în curte, căci vornice- 
lulii miresei se opune. începe certa, şi vornicelulu mirelui, 
dacă porta e mai mică: sare cu calulu peste ea; dr la din

(1) FiiffacJă esle unulu dintre adîcctivelc latine, care la noî s’au păstratu 
atâtu de raru: bătacl, fugaci, (fugax, fiigacein).—IspitacM e vorbă .străină (i.şpită) 
dar formală după analogia limbeî române.

(2) Maî în tote caşurile miresele, când le cântă aşa numita dcsgovelă, plângu 
că se separă de părinţi. De aici cânteculu : „Taci niiifsă nu mal plănge.“

S. Fi. Marianii. Nuota la lloratItnL 31
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contră, cercă a o rumpe. Dar în fine i se deschide porta. 

‘■tD^intenî apoi calului, ca să ia colaculu pusu pe masă. Vor- 
nicelulu mirese! apucă vasulu cu apă, spre a-lu uda, când 
^ex va apropia de masă să ia colaculu. Intife diferite strigări 
se încercă a se înşela unulu pe altulu, până ce. în fine din fuga 
balului îlu iea. Apoi se împacă şi închină unulu la altulu.

- ■ V

V, Se legă de cfimele cailoru batiste şi călăraşii se întorcii 
spre a anunţa pre ginerile, care vine cu fcarulu, de isbânda 
ce au făcutu şi să vie, căci totulu e gata(l).

Pe lângă isvorulu Somemluî-mare, aşteptându mai mulţi 
, inşi din partea miresei dinaintea casei cu jjâne şi cu sare 
puse pe o masă dimpreună cu o fiirmţă şi cu unu cuţitU 
ăe lemnu, când sosesce mirele cu suita sa, nu lasă pre nime 
să; între în nuntru, ci întrebă: a cui e oştea adunată şi ce 

ifeliu cfe dreptăţi au, ca să potă întră în nuntru? Dacă de
spre tote acestea le va areta o adeverinţă demnă de credare, 
atunci le va da drumulu, de nu, să se întorcă îndSreptu de 
unde au veniţii!

La acesta întreită re şi pretindere unulu din partea mire
lui, care. asefhenea se • numesce colăcerîu, răspunde :

Bună cliua la d-v6stră 
Boeţî ele cinste şi de omenie ! 
6re ce staţi 
Aici atâţia adunaţi 
Dragiloriî mei iubiţi fraţi?
Noi venimu până la d-i1ţstră 
T6tu strigându 

„Ş.i i'^^undu
Şi"-fă ceri du o veselie mare, 
Dar îii^tsâ la d-v6stră 
E plânsu şi desfâtai’e i 

'Tociii^jca şija mare.

(tj*.L C; Tacitu C Nurfta popor. Rom. 
'(2] Potecă liarţu ? '

Dar noi totu amu auditu
Şi de-aici şi de-acolo
Că aveţi o floricică în grădinuţă,
Care cresce
Şi ’nfloresce
Şi nu odrăslesce.
Dar pe no! ne-o mânată 
Alu nostru împeratu, 
împeratulu celu tare 
Din uliţa cea mare 
Să ne dai noue fata d-telc,
Noi s’o luămu

publ. în op. cit. p. 21—25.
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Şi s’o duceinti
La cea curte ’mperătescă,
Untle-acolo să ,şi crescă
Şi acolo să ’nfloresQă
Şi-acolo mulţi prunci s'odrăslescă.
Dară şi noî toţi amu venitu
Totu cu sape de argintă
Ca să v’o săpămu
Tocmai din pămîntu.
Dar d-v6stră de socotiţi
Că câte vi le-amu spusu
Nu-I adeveratu, [peratu.
Vomu areta carte de la ’nălţatu ’m-
Numal d-v6stră
Să v’aduceţi unu popă
Care să v’o cetescă
Dar să nu aduceţi
Unu popă cu barbă desă,
Care să ne ţie

Pe noi liană dimineţă.
Nici să nu aduceţi ..v
Unu popă cu barbă’ncâlcită'^'
Să remâe cartea nostră lîecitită. ,, 
Ci să aduceţi
Unu popă cu bai’ba ca fusulu 
Care să ne dea ’n grabă ^respufn- 
Că noi încă bine vedemu [sulă. 
Şi bine pricepemu,
Că nu totu lucrulu vi-lu luămu, 
Ce-I din casă şi din afară,
Şi din' lucru celu de vară.
Dar fetu meu, nu-I a nostră vina, 
Că-I a cui a ’ntinsu mâna.
Că când el mâna au dată 
Pe noi nu ne-o chiematu.
Şi când el o ’ncredinţită 
Pe noi nu ne-o poftită!...

Sfârşinclu colăcerîuUi de rostită oraţia citată musica începe 
a cânta, eră o muere luându gi'âil şi a-iiăş^tropesce atâtu pre 
mire câtă şi pre cei-l’alţî ce staă împrejură. Apoi golindă ună 
pahară de băutură în sănătatea celoră sosiţi întră cu toţii 
In casă şi se aşeză la masă (1).:

în prejurulă Timjşoreî este datină ca după cununie să- i se 
încopcie miresei erăşî cămeşa, apoi se sue pe cocie, precum 
a venită, şi după ea totă conductulă cu strepitulă celă n^ai 
mare nupţială, o urmeză,—afară de*6speţii mirelui,—până 
la casa miresei. Aice se posteză miresa în uşa întrăriL cu 
divărulă. Cumătruluî mare (nunului) i se dă preferinţăaia to-; 
trare. Acosta ajungendă la uşă, începe aşa:

*■

— Bună cliua, bună cliua dive-re !
— Mulţămknă d-v6stră ciimetrit,ţmare,ţ V
— In ce voe eşti ? ^ ^ v. ♦ . t

(I) Corn. de d-lu 1. Popu Reteganulu.
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— în bună.
— Dar la noî şi mai bună.
— Am auclitu că trăesce
— Dumnecleulu d-yostră!
— împreună cu d-vostră !

rSspuncIe clivcrulu şi i’iclicânclii plosca în sus elice maî de
parte :

Dar porunciţi o ţiră racbio 
'' Do veselie

Dela Bucurescî 
Ca să o plătesc!.

Cumetrulu mare, luânclu plosca cu rac^ie dela diveru în
chină astfeliu:

— Dumnedeu să trăescă pre aceşti doi cucohi, cari astădi 
s’au împreunatu, întru mulţi ani!

Eră mulţimea din dereptu răspunde cu: a Amin! vivat!» 
ca cu o gură.

Apoi gustă rachia cumetruluf mare, plătesce galbenulu mi
resei, care din respectă, îi sărută mâna, şl apoi întră în 
lăuntru.

Aşa pe rendu întră toţi închinându, plătindu şi sărutân- 
du-se cu miresa, afară de mire, căruia îi e Intrarea liberă

Intrându toţi nuntaşii în chilie se aşeză în prejurulu me- 
seloru aşternute, cumătrulu mm'e în frunte, de-a drepta lui 
mirele, şi lângă acesta tarisfalulu, apoi cei-lalţi (1).

în Adagiu, nemijlocitu după prândti, fraţii de mir-e îşi 
înşelă caii, aducendu unulu care e mai frumosu, .şi pentru 
mire.

După acesta, încălicâhdu mirele, fraţii-de-mire şi stegariulu, 
fie-care pe calulu său, se pornescu cu toţii spre locuinţa mi
resei şi anume: stegariulu cu stegulu şi cu unu frate de mire

(1) G. Trailă: Nunta ţerănescă îniprejluiilu Tiniişoreî, publ. în Familia an. 
III. Pesta 18E7. n. 446.
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alăturea în frunte, mirele cu alu doilea fra,(-i|'>miro aşişiie- 
rea alăturea în urma lorii, er naşii şi cu nunele inU ;;nu 
carii, la care sunt înjugaţi şese boi frumoşii împenaţi în uni),.. 
acestora.

Stegariulu şi cu tovarăşulu seu fugii câte-o bucată de locu 
înainte, apoi erăşi se’ntornă înapoi fâcendu omagiile cuvenite 
mCiUaf/uluî împiiratu.

Atâtu la pornirevcâtu şi pe drumu, fiindu unulu mai vioiu 
şi mai veselă decât altulu, chine şi împuşcă din pistele, er 
când ajungă la miresă descarcă patru focuri de-o-dată, dândă 
de scire, că a sosită înălţatulă împerată.

Dar spre cea maî;’mare 'mirare a loră porta o meutată (Ic- 
(jată) şi în verfulă ei stă, (fntlia despre care am vorbită în 
capitululă IX şi care înseiimeză că nu e iertată fie-cărui a 
întră.

Urmeză deci strigăte şi chiote din partea ostaşiloră îm- 
perătesci ca să vie cine-va şi să le deschidă porta.

însă nime nu s’arată, nime nu vine să deschidă. Din contră 
pe după casă se veclă mueri cu prunci în braţe văitându- 
se şi plângendă, er pe de naintea casei mai mulţi bărbaţi 
măturândă. Firesce că tote acestea . sunt numai nisce pre
faceri.

Stegariulă, vedendă că nime nu se arată, se mânie şi re- 
pedindu-se asupra porţii strigă în gura mare.

— Deschideţi, boeri, porţile, şi daţi-i înaltului nostru îm
perată. drumulă să între în nuiltru, căci elă voesce să se 
scutescă de abşiţa sorelui (de nea, vîntă, după cum e adică 
şi anotimpiilă) dimpreună cu oştea sa -cea atâtă de ostenită, 
care căletoresce de ani de dile pe ună timpă neplăcută ca 
acesta.

La acestă strigătă fratele miresei răspunde dicendă:
— Mai încetă, mai încetă!........Noi suntemă numai singuri,

căci înălţata nâstră înipSrătesă s’a dusă de acasă, şi ne-a dată
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de grijă ca să nu lăsămu pe nime înăuntru. Dar de vreme 
ce spuî că sunteţi osteniţi, şi aţî dori să ve maî odihniţi, etă 
că mS ducu să întrebă pre mal marele ciorţil, să vedemu ce 
va spune elu. . ^ ^

Intr-unu târdiu vine şi maî marele curţiî,> adică gruitormlii, 
totu şohîopătându, unu semnu-că e forte, osteni tu de munca 
cea mare de peste di. Se începe apoî o dispută între grăî- 
tofîtriu iţiiresei şi alu mirelui, făcendu cai^'de care gură maî- 
mare. Grăitoriulu miresei , nu vrea nici, de cum să credă la
ce au vehitu, si de aceea nicîi^nu le dă .,‘drumulu să între.

■ . *■

Grăitoriulu,^ mirelui îi arată semnele, căci îlu îndreptăţescu a 
întră, semnele creclinfM, şi cont^gendu-lă^iprin acestea pe de
plină îi da puţină rachiă de înghiţită anume ca să i se maî 
tocesqă gura, căci de sfada cea liiâ’re, careţla întimpi- 
nată, ,mal de totă'î-a fostă sec^. .

Grăitoriulă năreseî însâvnu,-;’\®esce nic!;de, cum să lese pre 
împerătă a.-îăţra în, nuhtru, până‘ce. elu săă ostaşii lui nu 
voră împuşca ola cu* cenuşă din yerfulă cipliei. Atunci o- 
staşii împăratului îaă, cahe-'de unde a}uică, c|i,te o bucată de 
lemnă, şi lîu se lasă, pâp^^ce nu îrevpuşcă că. dînsulă ola cu 
cenuşă» care căclendă piâştei.ceţ din apropiere şi umplendu-i 
d». naâdote lâ o mulţlâe' deVlsete; ^/Jiioitd,teil<< 

iDescbidendu-li-se după acesta p@f ta, iliîrele fi.»eu aî. sei îfeă 
în nuntru slobozin^ în acelaşi timpă lie-careff-pistblulă seă. 
Eră cuscrii, adică nuntaşii mireşeî^- !^peji<lă *^ă .{Siă îngro- 

zitoriă, le îesă înainte cu clicălu^i. • ' ' '* A
Aice e de observată că qlicălăiV nTÎrş^r,:ţrebilie, şă fie cu 

mulfăjmai iscusiţi, săfsoie cu înălţă mai bane\|ă:îţdice, decât 
dicălăiî miresei, dacă voescă să nu fie ,păcăJiţî.yf;.

La lişa casei grăitorii Începu erăşi a’\se oerta^^;^tre olaltă 
firesce că si de astă dată totă în versuri, ca si m®i ’nainte, 
şi abia dţipă tote acestea întră în casă* şi se aşeză^.I^anasă (1).

LIi) Corn. El. Popu.,
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în fine în Macedonia cortegiula nupţialu iese, ca şi la Ro

mânii dincoce de Dunăre, ântâiu de Ja ginere şi se duce la 
miresă. Ginerele înconjuratu de rtide merge călare. Toţi .sunt 
călări, toţi cântă pântece ce se îndrepteză cătră miresă. I?e-
riieile ducu de frâu unii caju împodobiţii cu flori şi gevrele>''s
ce este alu miresei.

Socra sau mumă miresei întîmpină pre ginere la uşa casei 
cu unu vasu cu a^p^, în care ’moie unu mănunchiu-^de f|0n > 
şi stropesce pre gmeije,, căruia dă'.mănunchiulu de flori şi-t ', 
pune" o batistă pe .iimerulu drepţii (1).

Mai de mulţii era „datină la Românii din Macedonia, după 
cum arată cânteculd-^ce-lu^Tefî^odiicemu mai la vale,'ca fe
tele, când erau mărit^ţite, ^^â-,.se ascundă la venirea/ginerelui 
şi numai de/nevoej-^ebuî^iT a ii găsite şi date cuscriloriV si 
ginerelui fără voia 1^4.

Lc! la cinpî, şese inartlpăre, . 
La şesea mărmăriţă, ’ ' .
Le! ici şi dorine.-feta singură, 
Singură şi icusită;. *,

'H-*
Şi maină-sa ma IV elice,;
Şi maină-sa li

Cuscrili şi, cu gâmbrolu ! '.ţV

Le f/fa- cinci, şese petre de inar-
La a '^so marmură; [mură,
Le! ..unde' dorine fala ..singură,

■"t • r' •?Sing^Vă şi fidenţată, V "
Şi- i^ipă^sa îi totu
Şţ, in ama sa îî dice
Le ! ';îăcetu, încetu fiîca i^ieaî
incetu', mcetu să liii scoli, -

^ - -L V ■ .

Uite, -vinii cuscrii (nuntaşii) să te 
Cuscrii cu^-inerele I (2| [iee.

i\;ce!steă'.%su!^ :t6fe’'^lâtinele 'si. oraţiile Rbmâniloru de la Co- 
lăcărie, câte^[|e âtn;'âivtd.tu. eu, până acuma afla.

, ■ ,' vV, . - îl,':. .» , . • •

Mai nainţ^tînsă;' dd|0e -vomu încheîa^acestu capitula să^jve- 
demu care 6, planulu praţiiloru ce se ţinu' la acesta ocasîune ?

Feciorului- RaLe vppsce - să se căsătorescă şi care .în tote 
oraţiile e (^ifnitu.’^rtcrit împărăţii, adună oştea sa şi plecă cu

id'-
-JLV^

(1) 1). lioliî^tinraiiu, bp. cit. p. 8b.
(2) V. Poti-i^U Qi-ugovcmîf op, cit. p. S6—97.
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dlnsa -fet vena tu. Cutreerânclu elu d’împreună cu întrega sa 
oste .'in * colo şi încoce timpii maî îndelungaţii dă într’unu

'w .
târdf^;_de urma Mneî fere.

Fer^j cum zăresce pre venătorii se sparie şi fuge de dinşii. 
'lo^Jrulu împeratu alege de grabă pe doî inşi. din mijlo- 

culii ‘^enătoriloru; cari au cai nţiai sprinteni şi mai fugaci, 
si-î trimite s’o urmărescă.

dpi inşi se pornescu în fuga cailorii, o urmărescu, dar 
to^iaf '^nd voru s’o ajungă şi să puie mâna pe dînsa, fera
Întră şi -fee ascunde într’o grădină. ^

Vânătorii său mai bine dicendu unulu dintre dînsii, adică 
CQlăcarlidUf. respective QolăcertnlU, cum ajlingu la porta casei 
cu grădia^^ -'ceru dela stăpânulu acesteia, că să le dea fei-ti 
sau să-i lese ;să între în nuntru ca ei singuri s’o caute'.’

StS^ânulu casei, nesciindu ,cine-su şi de unde-su, le răs
punde sau singuru sau prin alţii, că elu n’are scire să fi 
întratu şi să se fi ascunsă o ,asemenea feră în grădina sa, 
deci să-şi caute maî de grabă de drumu, căci elu nu-î lasă 
să între înuntru.

Vânătorii stăruescu numai decât să-i lese. Stăpânulu, după 
mai multă vorbă şi certă, promite în sfîrşitu că-i va lăsa, 
dacă-şî voru areta dreptăţile.

Conducetoriulu scote dreptăţile şi i-le arată. Stăpânulu, pri- 
mindu-le şi încredinţându-se din acestea că nu sunt atari 
omeni rei, tocmai pe când sosesce şi teneridă hnperaUi cu 
întrega sa oste, le deschide porta şi le dă drumulu să între 
în nuntru.

Până aci merge textulu oraţiiloru îndătinate a se ţine nu 
numai la Colăcărie, ci şi la Stărostie, Peţire, Comicărie, pre
cum şi a aceloru ce se ţinu înainte de plecarea tineriloru la 
cununie.

Insă vânătorii, după cum ne putemu încredinţa din cele 
ce urmeză nemijlociţii după slîrşirea oraţiiloru, şi maî alesu
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a cel or LI de la Peţire, nu se mulţămescu numai cu ci
ei voescu numai dfecât să aibă si fera.

In urmă adacendu-li-se şi acesta^ ei sau (punii mân^ pe 
dînsa sau ... o îmjiuşcă. Căci ce alta pote să însemneze ol a 
âau ulcica Româniloru din Transilv_ania şi Ungaria, dacelă nu 
împuşcărea~f6l'‘el, dupâTcare tenerulu împeratu a alergatiî’.ătâta 
timpii? (1 JTTle alta"pofu" să 'nsenmeze nenumeratele îr^uşcă-'5 

turi de pi'Stole şi pusce, ce le slobodă nuntaşii de greti^n- 
dene când întră în nuntru, dacă nu învingerea cetăijr a măl- 
ţâ^fei împerătese şi ^întregei sale' armate de cătra oştea 
înălţatului împeratu. ■

Acesta e, în puţine cuvinte, planulu şi cuprin^u^oraţiiloru 
rdmânesci de la Stărostie, Petire, Conăcărie şi Gglăcărie.

FjerUi care cu atâta stăruinţă e urmărită, trebue în urma 
urmeloru să cadă jertfă urmăritoriului seu.

dă ITâfargiie. fără să fl^a-vnin p^.înrtg.cănţă dp^ire oraţiile 
rtTmărnescTT^dice; «la o ceremonie religiosă, cimŢ) e nunta, 
ipehtfc să~ fie o' jertlfă: mvresctr^jociTlFlulU J^). ^
—¥encndu împeratu^ următ(>rî-ultr ferei, B mirclFlir fera, care 
e urmărită de dînsulu şi la urmă cade Jertfă, e iniresa.

Totu aşa era şi miresa romană de la începutulu şi până t 
la sfârşitulu ceremoniei nupţiale la aparenţă jertfa fără de 
aperare a preponderanţeLdirutalej^;

Tote orătHle, câte le-am citată nu numai că aă o aseme-
I ’

(1) D-lii B. Viciu, e cIg părere c;i împu.şcarea ulcelei c datină străină, şi anume 
săsască. Ktă ce ne .spune d-.sa op. cit. p. 89, în privinţa acesta. «Totu aşa şi 
ulcica, rădicată în susu pe o rudă înaltă la porta miresei, care (ulcică) nuntaşii 
trebue .s’o împusce josu, căci până atuncla nu-î lasă să între în curte; — 
acostă însă e datină de la străini—S'a^î—şi nu ni al în forte puţine locuri se 
mal pote vede la Români.»

Fie datina aceslă chiar .şi străină, ea totuşi, după părerea mea, însemneză 
împu.şcarea ferel.

(2) Cântece şi obiceiuri la nunţi, publ. în «Contimp.» an. 'V. pag. 614.
(3) D-r Lothar Dargun: Mutterrecht und Raubehe und ihre Resle im ger- 

manischen Recht und Leben, apud D-r Otto Gierke: Untersuchungen zur 
deutschen Staats und Reclits-geschichte. XVI. Breslau, 1883. p. 100.
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nare forte mare între olaltă, ci şi unu singuru planii în es- 
posiţîune, aceleaşi figurl>.îba! ce este şi mai multu, una şi 
aceeaşi formă. 7

Una şi aceeaşi manieră întrebuinţată de Bucovinenyi şi 
Transilvănenu, de Moldovanu şi Muntenii.

Tote acestea presupunu unu singuru izvorii, unu singurii 
autorii. Modificările făcute aparţinu deprinderiloru locale.

Insă de la cine şi din ce timpu îşi voru fi luatu originea 
aceste oraţii?

a Tacfit^5^ de părere că «trebue să dăteze chiar din 
Romaţ» de ore-ce ele. prin unele pasage, cari conţinu câte-va 
frase licenţiose, pare că se apropie până la unu puncta ore- 
care de vechile Aielane(l), cari după cum ne spune Livim 
erau încă Unu feliu de oraţiunî în versuri, pline de glume 
grosolane, pe cari junii din poporu le recitau la ocasiuni şi 
cari, «încetându alte petreceri, şi-au luatu refugiulu la minte...('2)»

De-o fi tocmai aşa, cum ne spune I. C. Tacită, e greu de 
creclutu, şi mai alesă că d-sa nu ne arată mai pe largă care 
anume e cuprinsulă Atelaneloră? Cu tote aceste însă nu pu- 
putemă nega că n’ar ave şi d-sa până la ună punctă bre
viare dreptate, căci şi Romanii, ca şi tote cale-l-alte popbre 
jndo-europene, încă trebue să fi avută 6re-şî cari oraţii, cari
voră fi fostă usitate numai la nunti.• )

Dar să trecemă mai departe, să vedemă ori de nu se află 
asemene oraţii şi la alte naţiuni contimpurane', despre cari 
nu s’a fâctttă amintire când ni-a fostă vorba d^pre oraţiile 
la peţire.'’ •

AlhaneJU (liji^-khhria, după ce aă sfârşită consciţele de a 
îmţraca .pr^ miresă .şupHPe-când pbrta^jUă—nehU'.iiecuDtă în- 
chisaj apTopiindu-se cu mirele de casa miresei

(1) Atdaneh (Alelan:e) sunTiiiicI comedii, jucate in anticitatc de oăţră ju
nimea romană şj a cărora numire derivă de la ora.şulu Aida in Italia, de unde 
•şî-aii luata numele.

(2) Nunti la^pop. rom. publ. in op. cit. p. 22 şi 58. »
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Runclunea cu gâtulu albii,
Deschide îutî, şi mi te-arată,
Că ţî-a venită îubitulu -la portă.

Muerile respunclu din nuntru restitu.

Ţist! plecaţi că o ’mpîedecaiă 
Noî avemu spălarea mare (1), - 
Noi avemu pânea ’n cuptîorlu,
S’o scotemu âritâîu, şî-apoî vine.

Bărbaţii:
*>■ }

Colo susu, colo pe munte, ''
Eră5 acolo unu şesu ffiare,
Jnde păsceau păturnichî,

Dar mi s’a lăsată ună şoîmă 
'Şi şî-alesă cea mal l'rumosă 
Şi mî-a răpit’o spre ccrîă.

Muerile se întorcu după acesta spre miresă şi o sfătuescu 
ca să se decidă:

O miresă, sora mea 
ăervesce domnului teă,
Las’ lucrurile ce al 
ŞLapiică pe cele, ce le-I află.

Bărbaţii făcu curaju mirelui, ca să-şl împlinescă scopulu:

O tu, domnule mire.
Nu âmbla sfiiclosă.
Că nu mergi la bătălie,

I'l Că mergi ca să Iei 
I Capulă celă ca ună meră, 
î Viţa cea ca o varga.

■ y • '

Muerile fdeschidu porta, bărbaţii Intră în nuntru j mirele 
răpesce pre miresă, er muerile lamenteză ast-fellu'

'(1) Spălarea cămeşiloi'u.
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O şolmule, ’ntâîulu şowitQ,
Las’ la păturnichî să mergă, 

v Iacă câtu îl de ’ntristată 
Pentru că mî-aî înhăţat’o,
In lacrămî sinu-î înotă.

Mirele e ocupata cu .^fniresa; de aceea companionii seî re- 
spunclu pentru cUiiauliij^

N’o lasu şi n’o ’ntprcu maî multu,
Căci eu o. vreu pentruvmine (1). V

.V 1 '.r "
în BoJtemia ^-^cân.d ducu diipă miresă, \rgrnicelulu mirelui, 

stându de-a stânca acestuia, se posteză de ’naintea părinţi- 
loru miresei si-î rogă 'ca să le încuviinţeze a lua miresa.

Părinţii le încuviinţeză. Vornicelulu îae atunci colaciiM în 
mână, se apropie cu nemurile mirelui de cămara în care se 
află miresa cu druscele sale şi cu vr’o câte-va neveste, bate 
la uşă, salută şi după . ce i se mulţămesce din nuntru ro- 
stesce următorea oraţie;

y

D-ş6re drusce, nobile şi frumose,
Şi multu aleseloru domne,
Noi amu plecată peste văî şi delurî,
Peste ape şi câmpii
Să le privimu de-a lungulu şi de-a latulu,
PretLitindene ’ntrebând u,
Pretutindene iscodindu. ■
Pretutindene căutându,
P comoră ,mare,
Pân’ ce buni omeni ne-au încredinţatu 
Că ’n acestă casă aru fi loculu ei 
Şi ancă anume în astă cămăruţă,
Dar numai tinere mândre copiliţe 
In cercii o încunjură, ca şi păzitore 
Ale acestei comore 
Şi cu domne-alcse ca cameriere.

(1) Gubernatis, op. cil. p. 149.
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Dc-aceea cu modestie 
Ve rugămu să ne deschideţi 
Ca ’ngăduitu să ne fie 
A vede coinora.
Noî nu vcniinu cu intenţiune rea,
Nici c’o faţă veselă, dar prefăcută.
Ci noî aveinti aici unu odorti fscumpu.
Care preţuesce mulţii aurii şi argintii, 
îndată ce-ţî zări a6estu odoru .scumpii 
Credii că pe locii iţî da comora 
Decî împiliniţi-ne dorinţa 
Şi ’nmulţiţî tuturoru bucuria.

O druşcă sau una dintre neveste răspunde printre uşă 
asemenea în versuri:

Dar păzitorele comoreî încă totu nu sciu ce anume voesce 
dmzha (vornicelulu). In urmă, după maî multe vorbe şi es- 
plicărî din amendoue părţile, totuşî se deschide uşa şi i se 
predă comora, adică miresa(l).

Intre aceste două oraţii străine, cari le-am reprodusu 
aice,, apoi între cele reproduse în capitululu despre peţire 
şi’ntre cele românesc! lesne pote ori şi cine să vadă că 
esistă o asemănare şi încă o asemănare destulu de bătâtore 
la. ochi.

In tote întîmpinămu acelaşi planu, aceeaşi acţiune, aceleaşi 
figuri, aceeaşi ţintă, cu o singură deosebire numai, că la Cechi 
fera sau paserea urmărită, respective florea căutată, s’a schim
baţii în comora, er următoriulu ei în odorii sciimpU. Unu semnu 
că Cechii sunt maî multu omeni de speculă, omeni practici, 
decât venători.

Şi acuma, după ce am sfîrşitu cu oraţiile, să ne’ntor- 
cemii privirea puţinii şi asupra datineloru de la colăcărie.

Am arătatir-din capulu locului că nemurile miresei, când 
prindrt de veste ’ că mirele vine cu suita sa după miresă.

(I) Duringsl'iîd, op. cit. pag. 192.
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Îirchidu p6i4a; o legă cu funii sau cu lanţuri Jşi nu lasă pre 

’nirne: Să Intj’e. In nuntru până ce -nu avatâ :^rejMUlp. 
jA.cestă '.clatină se află şi la. alte naţiuni.
« FariiiliajţTŢ^&crie P. L^fargue, vorbinclii des^pre Francefi,— 

nil se ârată^iicî.0 dată bucurosă'ărşi da fata; trebue mai multu 
•de<?ât ;cuYinte‘; pentru a o liotefrî să se tlespartă de dînsa. 
4n Bery vurte -mirâe insoţitu de prieteni în diinineţa nunţei 
înaintea, .porţii'- viitoiului^'spcru şi iiflă porta îitemsă şl zăvorjltă. 
Mirele itrebuia^jlâ făgădudscă. mirfesei unu .daru potrivită, de 
vroia să i se ţ^chidă-, .portă, după spusele iui George Sand 
în «Mare, du djablş^(,Fântiâna';drâcLilui).-,^oi se numeră da
rurile aduSe de-ffiiire.',, : K

- «Deschide, deschide păi’ta,.niiresă, dragai .U-îtă-te ce straiu 
frumosu ţi-am cumpenatu; deschide, deseltide uşa şi dă-ne 
drumulu. ,

I se răspunde din-ograda : „
— Tată-seu niuvrea, mă<-sa*-mi şe uită la daruri!—ţjft 

o fată şi preţulu ineu e maee, — nu deâchidu acumâ uşa.» 
Mirele laudă altu'dăru, care er liu „pâre vfndestulătoriu. Şi 

ţo tu aŞa, pâflLă-' ce pjreţ.ulâ.‘ daruriloru; ajung.e'>deştul'â:deianare. 
«Tote cântecele>.cefe''culese'în Prâhcia»’diQe Lâhgardiere (1), 
aveau ca refrenu'ceremonia dedării miresei-peritru daruri (2).

La • Italieni, cânaf-vine . nlirelp^^'cu 'suita,;sa după niiresă, 
aşişderea nu e .lăsată' Să^ihţi’-e în, nuntru. La ăceştia e •uşa'j 
casei' încpîată.'^dlaj, ^Â^.Câsol/meriy'lkngă^ 'Arpim, ■pe lângă tote 
bătăile ,tn uşă, "-totuşi-1 nli . i ' .se'. deschide si'-mirele' e "neXroită" 
să .se- ârâre îă .nuptră printr o ferestră pe'6 sp^ă stricată care 
6 află.-pre unde •înt^.vmti' şanţă,'erâ:după.ce â intrată în nun- 

:tm 'multă trebliâ.' să ..caute în- coH srndocejâpană cş, âdă pre 
.fnireSă'.aşcuăsă:',î'nţciină ungherîă (3). -;v • â

fi) Gli;i;Ribatfâde .Laiişardiei-e. Les noces de cânipagneSfeu Bery;'1885. 
■(2) Q^ritec^M păicelurî la nunfî publ. în «Contimp.» an,: Vl(: pag, -7; .- 

. -pl) .Dgriăg-Srad, op. ..cit., p. 104.—Gubematis, pp. cit., p. v.
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In împrejurimea Fenastrehl din Piemont mirele'-merge Gti 

toţi căsaşii set 'după miresă, şi când ajungu află ••la locali
tatea acesteia iija de lemnfiţ: ceea. ce, după espfte'siupea ;pp-,. 
porală piemontezăj însemnă că uşa ^ închisă, înctuată^ţ 1

La Mcd^irosimî,' apropHndtî-se mirele . cu suit»-^' d'dv<5,âiiaâ 
miresei, nemurile acesteia sd aşeză lângă.^ pjjr.^: şi i îîiv. daii'. 
drumulu suitei să între în nuntru. Se nascfe etrigâte., Neinu- 
rile întrebă : v ^ '• .

«Ce feliii de omeni sunteţi voi?Tătuoulu';jfŞO^ru:’v'iiu'-v6, 
cunosce. Daţi pasulîi'vosţru, poi yoimu să-lp, ăţ^fămu tătuculuij” 
şi dacă elu va porunci ca să ve lăşămri,’*aţ8Jţiî(ii v’omu, lăs(â!»'

PasulU la acestă ocasiune e unu şipu.de rachiu. Starostele 
scote şipulu din sjnu şi-lu dă nemuriloru.

! -V / ■ :f .

Acestea pe. lociS^vdeşchidu porta şi laşă .pre mire să între 
cu suita sa în nuhtcu. , ? / '}

Dar denaintea cas'ei mireje emsi *e. oprîtu de tatălu mi- 
. •

reaei, care nu-lu lasă.să între<ţ)ână nu'şa încredinţată despre ’ 
darea pamluî (2). ,, V' ,

Totu. aşa. faQu*'şl ■ din, precum si Pq-
Ionii 'din Sdesift,'ca.,aceea’‘dabsebire,> ^©ăi”aic6,* ca'âi la Italieni, 
se’ncue uşildj^î^. d " v X:':’ ţ-' .

In marele dăcâtă alu Grafiei cei 'ce se ’întorcu de la 
cununie, batu'.in 'pprtă,, e.r dm câSa. rtiiresei cântă :

. ■ .v-1; '.' De-unŢle-aţî- ăţăcâtă vcaşa? - i •, ''
•: Şt-Jaţî. 'rupta porţile •de.frasihu,'. -

if ^ ^ ^ * ta..^ ^

şi^ţr căleatu ograda1 verde"ţ4k.,. . ' ■ ';.ii ,
\ .’ ■■■■■■ : ‘ ’t ' ■' ' ■ ' ■ ■' ■ V . •..

Din t6te-, oraţiile ddla ^Ştăfostie, Peţir^ Conăcărîe, •oâh'd-.;
: ■ ■■•, t.'- ..C."'"-.'.;..' ■ : .' vi"-.-1'

(1) Gubeţnâţi.s, 6p;.vfciţ.. p.’ i48-j-f49. .' ■ .V k: , ■ ,/■ '■
(2) Diiringsteld. .pQi.;%Git. rp. ,34> ; ' •v ?'•v''’r*,vv ’ 7;
(3) Durin^fclcl:de;i%adenv. p- 41 şi 210. Dargun, op. cit.yp.'lOB. ' . *
(4) Dargun, op, ,clk p- 105ţ: ' -'’ V ’-v '.’

1 -•* '•> ••• ■' 
■ SkadeBcie 4wor najechali?

. '. Gisowe wrota ziamali, .‘z*
■ Ziclpna prodwoTzo zdcptali?
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pîccă- ia biserică şi cele'a..d^a.Colăcărie, precum şi-clin tute 
clatinele de la Golăcărie,. câte s%u înşiratu pânâ aice, resijltă 
că atâtu asecliarea casei părinţilorir miresei şi îivtrebuinţârea 
forţei clin partea mireljaî şi a cohboţiloru seî spre a. Intra în 
nuntru şi a- răpi miresa„’v câtu şi opunerea ■'■p^ihiţiloru şi a 
-nemuriloru acesteia de-a,;b dă ^e buriă voe^ e.uŞitată nu nu- 
.mai la poporulii românii, ci la tote poporele îndp-europene (1). 
* . Sfiropir'0a cu apă-' se află şi (S'^.bruncapea cu
•grâi^în mai multe părţi ale Itălîă (3), er alergăturile,- stri- 
’gătaevşi cu cleoşebire împuşcăturile clin piisce şi pistole, 
asemp^nea mai la tote poporele indo-gurepene.

In fine ^ă vorbim,!!, puţipe cuvinte şi despre colacuUt, care 
jocă unu rolU. forte însemnaţii la Col^cărîe şi care .â clatu 
;n{te6ef.ei* şi altoru"1 cuvinte, întrebuinţate la .aieestă ocaşrune, 
pi’ejc4m : Colucărie (4J şi ColăcăritU (5),. prc^edură cleja'portă 
şi cle’nâintba’ casei,, când' vine mirele‘' dupa 'mireşă,, şi Colă- 

nimiele .feciorului, care portă colăculu, şi’nf’niulte'locuri 
iBUiar si ’a ‘oratoriului, care rostesce oraţiile clela Colăcăric.

E , 8^11110, că tote naţiimile creştine aii;.clatină de-a întcm- 
pina preio personă mare câmcl vine întâîaşi-dată saă'-H^uu1 
mite timpuri în părţile sale, cu pcw/e şi cu sare. Fânca .şi- 
.S^repf. cdt. simbolu alu înibeIşngăriî_'şi-HidpstHlăSf1î7 după^curfr 
am y.S^^tu clrn capitulele precedente şi după cum vomu vede 

i,şi .clin..'cfeîŞ|--i;U’mătore, • jocă şi în decursitlu nunţii unu rolu 
'destulă ele' -îpsemnatu.
t nu' e vcîl’ba despre o • pâne' simplă, ci despre
doi colaci mari şi frumoşi făcuţi din grâu ciitatu, carii, după

(1) Gubernatis, op. cit.
, (2j ■ Diiringsfeld, p. 01. «In uşa caseî îese maica miresei.’iJa ţine uiŢp vaşji cu’

•apă curată, v6ră unQ struţu de flori în nuntru, ştropfisce cu adlj^Viprejaiire, 
şi după. aceea il întinde struţulu. Elu aruncă bani in vasulu cu apă, eră ea 
ÎI dăruesco o batistă.»'

(;i) Duringsfeld, p. 96. ?
(4) Pretuljiij^eae in Bucovina şi in Transilvania, vedi B. Viciu, op. cit. p. 0. 
(6) B. Viciu', op. cit.
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ce a.întratu raitele cu suiţa. sa th;--ograda socrului s6u şi 
după ce sa'petpecubu pe'şub unulu'dintre dînşiî, vornicelulu 
priuTai’B, alu mîi?e]1ui’ şi vornicelulu j^imare alu miresei, sau 
mal bine --li schimba' şi apoi rumpendii-i în
mai nud te bucâţelc li împartii ca uiiu feliu de jertfă nunta-. 
şiloru de. priţi pfejurulu Jbpm ^r- ^ f

In capitululffi^V ara; arŞtatu că Romanii nu încjjeiau nici; 
o căsătorie făi%:_de o plăeit0 de f/râii pre care b.'adufcţayi 
lui ÎW-vjj/tcF ■yarreia^» ca jertfă. ' '

Decf eă' crâdft, că''^/tte^^/^t■'sau .mai bine clisCi coZffic« ;Ro- 
mâniloru dela ^olăcârie, ca simbolu ăla unireî; vecinice, re- 
presintă plăcintă- vechiloru Romani, care' era .îrnpletită, adică 
avea, formă ^ dV'^cddâU (1) şi. pre căre Rptnâniirludătina^ 'a^-; 
duce înaintea pbu-căsătpriţiloru (2), tocmai ca'şi Rdmânn,;'CQ- ■

** •y-f*' "< '' V li;
Ici cu Iu. T,"

'i'i- ■ . '"':y ' .

Intrebuinţcf,reâ sf însemnarea plăcintei de qcfiniorăiĂ-Rlp- 
maniloru s’a‘păstratu până în diua de astăclî. la^; Româriţţ^ 
numele ei însă, uitândiese în decurgerea timpului, jrău adpp-" 
tatu dela. Slavi (3),. Ta nunţile cărora^colaculu jocă asemenea 
unu rolu forte însem'nătu (4). ■ '-.V, ' 'v

(1) Fost. p. 310: Strue^genera, liborum, sunt digitorimi cpnjj^iiotoriiJflSfno^ 
dissimilia, qui .supc'riecta panipula in transversifm continentul1. .

Stmes clin acoslu citatii e pane inipletitâ una peste alta.,
(2; Plin. h. n. X'VIII. .S;'"Quin et in sacris nihil religifeSi 

vineulo erat novaec[ue luiptâc farreuin praeferebant. .
(3) A. de Cihac, Dicţ, t. IT, p. 67—68. ţ
(4) Diiringsl'eld, op. cit. p. 33, 74.

S. -V.tnVfNunta Ia Români. 32
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XVIII. MASA.

înainte de ce vomu începe a descrie datinele carî sunt 
usitate la masa ce se dă nuntaşilorti după cununie de cătră 
părinţii miresei, să aruncămu o scurtă privire," asupra me- 
seloru şi bucaţeloru, ce sunt puse pe (.Unsele.,

In Gele^:m0Î''multe sate din Bucovina, dacă nu chiar.în tote, 
este 'clătină la acesta prileju de a se aşeza masa în forma 
unui ■ tri'clmhm romanii.

- ifeVefoţi), care e ospele celu mai^de' frunte, şi în cinstea 
căruia se dă masa acesta, vine în capulii mesei. La drepta 
mirelui vane mmuhl cdu mare, şi după"acesta totă aripa dreptă 
a mesei se ocupă esclusivu numai de bărbaţi. De-a stânga 
mirelui şede nuna cea mare şi după dîns'â alte femei astu-feliu 
că aripa stângă a mesei e ocupată numai de femei. E de obser
vaţii mai departe că la masa acesta ligrbaţiî cei mai betrâni 
şi mai cu va(;lă în satu, se puriii de. regulă mai nainte, mai 
aprope de nuniilu celu mare, mijlocaşii cam la mijlocii, (3r 
codaşii, adică omenii cei mai sermani, spre-coda mesei. Aşişde
rea. si femeile.»

Şi. nime nu se supără pentru acesta, nimene nu obîecttv.ă 
nimica, prea bine sciindu că aşa e datina din moşi strămoşi 
si asa se ciu’ine.

(l) In cele-niaî mulle sate (Jin Bucovina e clalină ca mirele, lotu tirnpulB 
oâtu ţine masa şi până ce .se .scolă, să stea cu căciula ’n capu.
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Totu-oclată e de observata şi accea^ că la acesta masă 

ocupă locu numai cei însuraţi, nici când şi tineretulu. Pentru 
acestu din urmă, dacă cere trebuinţa, se pregătesce altă masă 
deosebită în altă odae. Insă tineretulu,.. după cum ne vomu 
încredinţa mai pe urmă, de astă-dată are mai multu grija 
petrecerii şi a jocului, decât a mâncării.

Ge se atinge de bucatele, cari se punu de astă-dată pe 
masă, apoi acelea atârnă mai multu de la obiceiulu satului, 
în care se serbeză nunta, precum şi de la priceperea şi is
cusinţa bucătăriţeloru sau colceriţdorii:

In unele locuri se punu juru împrejurulu mesei pe de-a- 
mendoLie marginele co.zo7iac;î{\.), la mijloculu mesei străchini 
şi talgere cu rccltnrt (2). După aceste din urmă se aduce zamă 
cu tocmagi (tăeţei) şi apoi sarmale sau gălusce. Pe lângă cozo
naci se tae şi se pune mai pe urmă şi câte unu rendu de pâne.

Afară de cele înşirate până aice se mai punu pe masă încă 
şi vr’o câte-va şipuri cu rachiu, cu astiqnişur/ de flori, şi legate 
la c/urUckiri cu aţă roşă, semnulu nevinovăţiei.

Dinaintea mirelui se punu în genere încă şi doue franzole{3), 
eră de’napoia acestora doi colaci, unulu peste altulu. Fran
zelele sunt acoperite cu o năframă, care mai pe urmă mi- 
resa o cosă de brâulu mirelui.

Când întră mirele cu dantulu în casă, masa e acuma aster- 
nută, numai să se aşeze nuntaşii la dînsa.

După ce s’a aşezatu mirele în capulu7mesei, eră coialalţi 
bspeţi fie-care la loculu seu, adică unde i-au poltitu socrii cei 
mari ca să se aşeze şi după ce tota masa s a împenatu astu- 
feliu, că n’a mai Aeiuasu nici unu locu deşertUi^j^dne colă- 
ceriuluuuiresei şi îmljiindu p,re._cei adujrniţî la masă, ţine ur- 
îuătorea oraţie-:-----

(1) Cozonacii pl. co/.oiiacî, sunt unii felu ele pâiii.şorc împletite.
(2) Reci tu r1 — rccT, aiturî, cotoroge.
{:!) Franzolă--Ijiilcă, jemldă, jemnă.
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BLină cliua,
Bună clina!

La (l-v. cinstiţi nuntaşi, 
Meseni îniprojuraţl 
Şi ve rogu ca să răbdaţi 
Unu ccsu şi să m’ascultaţi, 
Şi nici când să nu uitaţi 
Şi simbria să ml-o daţi, 
Că-su străinii şi de departe 
Câte-oiu sci, voiţi ura ţoto. 

/t)ar er bună cliua,
( Bună cjiua.

La d-vLTdnstiţl nuntaşi, 
Meseni împrc'j uraţi.
Carii sunteţi adunaţi 
La acestă casă 
Şi frumosă masă. 

tPe masă faţă do masă.
Pe faţă de masă,
Covorfi do metasă,
Blide smălţuite,
Talgere zugrăvite.
Linguriţe jwcostite (1), 
Furculiţe frumoşii grijite.
Şi cuţite ascuţite, ^
Pentru gurile d-v. gătite. 
Blide cu ghintun (2j, 
Talgere cu fripturi 
Pentru ale d-v. guri.

1 Să faceţi bine să luaţi 
Şi să ospetaţi 
Ca şi al noştri fraţi,
Şi să nu bănuiţi 
Ca şi al noştri cinstiţi 
Şi buni părinţi;
Care cu linguriţe

Cu linguriţe^
Care cu furculiţe 
Cu furculiţe.
Care cu cuţitele 
Cu cuţitele,
Care n’are nici dc unele- 
Să lee cu manile 
Ca cinstitulu mirele.
Că eti îsu la alu nostru 
Tenerii împeratu 
Celti mal micii soldată 
Cu capidii plecată.
Cu şliculă luată 
Pe d-v. de rugată 
Să faceţi bine să luaţi 
Şi să ospătaţi,
Ca şi al noştri Iraţl,
Şi să nu bănuiţi 
Ca şi al noştri cinstiţi 
Şi buni părinţi.
Că eă de urată v'aşi mal iira. 
Dară mi-I c’oiă însera 
Şi prin sată ml-olă alerga 
Doră eă ml-oiu căpăta 
Doi cal mândri, suricel 
Să-I nămescă, că n'am al mei. 
Şi m’oiă duce la Bistriţă 
După linguriţe 
Şi furculiţe.
Şi cănd olă veni, 

lă veni 
la Sucevă 

Că dor'oiu veni mal degrabă., 
Pân’ă mere şl-a veni 
Cărările s’ară stecli 
Şi caii ml-ară clumpăgi,

(1) Pocostite=poliiti', espl. IrămilitorÎLiluî.
(2) Ghiiiliii'ri pl. ghinturi=rccitun, espl. Irăinil.
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Bucatele s'aru i'ăei,
D-v6stră vfi veţi căi.
Şi de oiu aucli 
Refl eu oiu plesni.
Dar er poftimu şi luaţi,
Luaţi şL-Ospetaţî,
Ca şi aî noştri fraţi,
ŞiTiirLluuiiţl
-Ca ..şi -al—noştri cinstiţi
Şi ])unî părinţi.
Că eu de uratu v’aşi mal ura, 
Dar me temu c’oiu însera 
Şi ni-su curţile 
Cam departe.
Şi cărările 
Cam încurcate 
Şi sunt fiere ’uverinate (B 
Şi sunt şi fctc'cfîSTZwff (2),

I Şi mi s’aruncă \r’o una’n spate, 
I Şi cu n’oiu pute-o duce,
Bat’o sfânta cruce!
Dară pentru câtu am stătu 
Şi v’am uratu 
Mi sar căde şi mic, ce-va 
Mi s’ar, căde, căde 
O copilă ochişea,
8ă fie de .sama mea,- 
Că dacă a vrea, a vrea, -■
Dacă nu, draculu s'o Ia....
C’a vrea de frică.

C’oiu lua-o forte mică,
Şl-oiu lua-o pe spinare,
Şl-oiu apuca pe ici la vale.
Şi când m’olu înturna’napol 
Oiu sta la masă cu voi.
Dară er mi s’ar căde.
Mi s’ar căde 
Pe sama mea .•
Unu păharu de heutură;
Şi mal multă voe bună :
Mi s’ar căde
Pe sama mea
Unu păharu de vinu
ŞI-O basma de inu
Să-ml ştergu musteţilc de vină.
Da de-a fi păharulu de Jio/irc^
Nu ml-ar mal fi nemică)
Şi năframa de-ar fi de buci, 
Mî-aşî şterge nasulii de muci 
Pân ce-oiu sta cu voi aici (3i.
EI mulţămimii 
Mulţămimu,
De estu păbărelu,
Mândru, frumuşelu.
Mândru gălbioru,
Din' celti pomişoru,
Din trupinî,
Din rădecini,
Din colnări (4),
Din m rări (5),

(11 f»<-t'rn(«^e=îiivciiinaLc.
(2) Căsnatâ pl., Căsiialc=hădc, pooilc, o.spl. Irăniil.

In timpii CC urcză acestea, nunulu îî dă unu păliaru do vinu sau rachiu, 
.şi oratorlulu, luându-lu, mulţămcsce.

(4) Cohiare, pl, colnări, e unu cuvîntu forte intrebuinţatu în munţii liueo- 
vineî, elu însemnă craci! sau ramificările unei rădecini sau tiuituri, nom.; ti- 
.ţ-itnră. Se Ia însă şi in înţeleşii de rădeoină, când acesta are multe colnări.

(5) Frmîri=vervurT. In Bucovina se rostesce pretutindene virvlt, nici când 
rerfu. Pe teritorlulu satului IlişescI, dislrictulu Sucevei, se află o bucată de 
locu de pădure, care .se niimcsce Vrrrnfa.
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Din crncilo mesei,
Din lociilu miresei,
Dcla cea copiliţii 
Cu mâniei pestriţe,
Ce ele sară ml-a cla yuriţă (1|.
Să trăesel poclu.
Să bec gura mea totu !
Să trăesel podea.
Să bee guriţa mea !
Să mal vorovescâ ee-va cu ea! i2).
Dar eră de socotiţi
D-vustră, cinstiţi
Nuntaşi
împrejuraşi,
Că-su bucatele otrăvite 
Oiu gusta eu înainte,
CaT^decât a muri 
Şi s’a prăpădi 
Oştea împeratulul, 
ferioine să mură 
Până’n sară

Iu alu satului.
Şi decaT a muîT^
Şi s’a prăpădi 
Oştea împeratulul totă 
Câtă-î aici adunată.
Mal bine să moru eu de-odată 
De morte spartă.
Căci oiu lua o găluşcă 
De trei dile fertă 
Intr’unu fundu de olă spartă. 
Cu 52 de aţe legată 
In astă gură eăscată 
Şi-oiu îmbuca-o tot’odată.

Aşi mal mânca cinci 
Dar nu m’oiu pute prin 
Duce de-aicl.
Şi aşi mânca noue 
Şi nu voru române v6uc 
Dar oiu mânca o bucăţea, 
C’atâta-I simbria mea.
Să trăescă
Celu ce-a făeutu bucatele 
Să nu mal facă altele!
Pe câte roilfiţc (3) ’n iţe 
Atâtea sărutări la colceriţe.
Şi pe câte crupe în gălusce 
Pe atâţia peţitori la druscc.
Dar (ir în tindă între uşi 
Se află nisce rahle (4) de mănuşi 
Pentru cinstitele druscl.
Dar eră poftimu şi luaţi 
Şi ospătaţi 
Ca şi al noştri fraţi 
Şi să nu bănuiţi 
Ca şi aî noştri cinstiţi 
Şi buni părinţi.
Că eu de uraţii aşi mal ura.
Dar me temu c’oiu însera 
Şi nu-su de ici, de colea,
Că-su dela Buda-veche,
Unde mâţa streche.
Şi motoculu 
Nu-şl află loculu 
Prin cotruţu pe la neveste 
Şi pe cuptiorlu pcla fete.
Dar eră s’ar mal căde,
S’ar mal căde.

(1) Acum pune păharulii la gui-ă,
(2) Aici bea şi dă păharulu îndereptu. A[)oî voiiidu a gusta din luicale, dice 

mat departe.
(a) roi'/c/H=iiiiplotiliirilo iţelorii.
(4) Ruhle = vc\v, .stricate; rablă insemm'v.ă mat alesă unu caiu rcu, hitionu.



^De ’naiiitca cinstitului mire 
O găină friptă 
De nu găină friptă,
Batăru o cîoră pârlită.
Şi mie mi s’ar mai cade 
Unu picîoru de cucoşu 
Uela genunchîu în josu, 
C’acela-î mai cărnosu 
Şi mai gustosu.
Şi cu câtu cucoşLilu
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Va li maî betrânu 
Vil 'atâtlTpicîorulu 
Va fi niâniOTiu. 
Paccţr- bine 1 u aţî
Şi-Qspetaţî,
Qa şi aî noştri fraţi 
Şi mi bănuiţî,
Ca şi aî noştri cinstiţi 
Şi buni părinţi il), ‘

Cum a stîrşitu oratorîulu oraţia sa, toţi mesenii, oariî până 
acuma au stătu în piciore şi au ascultata cu cea maî mare 
luare aminte, se aşeză la masă şi începu a gusta clin buca
tele ce sunt puse pe acesta.

Acuma se începe voia cea bună. Din tote părţile n’auclî 
alta decât urări peste urări şi închinări de păhare. Iară 
cârma Ia tote acestea o portă în genere nunulu şi cu nuna 
cea mare.

Aşa se aude dintr’o parte;
Socru mare,
Socru mare!

La voia Domnieî-tale!
Să trăescî întru mulţi ani 

Cu bucurie 
Şi cu veselie!

— Amin! să te audă Dumnedeu! — respunde socrulu 
veselu.

Din altă parte:
Socru mare, socru mare!
Dă Domne pane şi sare 
Fiiloru Domniertale!
S’aîbă clile, să trăescă.
Pe părinţi .să-î pomenescă!

(1) Diol. ele Todilă SpOimlu, roiiuinu dia Căndreaî. şi corn. de Polrii Spe- 
milu, fostă toologu.
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Socrulu rcspuncle:

Deo Dumncdeu ! amin :
Să-ţî fie voia deplină!

Altidu: «Fiinclu-că aî ajunsu acele dile Inine şi senine, ca să 
poţi noroci pe unu fiii alu d-v6stră, dâ Domne să ajungi şi 
până la celu med hm!»

— Multăniimu! .... dă Domne ca si D-ta să aî a te
j 1

scărpina o lecă în barbă, cum m’am scărpinată şi eu!
Altulu erăşi, care a observată că în jurulă soă nu se află 

nici ună şipă saă păhară cu holercă strigă:,

Tae cule şi restee,
Si holerca să nu stee!

1

Asemenea se face şi în partea femeiloră. Din acesta parte 
încă se aude mereă închinându-se, chiritisîndă şi clicendă :

Socră mare,
Socră marc!
S'aî norocu şi voe bună,
Că suntemu aclî împreună.
Şi-atuncî când te-oîu maî vede,
Nici atunci cu voe rea!

Saă aşa:

Să aî, euscră, voe bună,
Cuscră, cu sumanu de lână!
Şi-atuncî, când te-oîu maî vede,
Nici atunci cu voe rea!

Mai pe scurtă din tote părţile se audă păhărele zingă- 
nindă, bărbaţii şi nevestele închinândă atâtă în sănătatea so- 
criloră mari şi mici, a tineriloră căsătoriţi, a nuniloră mari, 
câtă şi în sănătatea celoralalţi ospeţî, carii sunt de faţă.

Er lăutarii, carii n’aă voe să lipsescă maî nici ună mo- 
mentă dela acestă masă, încă îşi împlinescă detoria câtă se 
pote de bine cântândă atâtă din instrumente câtă şi din gură
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după cum li se poruncesce clin partea socriloru si a nuniloru 
ccloru mari.

Şi aşa, totu benclu, mâncându- şi veselindu-se, ţine masa 
acesta, cu întrerumperile ce se voru arăta mai la vale în 
capitolele următore, cam la vre-o treî 6re(l).

In acele părţi, unde este datină ca mirele şi miresa să 
şedă, după ce s’au întorşii dela cununie, împreună Ia masă, 
li se dă mal ântâiu unu ou de găină sau de pmcă, clin care 
amencloî trebue să mănânce, şi numai după aceea potu să 
guste şi clin cele-lalte bucate, ce li se piinu de ’nainte (2).

In vechime dură masa acesta, firesce că dimpreună cu 
tote ctatinele iisitate în clecursulu el, până după mîedulu nopţii.

Etă ce ne spune D. Cantemirii în privinţa el:
«Se ospeteză, mâncă şi beCi până cătră trei ore după 

mieclulu nopţii. După ce trece acestă oră bucătarii aducu pe- 
masă unu cocoşii friptă cu pene cu totu; umilă clin ei se 
ascunde sub masă, si cântânclă ca cocosulă anunţă că se re-
varsă de clină.

1

Ospeţii atunci dăruescă câte ceva bucătariloră, şi se ră
dică dela masă; er mirele cu miresa de a clrepta, staă amen- 
cloi în mijloculă casei; ună scriitoriu cetesce cu voce clară 
catalogulă despre dote (clestre); apoi tote aceste, ce mai

(li Iu llişoscî, şi in multe alte sate din Bucovina.
r2| P. Ispirescu, Legendele şi Ba.sniele Româniloru. Part. I ed. II. Biicu- 

iv.se! ISV'.*, p. .r)!t: «Nu ti’ecui'ii multe dile şi le făcură o nuntă d’ale îinperă- 
lescile. Cănd se puseră la masă le aduseră şi loru uutl oii cu zamS, duptl huje, 
tliu care numai amenăol trebuiau să mănănce.“

(t. S. lonenu, op. <;it. p. 35 : «După cununie, sera la masă, amendoî mirii 
mănâncă dintr’unu nu ouată de o 2>ulcă îxnVăm, ca să trăescă amendai nedes2>ăr- 
titl până la morte.»

.Veestă datină semenă că e o rcmincscenţă do la Romani, pentru că la ace
ştia, oucle de găină formau în genere începutulu fio-cărul prăiulu şi ospeţu.

De aice se 'V'ecle că s’ati formatu la dinşii şi proverbele Inter/ram famen ad 
ornni offers, = până la ou, adică începutulu mesei. Cic. Pam. 9.20 şi Hor. 
Sat. 1. 3. 6. „Ah oro mqm ad mala, citaret, îo Buche,“ adică dela începutu 
până la sfii-şitu.
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’nainte erau puse îiitr’o cămară la vederea tutururu, se în
carcă pe caru şi se transp(')rl;â la casa mirelui (1).

In timpulu de faţă este datină în Moldova că mirele şi 
miresa, după ce se întorcu dela cununie^, se punu în capulu 
mesei câte pa o perină. La o margine a mesei stă vorniculu. 
începu apoi a veni consătenii la nuntă aducendu daruri. Unii 
aducu câte-unu curcanii, curci, gâsce, reţe, găini, alţii bu- 
toie de vinu, alţii osebite legumuri.

Toţi înmâneză aceste daruri vornicelului. Dândii apoi mâna
cu mirii le ureză : MuUt ani.>

Vornicelulu, primindu darurile, pronunţă următorele:
«AJungă-te voe bună pe D-ta, giupâne mire şi pe D-ta giu- 

pânesă miresă, şi ve bucuraţi şi ve veseliţi, că etă fraţii 
d-v6stră vi se închină cu colaci. Colacii d-loru sunt: o ie- 
ruşcă (‘2) cu pene, care v6 este trebuitore la acestă cinstită 
vreme şi aşa v6 rogă ca colacii să le primiţi şi cu dragoste 
să le muitămiti!»

I »

Kr mirii respundu: „forte mulţămimu! (3)»
Datina de a aduce şi a închina tineriloru daruri cu oca- 

siunea acestei mese, esistă şi în Bucovina, însă numai din 
partea aceloru ospeţi, carii n’au apucată a .veni şi a aduce da
rurile în ajunulu cununiei.

In unele părţi ale Transilvaniei, cum sau aşezată nuntaşii 
la masă şi sa făcută linişte şi nemijlocită după ce sa pusă 
mâncarea pe masă, elice colăceriulă:

Mai iiainte de mâncare 
Dă-mi ceruta închinare,
Prea bunului Dumnedeu 
Pentru mare clarulu seu (4).

(1) (ip. cit. p. 146—147.
(2) Dacă esIo pasere.
(3) .1. Mirza. op. cit. p. 17—18.
(4) B. Viciu, op. cit. p. 17.
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In alte părţi însă, totu din Transilvania, cuvinteză astu-l'eliu:

Meseni dc la masă,
Boerî şi boerese,
Acum sunt întrebată :
Pentru ce ne-amu adunată 
La Lină locă de bucurie,
La o casă de veselie.
La o masă ’mpodobită 
Cu felîurî de mâncări gătită ?
Mirele teneră g’răesce,
Şi grăindă ve mulţămesce,
Maî ântâiă la Dumncdeă 
Şi la' duTce nemulă seă.
La aî seî prieteni, vecini,

d'urtă' sânge latmti.... —
Dup’acestă cuvîntă ală nostru,
Să (licemă unii Tatcdu nostru.

Aici preotulii începe numai decât «Tatălu nostru,y> etc. 
După rugăciune urmeză :

Şi voiă să cjică er 
Ridicândă acestă păhară :
Să trăescă nunu-mare 
Cu soţia dumnî-sale.
Mulţi' anî buni şi fericiţi 
Cu de tote ’ndestuliţi.
Să trăescă toţi mesenii,
Betrânî, tineri, jimişenu,
Toţî mesenii să trăescă.
Mulţi anî să se veselescă! (1).

Când se apucă de mâncare starostea de casă sau altulu, 
care scie, dice următorele :

Iubiţii mei prietini!
Masa este pregătită
Cu linguri, cuţite, tăiere, furculiţe,

Guprindendu-şî dar fie-care loculă 
Gasdaaşa dice, bate-l’ar noroculă: 
Mâncările pe masă să nu se răcesc-

(I) T Frâncii şi G. Candrea, op. cil., p. 162
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Oa prin înctilclire lucru să ne facă. 
Precum vedeţi clar 
îVicî lellulu ântâiu ni s’a aclusu 
Şi ca nu cum-va să-lu vei’se, 
Mereu rugăciuni au spusu. 
Jupâncsă Ksocăcifnn 
Nu le-a prea tare săraţii, 
Gândinclu că d-v6stră 
Ve place cam piperaţii.
Me rogu cu vorbă scurtuţă 
Prindeţi linguri şi furcuţe;
(jiasda are voe bună 
Dacă cu toţii dimpreună 
Mesenii voioşi s’arată 
Mâncându acuma îndată.
Placă-ve că nu-I fierbinte.

Nici birişcă, nici alacu 
Că nu s’a făcuţii la jacii. 
Că-I mâncare românescă, 
Cinc-a mânca să trăescă. 
Diplaşulii, eu-a lui tocmire, 
Scbimbă a tuturorii fire.
Că resunându corela bine 
Se bucură fie-cine.
Cum clicala şl-o pornescc 
Totu omulii se vesclesce. 
Cine dară va mânca 
Din aste.bucate,
Poftimu-I eu şi gasda 
Să-I fie spre sănătate;
Aşa dară fiesce-care 
Să se apuce de mâncare.

Nu-I mazere, nice lintei

Când se pune alu doilea feliu de bucate pe masă şi anume 
cureeJiînht, colăcerîulu cuvinteză:

Aci e cnreciimlu 
Gătitii- cu marafeturi.
Precum e şi carulu 
Ferecatu cu'gânjurl^
Arstău â~PonTânukiI .
Plăcută mâncare,

[ătită cu~crergsurî 
De maremti 
Făcuţii cu gălusce 
Cu borşii dc pe buscc. 
îlii mănâncă şi domnii 
Cu mare Iubire,
Da şi călugării 
Dela mănăstire.
IjuaţI dar şi mâncaţi, 
îmbiaţii nu aşteptaţi.
Că gasda nu ne-a’mbiâ,
Cblar flămândi de-omii remâne 
încă bine I-ar parc,

Că mâncarea-ar remâne.
Cblar acum ml-a făcuţii semnu 
Ca să nu ve mal îndemnii.
După dînsulu nu ve uitaţi.
De mine să ascultaţi.
De mâncare v'apucaţi;
Aşa dară fie-care 
Să s’apuce de mâncare.
Ca mânca nu-I lucru marc 
Şi să bemii cu cumpătare.

Fană mănâncă :

Să dicemu mila jiărintelul, 
Binecuvîntarea fiului,
Darulii Duhului sfântu;
Câtii e dela apusii pân’ la răsărită, 
Dela medă-nupte pân' la medă-di 
Să-şl pună Dumnedeii mila



— o09 —
Pe toţî poi)iî,
Pe toţi protopopii,
Pe toţ.1 vlădicii,
Pe toţi mitropoliţii,
Pe toţi patriarchil 
Şi pe toţi cliecil.
Să-şî pună Dumnecjcii mila 
Şi pe aceşti doi tineri.
Să (ie Iubiţi unulu altuia 
Ca vara,
Ca primăvara,
Ca tomna cea bogată,

Ca piperîulu Grociloru,
Ca sarea berbeciloru.
Ca ţîţa prunciloru.
Ca otava junciloru.
Ca vînulu roşu boeriloru, 
Ca nlerulu roşu copiiloru. 
Ca bostanulti porciloru,
Ca vinarsulu popiloru.
Ca joculti feteloru,
Ca târgulu nevesteloru,
Ca Ţiganulu dracului.

Dar dumnea-ta. mire, de ce aî datu în gânduri,
Dor’ pentru Secuii, cari portă scânduri ?
Lasă aste gânduri, nu gândi de nimc.
Să bemu să ne veselimu că nî-a li mal bine.

Dar d-ta, miresă, de ce eşti supărată,
Dor’ gândesc!, că butea e de totu stricată ?
Căci eu când miresă icî pe pămîntu aşî li.
Aşi be, aşi mânca, aşî juca, de m’aşi sdrobi.

Aici îmbie pre miresă cu unu păharu de vinu, şi cânclu 
dînsa l’a luatu în mână, continuă :

Veselă-î miresă.
Acum nu torcc lână.
Numai câtu am ved’t’o
Cu păharu’n mână
Dumnedeu să-î dec \ *

\ ’l’otu vesele gânduri,
\ Dee-î şi nunului

^Coiiârşcu de scânduri.

Când SC pune alu treilea rendu de bucate pe masă, adică 
friptura :

Aici e carne de vită 
Cu sosu bună şi cu liirenu 
Totu cu dc-aceste trăise 
Şi patriarchulu .Vvramu.

După carne c bună viniilă 
Pentru aceea dar beţi 
La păbară uscaţi-I fundulă 
Si din tăleră totă mâncaţi.



— 510 —

Trage, trage, meî 'Figane,
Că-î bunii vinulu după earne; 
Dar nu-lu beţî în suporare.
Nu e aici comandare.
De aceea’iv voe bună 
Să bemu toţî noî împreună.
Să bemu să ne veselimu 
Pân’avemîi pe masă vinu.
Să trăescă gasdele.
Să ne umplă vasele 
Să bemu cu paharele 
Ba şi cu cancîauele.

Până mănâncă închinare :

Beţî meseni ve veseliţi.
De nemică nu gândiţi 
Că buţile tote-su pline, 
Cîepurilc strînse bine.
Bă şi popa şi diaculu 
încă umblă totu ea raculii. 
Călăreţulu şi voîniculu 
Jiestumaţî ca prăvăliculu.

La copturile de aluatu :

Etă că ni s’au adusă şi copturile 
Placă-ve şi gustaţi dintr’înselc,. 
Că gasda a plătită 
Cinci sute de galbeni.
Pentru că le-aă pregătită : 
Plăcă-ve că-să forte dulci.
Făcute cu zăhară şi cu nitcî.
Cu miere, cu măsline,
Cu stafide, cu smochine.
Cu nucşore,
Cu cuişore.
Cu ghimberă,

CeteraşLilă, contoraşulă,
N’aă lipsă de arendaşulă.
Când pune cupa la gură,
Varsa’n gură ca’ntr’o şură. 
Jupânesă socociţă 
Strecură vină prin sîtiţă, 
Cândesce că-î zama acră.
Nu scie ce să maî Iacă ;
Er nuna, ca o muere.
Nu se lasă de scădere,
D’apol să vedeţi pe nunulă 
Cu gâtulă seă largă ca tunulă. 
Ca butuculă celă de rotă 
Cercuită cu feră totă 

Alăurită ea obedarulă 
kNu-lă stemperî- nieî eu şuştarulă 
Be şuştarulă i se pare 
jNedestulă spre stemperare, 
Mergă sue-se pe bute 
Şi de-acolo să s’ajute.

/ Vivat, vivat, să trăescă 
( Mirele că-a sa miresă !

Cu piperă
Cu multe alte soîurî 
De bune diresuri.
N’are soţă’n lume 
Plăcinta cea bună.
Căci aceea face 
La omă rînza plină : 
Betrâniî din legea veche 
Trăîaă maî îndelungată 
Pentru că pe aceea vreme 
Totu plăcinte aă mâncată.

Până mănâncă, luândn o sticlă în mână :
Claja încă multă ajută I Când o ,potă vede umplută.



Căci cât oniulu glaja de g'LU’’ating'c, 
Totă superarea pe loca i se stinge. 
Acesta aduce şi voîa cea bună,
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Ca dc acum să strige cu toţi dim-
Ipreună

A'iiat, vivat, să trăescă 
Mirele cu-a sa miresă !

Altă închinare cătră miri :

A'c poftescu din naravu vechia 
Treî cădi pline cu curechiu, 
Slănini grase, cârnaţî lungi, 
Pân’la tomna să te-ajungl.
Buţl pline cu vină alesă 
Poduri cu grâă şi ovesă,
Coşuri pline de mălaiă 
Cepe multe şi multă aiă.
Cară noă, bine ferecată,
Plagă alesă şi întlerată.
Patru vaci şi bol frumoşi 
Şepte găini şl-ună cocoşă.
I)ece raţe şî-ună răţoiă,
Dece gâsce şl-ună gâscoiă. 
Patru scrofe cu purcel 
Cu purcarulă după el.

Versu la masă :

Hei, hopă, vinii-1 bună,
Sciă că-1 place şi la nună.. 
Ploscuţa mea. Iubită vasă. 
Pasere cu dulce glasă,
Eă' cu tine me mângâi 
Când te vedă la căpătâiă. 
Vinule, frate de cruce, 
Pălincuţă, soră dulce,
Me dusei la Doliriţină 
Me’ntâlnil cu sântulă vină,

Altuia:

Val de mine bine stă

Grădini pline de pomi buni. 
Piersici, meri, perl, pruni, aluni. 
Butuci mari, groşi din păduri, 
Penă şi pale din câmpuri. 
Poftescă încă tuturoră 
Bună rodă viiloră,
Fete mari fecloriloră.
Şi neveste miriloră.
Să nu rupă credinţa 
Cui l-a plăcută Anuţa ;
Trăescă clă că-ălă bărbătă.
Cu care s’a cununată.
Induratulă Dumnecjeă 
Să. ve ferescă de reă 
Şi să trăiţi fără nori 
Ani 50 de trei ori!

Mc dusei şi la Agnita 
Me’ntâlnil şi cu palinca. 
Pălincuţă, draga mea,
Pus’am gândă că nu te-oiă be. 
Nu te-oiă be de n’oiă ave 
In toţă viaţa mea 
Şi am pusă şi jurămîntă,
Dar tu nu-jnl mal eşl din gândă,
Şi m’aşl jura şi mal reă
Dar me temă de Dumnedeă (1).

I La grădina cea cu pomi.

(1) B. Viciu. op. cit., p. 17—28.
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La masă cu vr’o cloî domni; 
La grădina cea cu pome 
Şi la masa cea cu domne,
La grădiniţa cu erbă

La masă omeni de trebă, 
La grădina cea eu tlorî 
La masa cu domnişori (1).

In comitatulu Zanmdulnî este datină, după ce au întratu 
toţi nuntaşii în casă şi s’au aşezatu la masă de a se pune 
înaintea fie-cărui cuscru câte unu ţijiău (2).

După acesta vorniculu miresei capetă o maramă pre care 
o ţine de doue cornurî, er vorniculu mirelui ţinendu-o de 
cele-laUe doue cprnuri şi turnându pe dînsa beutură dintr'o 
glajă, începe a o scutura şi a dice;

«Cum s’a neveditu urdala cu bătela, aşa să se nevedescă 
tinerii unulu cu altulu; să se îndrăgescă şi în fericire să 
trăescă!»

Aduce apoi vorniculu miresei unu tăîeriu cu doue păhare 
gole şi, umplendu-le cu rachiu, plecă unu rendii de păhare, 
adică închină cu ele la vorniculu mirelui.

.Vorniculu mirelui închină la unu cliîcrfăriu, chîertăriulu la 
unu cuscru, şi totii aşa până ce se sfârşesce rendulu, adică 
până ce ajunge unde s’a începutu. Alu doilea rendu de pă
hare le cinstesce socru micii pentru sănetatea tinerilorii că
sătoriţi.

I

Când se cinstesce alu treilea rendu de păhare pentru cu 
metri, adică pentru părinţii sufletesci, atunci vorniculu mi
resei aduce unu tăieriu cu curechiii fiertu, în care se află 
patru linguri împlântate cu coda în Joşii şi îmbie pre vor
niculu mirelui să mănânce dintr’însulu; dar cam puţinii şi cu 
coda lingurei, căci nu s’a făcuţii prea multu.

Vorniculu mirelui întorce lingurile cu f/ivauu (gavanulu) în

(1) Din Transilvania, cont. de cI-1. 1. Popă Rotevanulă, învelălonă.
(2) Sul) cuvîntulă fipîfii se înţelege o pânişoiTi mică de graă, earo de aslă- 

dală o infrumuseţală cu fniifii.
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tăîeriu şi ţiiiendii câte clone în lie-care mână începe cu tu8 
patru a băga curechiu în gură şi a mânca clicenclu;

Nu sciu cum e datina pe la D-v6stră, dar pe la noi aşa 
se mănâncă!

Alu patrulea rendu de păhare se cinstesce pentru socru 
mare, tatălu mirelui.

La alu cincilea rendu de păhare, care îlu cinstesce sdcra 
mică pentru socra mare, se punu pe masă plăcinte şi po- 
(jCicj, câte cu o găină friptă pe ele. Totu atunci se aducu şi 
c’mstdo. Despre acestea însă vomu vorbi mai pe largii în- 
tr altu locLi.

Când e alu şeselea rendu de păliare, cari se cinstescu pentru 
HocadU, se aduce unu tăieriu cu douc 6m şi se pune de’na- 
intea miriloru.

Mirele iea unu ou, îlu sparge, îlu curăţesce şi apoi îlu tae 
dintr’o dată c’o hrişcă (1) în clone jumetăţi, şi o jumetate o 
mănâncă elu singurCi, er ceea-laltă Jumetate o dă miresei.

Când e alu şeptelea şi celu de pe urmă rendu de pă
hare, care se cinstesce (nin dmă şi remisă,r> atunci ceru cuscrii 
clela miresă 12 perini.

Vorniciilu miresei. în urma acestei cereri aduce, cele 12 
'perini, adică uriiTţipău-cu-12-—24 pene de găină şi dân- 
clu-lu vornicului mirelui cere pentru cele 12 perini 12 cân
tece. Atunci sculânclu-se cuscrii în piciore, începu a cânta 
totu patru câte patru în 5—fi clespărţiminte, următdrel^ 

..versuri:

jTi-te, roga imresa.
'^Eî dam şi claînam miresă, 
Din cornulii ântâiu de măsă. 
Ei dam şi claînam miresă'!

Cin’ să te scrie, miresă? 
Noî te vomu scrie.

H6i>ă-te, ruga miresa.

frjTTÎiiTi cuv. hrifcă=hriccgu sa ’nţelog-t; unu cu(ita.şu jiiică, ou plă.sca de 
leiimu .şi cu o .singură custură.-E usitatii ,şfn Bucovina.

l'i. }fariann. Nunta la RoicânT. 33



El dam si claînain mirdsă,
Din alu doilea cornii dc masă,
El dam şi daînam miresă.
Cin’ să te scrie, miresă ?

Noî te vomu scrie!

Uogă-te, roga miresă,
Eî dam şi daînam miresă 
Din alu treîlea cornii de masă, 
Eî dam şi daînam miresă,
Cin’ să te scrie, miresă?

Noî te vom li scrie !

R6gă-te, rogă miresă.
El dam şi daînam miresă,
Din alîi patrulea cornii de masiv 
Eî dam şi daînam miresă.
Cin’ să te scrie, miresă?

Noî te vomu scrie!

Câtră sfîrşitiilu versuriloru acestora, miresă începe a plânge 
de jale că se despărţesce de părinţi, şi merge în casă străină.

Nu multu după acesta atâtu mirii câtu şi cuscrii, se scolă 
dela masă şi plecă spre locuinţa mirelui (2).

Datina de a da o masă sau cină în casa părinţiloru mi
resei înainte de ducerea acesteia la mire, esistă nu numai 
la tote poporele romanice de astădi, precum Italieni, Francezi 
şi Spanioli, cari, ca şi Românii, îndătineză, sau celu puţinii 
îndătinau mai de multu a glumi şi a cânta diferite cântece (3),
ci ea se afla si la alte naţiuni.

1 »

Ba, ea, după cum ne putemu încredinţa din opurile unoru 
autori latini, se aflâ şi la vechii Bomani (4).

)14 —

Şcric-tc-oinu scrie, miresă, 
Grădina nostră alesă,
Care trebe s’o îubescî,
Că dc ea te despărţescî.
Şi, dragi vecinile tale 
Sunt acum în mare jale. 
Plângi, miresă, traîulu teu. 
Cp^aî-trăitu la tatălu teu, 

lângî, miresă, grădina 
Care-aî trăită tu în ea. 

lânge-ţî casa părinţescă 
ă mergi la casa bărbătescă. 
lângî, plângi, dară nu uîta, 
lânge-ţî tu fetica ta.

Căcî miresă-te-omu serialii 
Şi soţie la bărbatu,
Cum Dumnedeu te-o lăsată!

(1) Scria, în locfi de scrie.
(2) Goni. de d-lu I. Duşanescu, propriclariu în Moslecănu.
(.3) Diiringsîeld, op c.' p. t)6, 249 .şi 265.
(4) Poponiiis Dig. -23, 2, 5 : Mulierem absenţi per literas ejus vel per nun- 

tiiini pos.se nulicrc placet, si in domum ejus dcdiiceretiir : eam \ero qiiae



— 515 —
Abia după încheîarea unei astu-feliu de mese şi a datine- 

loru usitate în decursulu eî, urma, ca si la Românii noştri 
de astădi, ducerea—ăechictio—miresei romane dela părinţii sei 
la casa mirelui.

abessct, ex literis vel nuntio suo duci a niarilo non possu: doductionc enini 
opus csse in măriţi, non in uxoris domum quasi in domiciliuin niatrimonii.

Sidon. Apoll, cp. 1, 5, extr: lam quidcm virgo tradita est, iain corona — 
sponsus honoratur — et nondum lanicn cuncta thalamoruin pompa dcfi-e- 
muit, quia needum ad măriţi domum nova nupta migravit.

COÎ^ > , ,, , X \
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XIX. JOCULU.

Pe când stau bătrânii dimpreună cu mirele într’o odae la 
masă şi ospeteză^ cinstescu şi se veselescu, pe atunci tine- 
retulu, feciorii şi fetele, dintre carii o parte s’a adunatu la 
casa miresei nemijlocită după cununie, altă parte însă după 
colăcărie, se petrece şi se veselesce dimpreună cu miresa în 
altă odac sau în vre o şură, care e anume spre acestu scopu 
pregătită. Nu arare ori însă, fie chiar şi’n driculu ernei, se 
petrece afară în ogradă.

Aice feciorii şi fetele dimpreună cu miresa, care, ca şi; 
mireseh romane, în cele mai multe părţi ale Bucovinei nu stă 
de feliu cu mirele la masa, ce-o dau părinţii săi după cu
nunie (1), cu druscele şi cu vorniceii, cari primescu şi cin
stescu pre toţi cei adunaţi, formeză şi jocă diferite jocuri,, 
mai alesă însă Hora, numită altmintrelea în Bucovina şi 
Moldovmesca.

Aice se pote cunosce câtă de iscusită şi poetică e Ro- 
mânulă nostru, câtă de vioiă şi veselă este elă, când uită 
pe ună momentă năcazurile şi neajunsurile lumei acesteia..

Abia aă începută lăutarii a-şi întinde cordele, când ună

(1) Ro.sbach :)29, apuci Darguii, op. cil. p. lOS :
«La fc.slivilatca nunliî loniano, in timpulu căreia copila ci'a răpilă clin bra

ţele maîceî .salc‘, nu participa acesta (niirdsa) ele feliu, ci ea era înlocuiiă prin. 
aşa luiinila Protiuha (nuna mare).»
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vornicelu sau şi unu altu feciorii clin mijloculu aclunărei în
cepe a chiui şi a elice :

Sti'îgă, strigă,
8ă se sti'îngă 

Fetele clin valea lungă,
Ca oiţele la strungă 
Ciobanii ca să le mulgă 
Şi strungarii să le clee,
Stăpânii brânclă s’o ieefli.

Sau ca’n Transilvania :
Strigă, strigă,
Să se stringă.

Fetele clin valea lungă 
Ca oiţele la strungă;
Totă cliua să jucămu 
Sara să le sărutămu(2).

Ceîalalţi feciori, cum veclu că lăutarii au începu tu a cânta 
şi vornicelulu le-a clatu semnu ca să joce, se prindu de mână 
şi formeză o horă mare, o horă, care cuprinde mai totă ograda 
şi la care ieau parte nu numai fetele, ci şi nevestele cele 
tinere. Eră unulu dintre feciori, care câtu a fostu vara de 
mare s’a muncitu ca în câşlegile ule—©rirăr-şsă-pătă^duce^la 
altariu pre alesa inimei sale, însă nu i-a succesu, căci al- 
tulu mai harnicii decât dînsulu l’a luatu pe dinainte, chine :

Stejcrelu tăiată cle-asară,
Truda mea de astă vară.
Totă o trudă şî-amagîală 
Şi mai multă chieltuîală,
Cliîeltiuala draculuî 
Să o dămă bărbatului 
Să se ducă draculuî,
Duces’ar în calea sa,
C’am mai vedută dc-accstca

(1) Din Ilişescî, cule.să de antmu.
(2) larnik şi Bursa nu, op. cit., p iieil.
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Şi mai anii, şi’n acestu anu 
Tote strînsc ’ntr'unu bostanii.
Bostanulu câtii îî ele mare,
Nn’ncăpea clone parale,
Da bădiţa ele călare (1).

Altu feciorii clin altă parte, veclenclu că tote fetele cele 
mal alese şi mal frumose. se mărită şi temendu-se că nici 
una nu va remâne clupe placulu seu până ce-1 va veni şi 
Iul rendulu de îiisurare, chine :

!^âte fete’n satu la noî 
Tote se mărită meî!

-femânii cele urîte,
JDraculu să le maî sărute;

lâlVu cele buzate,
Draculu să Ie albă parte (2).

Cam aspre sunt cuvintele acestea şi multora nu le vinu 
la socotelă, mal alesu însă feteloru, cari la o ocasiune ca 
acesta nu potii nimica să dică, căci loru nu le este datu a 
striga în jocu ca feciorii. Dar de şi multe dintre dînsele 
nu-sii tocmai până întru atâta de frumose ca să placă fie
căruia, totu.şl în astu-feliu de împrejurări, îşi află şi ele câte 
unu’ feciorii, care, nu numai că le la în aperare, ci pre celii 
ce a îndrăsnitu să se esprime astu-feliu mi ţi-lu forfecă dicendu -

Frunclă verde trei măsline,
Da-o-aşî doi bol şi maî bine 
Să-mi g’ăsescu piiiii după mine.
Aşî da patru boî şî-o vacă 
Să găsescu puiuţii să-mi placă.
Lasă văcuţa s’o mulgii 
Boiî să tragă la plugu.
Boii nu me zaliăescu,
Piiiii pe plăcu nu maî găsescu i3}.

(1) Din llişcscî.
(2) Din Ilişescî.
(3) Din Ilişusoî.
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Sau :
Astă vară prin livedî 

, Am atlatu unu titirezii.
TTtirczu-î cu pîcîorej^

;rcnitur6_ser11ăture,
ŞRT'îŢIsti tatei să-lu însorc 

^x^.Gftpcl(rTiii71^1îxîu_şT~m6re (1).

Dar cele niaî multe hore sau cliimkm, cari se strigă la 
acesta ocasiune în jocu, se referescu mai cu samă la mire 
şi la miresă precum şi la clruscele acestora.

Etă una din Bucovina :
Frunclă verde bărbănocu,
S’o mutatfi puica din loca 
Şi s’o dusLi la i norociil2j.

Alta clin Transilvania :
Trandafirii cu fruncla desă,
Dulce-î gura de miresă.
Dar nu-î dulce, cum să fie, 

ca strug'urulu din vie (3j.

JoailCi după cununie, la care îea parte nu numai tinere- 
tulu, ci adese ori şi cei însuraţi, esistă Iară abatere la tote 
poporele. Modulu însă cum se jocă, precum şi datinele ce se 
observă în restimpulu lui, firesce că nu sunt şi nici nu potu 
fi la tote poporele totii una.

(1) Din Mahala, com. do d-lu G. Tonioîagă.
(2) Din Mahala, corn. de d-lii G. Tonioîagă.
(3) Com. de d-lu I. Popu Rotoganulu.
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RAPIREA închipuita.

Cătră sfârşitulu mesei, despre care am vorbiţii în capito- 
lulu XVIII şi care la Românii cei cu dare de mână durcză 
celu puţinii vr’o trei ore, punii bucătăriţele pe masă de'n- 
naintca mirelui şi a nuniloru celoru mari o f/ăină friptă, 
împlută şi acoperită cu unii talgeru.

inerea acestei găini fripte sau a unui ciicoşu, cum era 
rtiaî nainte datină în Moldova (1), însemneză că a sosită tim- 

ilu să s’aducă mirelui miresa, care în totu decursulu mesei 
a petrecută cu tineretulă afară.

Nunulă, cum vede găina, poruncesce vorniceiloră miresei 
ca să aducă pre miresă, dicendă :

a'encrulu nostru îinpcratu 
Marc poruncă v’a dată,
Ga’ndată să ve duceţi 
Şi pe locu să ve’ntorceţî 
Cu’nălţata ’mperătesă,
Cinstita nostra miresă 
Să şedă .şi ea la masă

CC u ’năl ţa tul u împeratu
In acestu măreţu paiaţă (2).

resei, voindă pe de-o parte a mai reţine pu
ţi) Dim. Canteniiru, op. cil. p. 14G—147. 
(2) Din Doina, clici, clo Gavrilu Hdncăşu.
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ţinu pre meseni la masă şî-a face puţinu chefu şi voe bună,, 
pe de altă parte fiindu-le aminte şi de tineretulu de-afară, 
voindu ca şi acesta să se petrecă şi să joce, se ducu şi 
aducCx pre o soră mai mică de-a miresei, dacă miresa are 
vre-o soră, daca nu, apoi pre altă copilă şi rădicându-o în 
braţe voescu numai decât s’o puie alăturea cu mirele după 
masă.

Nunulu celu mare însă, dândii vr’o câţi-\a cruceri co
pilei, elice ;

— Bună-i, bună şi acesta, nu-i vorbă, dar nu pentru înăl- 
ţatulu împeratu, ci de păscută nisce gâsce. înălţatului nostru 
împeratu îi trebue una mai beirânioră ca să-i fie soţioră!

Vorniceii, întorcendu-se îndereptu, caută pintre tineretulu 
de-afară pre fata cea mai urîtă, mai schilodă şi mai cotren- 
ţosu îmbrăcată, o aducă apoi pre aceea şi arelându-o mi
relui, clică :

— Ec’aici aveţi una mai betrânioră, cum mai bună so-* ^
ţioră pentru înălţatulă împerată!

Nunulă răspunde ;
— Nu-i acesta dîna, ce-o doresce înălţatulă nostru împă- 

rată! «Aduceţi-o voi pre aceea, ce-a urmârit’o elă din munţi 
până ce i-a pierdută urma în ograda acestei curţi.»

După ce i-a alungată nunulă cu fata cea urîtă se ducă 
vorniceii şi aducă pre mama miresei şi pre acesta voescă 
s’o puie alăturea cu mirele. Insă nunulă dice :

— Nu! nici acesta nu e mire.sa înălţatului împerată, căci 
miresa Măriei-sale e cu peră galbenă ca aurulă, cu ochi 
ca murea cămpului, cu dinţii ca mărgăritarele, cu buzele 
roşi ca cireşele, cu trupă ca o leoică, cu pieptă ca gâsca, 
decretele mai gingaşe decât căra si fata mai strălucitore 
decât sorele şi luna . . . pe-aceea să mi-o aduceţi!... m aţi 
înţelesă!...

Acuma aducă vorniceii pre bunica miresei, dacă are bu-



— r.2â —

nică, clacă nii, apoi pre altă Ijabă betrână, şi voindCi a o 
pune după masă clicii :

— Plite că ne-amu greşită căutându prin atâta amară 
de norodă cu cele de maî naiiite, dară acuma de bună 
samă că nu ne-arnă ţrresită, căci acesta arată la fată si la 
tute cbiar aşa, după cum rie-ai descris’o. Deci grăbesce şi-o 
primesce până nu însereză, căci am înţelesă dela nisce omeni, 
că oştea înălţatei împerătese s’a făcută focă şi pară asupra 
Măriei tale, înţelegenclă că voesci a-i răpi stăpâna, şi are de 
gândă să începă răsboiă cu oştea Măriei tale, şi dacă nu te-i 
grăbi, nu sciă cleă cum va fi!

— Porunciţi ministriloră mei ca să se ducă şi s o caute 
ei, căci nici acesta nu e miresa mea! — elice acuma mirele.

Acuma se ducă vorniceii mirelui ca să aducă pre miresă.
Miresa, care, după cum am arătată şi mai susă, în totă 

decursLilă mesei petrece cu tineretulă, jucândă cu acesta şi 
cinstindă pre tote fetele cu cari a fetită, cum prinde de veste 
că vorniceii voră s’o ducă în casă, îndată se face neveclută 
din mijloculă adunării şi ascundendu-se, vorniceii trebue să 
o caute celă puţină vre-ună pătrariă de oră, până ce daă 
de dînsa Eră după ce aă aflat’o, nu potă cu una cu doue 
să o ducă în casă, căci ea se opune din tote resputerile. 
Ba! cele maî multe mirese şi maî alesă acelea, cari se mă
rită după feciori din altă sată, saă. după de-aceîa, carii nu 
sunt pe placidă loră, nu numai că nu voră să se lese a fi 
duse, ci prindă chiar a plânge şi a se lupta tormală cu vor- 
niceiî, că doră ară pute scăpa şi fugi.

Ce folosă însă că vorniceii vedendă că se pra întârdie, o 
apucă bărbătesce de subsuori şi astă-feliă răphidu-o clin mijl-o- 
cith't tinoretnlm cu care a jucată şi s’a petrecută până atuncea, 
o ducă pe susă până în casă.

După ce aă întrată, cu dînsa în nuntru o îeaă în braţe şi, 
suindu-o peste masă, o pună alăturea cu mirele în mâna stângă.
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Multe mirese, chiar şi aice îu faţa întregii adunări, se 

opunu clin resputerî, se sniâncescu în tete părţile, se oprescu 
cu picîorele de masă şi nu voru în ruptulfi capului a li date 
în sama soţului. Si numai isteţimea si virtutea vorniceiloru

>1 II

le oprescu de-a nu fugi din casă şi a se ascunde.
Unele, scăpându o şi făcu acesta şi multu timpu trebue 

s’alerge vorniceii până ce punu mâna pe dînsele, şi le aducu 
erăşi în casă.

Er după ce au pusu acuma pre miresă lângă mire, unulu 
dintre vornicei dice;

\ Poftimu înălţate 
împărate!
Soţu îţi dau,
Băţu nu-ţî dau,
Că-î trece printr’o luncă mare 
Şi-î tăia unu băţu marc .
Şî-a li şi pentru spatele D-tale! (1|

In unele părţi ale Bucovinei e datină că după ce au ră
pită vorniceii pre miresă şi după ce au dus’o în casă, n’o 
punu ei după masă, ci o iea tată-seu de mână, dacă are tată, 
dacă n’are, apoi unu frate sau altii nemu de-aprope şi a- 
cesta, puindu-o după masă şi dându-o mirelui în samă, elice 

Poftimci cinstite ginere!
Să nu gândesc! că ţî-o dau.
Că n’ar ave ce mânca,
Ori n’ar ave ce purta,
Orî n’ar ave ce lucra 
Ori n’ar li de ce căta . . .
Nici nu-î mărci astădî să-lii guşti 
Şi mâni sau poimâni să-lii ţipi,
Ci-i o mândră lloricea
Să trăesci bine cu ea!......
Şi-l trece printr’o luncuţă 
Şi ţi-î tăia o vărguţă;

(1) Din Calanficleseî, dict. ele M. .Molociu.
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Dar să nu taî una grosă.
Ci una maî mlădiosă,
Mlădiosă şi vunjusă,
Ca să fie câte-odată 
Şi pentru-ale d-le ose! (1)

După predarea miresei, care, după cum resultă dintr e ]Doe- 
sie nupţială a lui (Mula (2), totu cam aşa era usitată şi la 
lionianî, şi după rostirea versuriloru citate, mirele serutându 
mâna socrului seu, iae pre miresă în samă şi o aşeză ală
turea cu dînsLilu.

Nemijlociţii după răpirea şi aducerea miresei se ducu vor- 
niceii mirelui şi răpindu şi pre druscele acesteia din mijlo- 
culu tineretului le aducii şi pre dînsele în casă. Şi precum 
s’a împrotivitu miresa ca să nu (ie dusă în casă, totu aşa se 
împrotivescu acuma şi druscele, măcaru că acestea nu au nici 
o causă, ci numai că asa e datina din mosi-strămosi. însă 
vorniceii le apucă şi pre dînsele, ca şi pre miresă, pe susu şi 
ducendu-le în casă le rădică preste masă şi le punu pe laiţă 
de napoia miresei, unde stau apoi în piciore totu timpulu câtu 
dureză hihohotarm sau înhăUarm, despre care vomu vorbi în 
capitululu următoriu, şi anume: una de-a drepta, eră ceea- 
laltă de-a stânga miresei.

în Sdaffiu şi’n ţinutulu ŞomcuM-mari din Ungaria mirele 
singurii poftesce să-i aducă miresa dicendu :

Duceţi-ve şi-mi aduceţi: 
ipîna clîneloru,
Florea floriloru,

Domna cliloî acesteia!

(1) Din 1 iorna. clici, cic Gavr. Băncăşu.
(2) Ca tuli LXII ;

At tu ue pugna cum talî couiugc virgo.
Nun aequomst pugiiai’o, pater cui tradiclit ipse,
Tpso pater cum matro quibus părere necesset.

Insă tu virgină nu te pune la luptă cu unu ast-fcliu ele băi baiu. Nu-T cu 
cale să te luplî, căci te-a clalu în samă însuşi alu teu lală cu a ta mamă, 
pre cari li'i'bue să-l asculţi.
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GrdiforhUii, duccndu-se, îî aduce de prolm o muere, care 

e maî betrână, maî căruntă şi maî urîtă.
Xetrebuindu-i însă mirelui acesta îî aduce ti'cd fote, ucopa- 

rite, dintre cari mirele să-şî alegă pre a sa, dar numai pe 
mâna dreptă.

De ore-ce însă miresa, care se află între cele trei lele, 
[Hirtă în degetulu inelatu numai inelulu de credinţă, mirele 
liresce că o cunosce torte uşorii după inelulu ce i l a datu.

După aceea descoperii pre miresă, er pre cele-lalte doue, 
aşa acoperite cum sunt, le ducu la loculu de unde le-au luatu.

Mirele, miresa, dimpreună cu nănaşiî, cu nunele, fetele de 
după masă şi cu fraţii de mire se aşeză după masă.

Nu multu după acesta i se aduce miresei unu copilă dela 
2—4 ani şi i se pune în braţe ca profeţie (simbolu) alu 
prunciloru sei, ce are să-î porte de-acuma înainte în braţe.

Miresa îlu sărută în frunte şi apoi îi dă o palmă peste bucă.
H{Mnculu__incepe__a_plânge.
Miresa scote acuma unu colacu în a cărui bortă din mi- 

jlocu e pusă o primă şi legându-lu cu prima de mâna dreptă 
sau de gâtu elice :

— Dragulu lelii! de-acuma înainte eşti mare, ai deci grijă 
şi te peptănă pe capă (de şi prunculă e destulă de curată 
şi bine pîeptenată).

După ce prunculă capelă palma merge din mână în mână 
şi fie-care cuscru îî dăruesce câte ună cruceriă ca să-şî cum
pere pieptene şi săpună spre a ave cu ce se spela, de şi e 
destulă de curată (1).

In alte părţi, totă din Ungaria, răpirea miresei, după cum 
scrie Bojânca, se întâmplă ast-feliă : ((Filndă miresa înfrumu
seţată şi cu totele de nuntă gătită, se închide într’o cămară 
încă maî cu o miiere; ajungendă nuntaşii la casa de nuntă 
se duce deverula (ducetoriulă miresei) cătră uşa acelei că

li) Uom. (le (l-lu El. Popii, îuveiriloriii în Soniculn-mai-e.
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mări, şi făcendu nisce tocmeli cu închisele femei, maî pe 
urmă în formă de tărie împinge uşa, şi apoi apucându pre 
tenera de mână se face că o smulge din braţele ceialalte 
femei (1).»

O astu-felifi de răpire închipuită a miresei esistă nu numai 
la Români, ci dacă vomu lua bine sama, ea se află la cea 
mai mare- parte a poporeloru de pe faţa pămîntului.
np. Lafargue, vorbindu despre cântecele şi obiceiurile la

„«.Obiceiurile dela nunţi luaţi cu d’cisila jirc-mi-
re’să, altu-feliu nu mei’gea c^HIP^^ulu. Este uşorii de înţe
leşii că' fata' căreia, prin canteielc ce i s’au cântată mai 'nainte 
de acesta, îi aretau unu viitoriu atâtu de posomorită, stă
tea la 'cumpene: să-şî părăsescă familia saă ba. Ună cân- 
tecă din JJas Ihitou dice :

— «Când a ajunsă lângă altariă, miresa a plecată capulă 
de jele.

— «Când a ajunsă lângă uşă să iea aghîasmă î-aă pie
rită -puterile, şi-a pierdută miriîsa simţirea.

— «lubitulă ei o întrebă: Oh, ce-ţi lipsesce, dulce dră
guţă, de ce ţi-i inima aşa tristă?

— «Mire, vreu să me ducă de aice, să me ducă în ca- 
stelulă tatei, să aşteptă pre mama.

— «Nu poţi merge la tată-teă; ieri erai stăpână pe tine, 
astă(li îsă stăpână eă,

— «Mire, daca-şi fi sciută, că nu voiă fi stăpână, — pu 
m’aşi fi măritată nici o-dată.»

Astă împotrivire de a merge în casa bărbatului o simte 
şi femeea nobilă şi ţeranca, bogata şi săraca, şi nu trebiie 
de confundată cu greţa ce o simte ori ce femee cum se cade 
împrotiva unei căsătorii silite (2).

(1) 1). T. Bojâiică, op. cil., p. 208. Nota 1.
i2) P. Lalariiue: Cântece şi obiceiuri la iiuntî, în «ConliiniHtianiiKj», an V

p .r) 16. ■
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In ‘.'lumele si ceremoniile liomcmiloni de la mmtî zăceao j I

o amintire atâtCi de prospetă despre seriositatea primitivă, 
că se lua anume de reu a serba nunţile în serbătorT mari, 
pentru că în asemenea clile era o crimă (nelegiuire) a în
trebuinţa asupra cui-va puterea, şi totuşi la nuntă se’ntre- 
buinţa puterea asupra mireseloru (1). Fata se ţine strînsu de 
maica sa sau de nemurile sale cele mai de-aprope, dar con- 
soţii mirelui se repecliau strigându asupra ei şi o răpiau 
din braţele scutitorei (2). Trei^ăiăţi îmbrăcaţi cu pretexte, 
straie-împodobite pe la ms^|||^^purpură o duceau la mire, 
unulu ducendu o faclă, efilMI||Pnti doi miresa (3).

' La Spartam miresa răpită^^lua în samă de cătră nuna 
cea mare, şi,- ce e mai caracteristică, se îmbrăca în vest
minte bârbătesci. Bărbatului nu-i era iertată a o visita de
cât numai noptea pe furişă, ca nime din casă să nu bage 
de samă. Ani întregi puteaă să trecă la mijlocă, până ce-şi 
vedea soţia scosă la lumină (4).

(1) Macrob. Sat. 1, 15 : Fei'iis aiitem vini ouiquain lioi i piacularc est, icleo 
tune vitantui- nuptiae, in quibu.s vi.s fieri virginibus vicletur.

In sei-băton mari însă c pecatfi a face cuî-va .silă, cle-aceea se evitiiză atuncî 
căsătoriile la cari parii virginele a se răpi cu puterea.

(2) Fe^t. p. 289» : llapi siinulatur virgo e.v greniio inatris aut si ea non est, 
e.\ proxima necessitudine, cum ad virum trahilur.

Se face pare că s’ar răpi miresa dela sinulu mameî sau, dacă nu-î mamă, 
dela rudeniile cele maî de aprope, când se trage la bărbatulu ei.

Catul!. 61, 3;
Qui rapÎK tencram <'id vinim 
Virplnein, o Hymonaee Hymen.

Cum tragi tbneră miresă la bărbatulu el, o Hymeiieu Hymen.
Idem de eadem .'61, 56:

Tu fero iuveni in manue 
Floiidam ipae puellulatn 
T)edÎ9 a gremio biuc 
Mati'is, o Hymenaei Hymen.

Tu, o Ilymeneu, dai însuşi furiosului june în stăpânire copila înfloritore 
dela sinulu maicii sale.

(3) P. Lafargue, Cânt. şi obiceiurile la nunţi, în nContimporaiiulu» an. VI, 
pag. 2.

f-i) Plutarcliu I.ycurgus X.XIII.
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(îrccu nof, când îşî clucu miresele a casă, le răpescu cu 

ajutorulu consoţilorii din mijloculu feteloru (1).
In unele locuri din Francia miresa după ce s’a răpită o 

ţinu peste nopte ascunsă.
La Italiem răpirea miresei în cele maî multe părţî urmeză, 

tocmai ca şi la Români, după sfârşitulu mesei. Atunci se dă 
unu semnă şi tenera nevastă, răpindu-se din braţele părin- 
ţiloră se pune pe ună cală forte frumosă întărniţată.

Mirele din Valenda, în Spania, când voesce să ducă pre 
miresă, trebue s’o răpescă cu ajutorîulă consoţiloră sei din 
mijloculă feteloră cari o păziăscă (2).

Cercetândă părţile nordice ale Europei aflămă că mirele, 
de temă să nu i se răpescă miresa când o va duce la bi
serică, îşi iea tovarăşi sdraveni. In biserica, vecbe clela Husaby 
se elice că mai sunt lănci, la cari se puteaă pune făclii. Pe 
acestea le împărţia mirele la prietenii sei, ca să-i ajute la 
luminată şi apărată nunta.

Fnglcjd numescă şi acuma pe cei ce ducă miresa hest meri 
(cei mai buni, voinici bărbaţi) pentru că mirele alegea pen
tru' acestă .slujbă pre cei mai tari şi maî viteji din soţii seî.

In IVales în dimineţa nunţii mirele şi prietenii lui vină, 
toţi călări, la părinţii miresei, acolo staă rudele ei er călări; 
mirele cere să-i dea miresa; rudele ei nu voescă, se începe 
o luptă în glumă şi, ca şi la Basci, unulă din rudele mi
resei o iea pe cală şi fuge cu dînsa, urmărită de toţi nun
taşii (3).

Ună cântecă poporană serhescii, la care poporă asemenea 
se află acestă datină(4), face pre mire să clică :

«Dacă nu-mi clăti fata de voe, o iaă cu sila.»

(1) Diiiiiiirsfold, op. cil. p. 57.
(-) Diiringsfclcl, op. cit. p. 25-t, 96 şi HM.
(3) Lord Kames, SkeloIie.s ol' iho Ilislory of Man. 1807. CilalCi (Ic Mac Leu- 

naii, Primitive Marriage.
(4) Diiring.st'ekl, op. cit., p. 77.
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111 cântecele poporane rmcscl prietenii miresei baţjocorescu 
pre mire numinclu-lu : «străinii, Tătarii,» adică duşmanii. Unii 
cântecii din Vologda dice : «Diişmaniilii se apropie, fetiţo, 
tăi li arini ii a sosită (1).»

In unele comune din GaUţiu miresa cercă se liigă şi să 
se închidă, vorniceii însă o prindă şi o pună pe ună scăuieşă 
unde o păzescă, în alte locuri erăşi fuge ne’ncetată în tim- 
pulă jocului ce se jocă înainte de cununie spre uşă şi tot- 
deuna trebue să lie prinsă (2).

Din Europa să trecemă .în. Asia
(Jamphdl povestindă despre India dice :
«Odată aiidii ţipetă straşnică într ună sată vecină. Fiindă-că 

me temeamă să nu se fi iscată vre-o certă, încălicaî, alergai 
acolo, şi vedui ună bărbată, care ducea în spate ceva învelită 
într’o bucată de stofă stacojie. Vr’o doueqleci, treîdeci de flă
căi stăteaă în juriilă lui şi-lă aperaă în potriva atacuriloră 
furiose ale unei mulţimi de fete. Cercetândă aflai că bărba- 
tulă se însurase chiar atunci şi că îşi ducea a casă la sătulă 
lui miresa. Prietenele fetei cercaă, cum pare a fî obiceiulă 
acolea, să-i ia miresa şi de aceea aruncaă cu pietre şi cu beţe 
în capulă mirelui, până ce acesta a ajunsu la sătulă lui (3).

Acuma, după ce am arătată că datina acesta, care stă în 
strânsă legătură cu datinele şi oraţiile dela Stărostie, Peţire, 
Conăcărie si mai alesă cu cele dela Colăcărie, esistă nu nu- 
mai la Români, ci şi la alte naţiuni, să vedemă care-i este 
originea ?

Fcsfun, ună gramatică romană din veculă ală treilea după 
Christosă, ne spune că răpirea fetei din braţele mamei re- 
presintă răpirea Sahineloră (4).

(1) P. Lufaiyiw. Cânt. şi Ol), la nunţi in «Contiinpuranulu» an. VI, p. 2—ii.
(2) Dargun, op. cit., p. i08.
(a) Major General Campbell, Personal Narrative of Service etc. în Khon- 

clislan, 18G4.
(4) Festus p. 239“: Răpi siniulatur virgo e.v greniio inatris aut si ea non

6*. FI. 3fari<nin. Nunta la Romftul. 34
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Acosta esplicai’e Insă, care a fostu adoptată maî pe urină 

şi de cătră inulţî alţi autori, nu pote să fie defeliu adeve- 
ratu din causă că răpirea^ Sahmdorn nu e unii faptă istorică, 
ci ună mită.

Prin urmare originea răpireî miresei, care e usitată nu 
numai la poporele neolatine, ci şi la altele, la cari nu esistă 
defeliă mitulă acesta, trebue căutată în cea mai profundă 
anticitate, într’ună izvoră comună tuturoră poporeloră indo- 
europene, căci dacă e adevărată, după cum ne spune P. 
Lafargue, că ună obiceiă moştenită se păstreză cu mare în- 
deretnicie, apoi totă atâtă de adevărată este, că asemenea 
obiceiuri nu se întemeiază în urma unui faptă isolată, rară, 
ci din protivă obiceiurile se formeză din întemplări ce se 
repetă necontenită, şi lucreză vreme îndelungată asupra po
porului. Fapte istorice mai însemnate decât fabulosa răpire 
de Sabine aă trecută fără să lase vre-o urmă în amintirea 
poporului (l).

«Nu datinele romane dela nunţi,—observă cu totă drep- 
tulă Schweffler — s'aă născută din acelă faptă pretinsă, ci 
acelă faptă pretinsă s’a născută din datinele romane dela 
nunţi şi din ideea căsătoriei romane. De 6re-ce căsătoria era 
de cătră Romani privită ca o răpire, de aceea cele dintâiă 
căsătorii, cari se încbeiară în Roma, trebuiră să se aducă 
la îndeplinire prin răpire (2).»

Ce se'atinge însă de originea acestei clatine la poporulă 
română în specială, nime nu pote să stea la îndoială, că ea 
n’ară fi curată romană.

est, ex proxima necessiludine, cum aci virum traliitur, cpiod vidolicel ca ies 
felicite!’ Romulo cessit.

Se face pare că s'ar răpi miresa dela sînulu mameî, sau dacă nu-i mamă, 
dela rudele cele maî de-aprope, când se trage la bărbatulti eî; acestu obiceîu 
se trage negreşitu de acolo, pentru că acăstă răpire ii succese lui Romulu.

(1) Contimpuranulu, an, VI. p. 4
(2) Schcvcglcr, Riim. Geschichte, 1853, I, 4(!8, 470 f.. 477 apud Dargiin op. 

cit. p. 102.
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XXL INHOBOTAREA.

După ce au aclusu vorniceiî pre miresă şi pre drusce şi 
după ce le-au aşezaţii pre tustrele la loculu loru, iea nunulu 
unu păharu cu rachiu şi cinstindu la vornicelulu primare elice:

— Mulfcămimu, vornicele' că în sfârşitu ne-aî adusti ceea 
ce amu doritul

Vornicelulu primare, primindu păharulu, cinstesce pre 
druşca cea mare, acesta pre druşca cea mică, druşca cea 
mică pre nună, nuna pre miresă, eră acesta pre alii doilea 
vornicelu. Insă, afară de vorniceî, nici una nu bea, ci punu 
numai păharulu la gură şi apoi totu rachiulu dintr’însulu îlu 
aruncă peste capu.

Cum sa părendatu păharulu plinii de rachiu pe la fie-care, 
vornicelulu primare poruncesce lăutariloni să. cânte «liăs- 
hohdă» (1) dicendu :

Cântă mei ţigane,
Că ţî-oiu (la parale,
Er de nu-î cânta 
Vai ele pielea ta! (2)

Lăutarii începu a cânta.
Nuna, cum aii prinşii lăutarii să cânte, iea hobotulii de

(1) Aşa se numesce in CalafinclescI cănleculu co se câiilă ele lăularî când 
se inhobolă miresă

(2) Datina Roinâniloru clin Ilişcseî.
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după gi’umazulu miresei şi-lu aruncă pe doue beţişore verdi 
de pomu pre cari le ţine vornicelulu primare în mână.

Vornicelulii se urcă acuma pe unu scaunu şi jucându ho- 
botulu în tdte părţile pe denaintea miresei (1), cântă :

, Legea ta de niiniteţu
tu mândru eşti şi creţu 

/De’nşelatu copilele 
ypc ţipă petelcle. 
kcteluţe__cii mărgele 

,/L'e ţipă cu multăT^tc;,
V / Plecă-ţî hoboţelulu',' lele.

Ca piperiulu Greciloru 
Il'' Ca erba-berbeciloru 

''■v 'Ca laptele mneiloruV'.
— Mie, vornicelulu meu, 

îyNu-mi trebe hobotulu teu. 
i '/ţ Că îa-mî trebe cununa, 

arc cine-o juca.
—'"Cununiţă cu fluturi 
Eu te jocu, tu te scuturi.
Ecă nu te scutura,
,D6mna ta s’a supera 

, Şi mai multu nu te-a purta (2).

Sfârşindu de cântată versurile acestea, vornicelulu voesce 
să arunce bobotulu pe capulu miresei.

Druscele însă, cari, după cum am spusu mai susu, stau 
în pictore la spatele miresei, ţinu de-asupra capului acesteia 
unu talgeru (3) şi, apărându-o cu nisce tulpane sau năframi, 
nu lasă nici decum pre vornicelu ca s’o înhobote (4).

Vornicelulu, vedendu că n’a isbutitu să puie hobotulu pe

(1) In Linole .sale din Bucovina precum bună-oră în .Mahala, înhobotă pre 
niiresă unu băîatu de 7—8 anî.

(2) Din Valra-Dorncî, dict de G. Boncăsu.
(3) Se usiteză iiiaî alesu în BoîanCi.
(4) Mai pretulindenc îndătinaliî în Bucovina
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capulu miresei, se întorce întrunii picîoru şi jucânclu-lu erăşî 
în tote părţile cântă:

1 Fruncjă verde şî-o lalea 
/|Vecinica, vecinea, 
l | Vecina de lângă casă 

Se mărită şi me lasă 
\Cu inima friptă, arsă.

Vecinică cu părinţi 
La ce focu te maî rnăriţî,
Că mila dela părinţi 
Cu-anevoe îî s’o uîţî.
Da mila dela bărbatu 
Ca frunda de peru uscatu 
Când o calci şi pârăesce 
Şi nemicîi nu-ţî foloscsce (1).

Totu vornicelulu primare, sau, clacă acesta e acuma prea 
ostenită, alu doilea vornicelu cântă maî departe următorea 
doină ;

De-ar da Dumncdeu unu ventu 
Să dea gardulu la pămîntu 
Să remâîe numai parii 
Să se’nţepc toţi duşmaniî.
Duşmanii, duşmancele.
Că nu-şî păzescu casele 
Ci-mî păzescu uliţele,
Nu-mî păzescu uliţele 
Da-mî păzescu budiţele 
De-mî strică dragostele.

/Când e dragostea maî dulce 
' Bate’n palme şi se duce ....
Dacă te duci dela mine 

(Ce nu îeî'dorulu cu tine,
' Ce î vinovată trupulu meu 
Ca să porte dorulu teu?
Dorulu meu şî a Dumitale

(1) Din Siretiu, dict. de G. Botedahi.
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Facă-lu Diimnerjeu o flore,
Cfarofă mirositorc (1).

Sfârşindu şi acesta doină de cântată încercă din nou a 
pune hobotulu pe capulu miresei.

Insă druscele, cari nu-şi ieau de felin ochii dela hobotu, 
nu se lasă cu una cu doue a fi însălate. Ele si de astă-dată

, I ?

apără pre miresă aşa de bine, că vorniceii, cu tote apucă
turile loru, nu sunt în stare s’o înhobote. Eră una dintre 
neveste răspundendu în numele miresei la doinele de mai 
susu ale vorniceiloru, cântă :

! Frundă verde solzi de pesce, 
jNu trage, bade, nădejde.
Că nădejdea dela mine 
lî ca glîîaţa de subţire 
Când o calci şi nu se ţine 

U^Si te lasă de ruşine (2).

Vedendu vornicelulu nu numai că n’a putută să puie ho- 
botulă pe capulă miresei, ci că şi şiretele de neveste aă 
începută încă a-lă lua peste picioră, se îndrepteză cătră druşca 
cea mare şi cântândă dice:
Garofiţă, garofea, (3)
Cfe-aî crescută în calea mea 
Aşa nantă, subţirea,
Ţe-aşî pofti să fii a mea!

JJrusca:f

Ba eu, bade, n’oiu mai vre 
Că-su duşmanii pe-acolea. 
buşmanii de-oru audi 
Ga părinţi că ne-oru pârî, 
''Părinţii ne-oru ruşina 
Fi-atunci fi-va vina tai...

Vornicelulu :
Frundă verde de hemeiu. 
Duşmani, duşmaniloru mei! 
Ce voiţi voi dela mine 
Că nici pragulu nu ve calcă 
Şi nici în blidă nu me bagă. 
Şi nici păbarulă nu ve bcă, 
Ce v’am făcută aşa reă I... . 
Cine cjice că mi-i bine 
Mutc-şi casa lângă mine 
Să vadă binele meă.

(1) Din Siretiu, dict. de G. Botedatu.
(2) Din Siretiu, dict. do G. Botedatu.
(3) Uniî spunu : «Rîndunică, Rindunoa.»
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Să ^■a(lă câtu e ele greu
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Păhăruţu, păharulu meu !. ..

Şi cum sfârşesce cuvintele acestea erăşi voesce să puie 
liobotulu pe capulu miresei. Dar vedendu, că nici de astă- 
dată nu pote să-şi ajungă scopulu se face niâniosu şi dice 
întrunii tonii răstitii :

Ce voifi, VOI druscelorii, 
Druscelorii, măesţreloru,. 
Pentru că slujiţi miresa?

Druşca :

Vomit parale albe,
Să ne lăcemii salbe!

Vornicelulu :

A cresce la vară nalbă 
Şi veţi face câte-o salbă!

Dnisca :>
Nalba noi vomu dumica 
Şi pe voi vomii ospeta!

Aice vornicelulu le pune de nainte o 
bucăţică de pane.
Acesta nu-î dela voi 
Că-î de aice dela noi!

Vornicelulu ;

Apoi dară ce voiţi?
Spuncţi-nc iuti, vorbiţi!

Brusca:t

Vomii părale merunţele 
Să ne cumperămii mărgele!
Şi noi voimii ţara noue.
Nu ve dămu miresa voue!

Vornicelulu :

Noi v’omii da bani de surcele 
Să ve cumperaţi mărgele! 
Mărgele veţi cumpera.
Noi miresa vomii lua!

Brusca :

Surcelele le-omii lua.
Focii cu ele-omii aţîţaii 
Şi pre voi v’omii afuma!

Vornicelulu :

Ce voiţi voi dară, drusce?
De ce-alungaţi cele musce?

Brusca ;y

Noi vomii gălbănaşi 
Pentru conduraşi.
Pe miresă amil slujiţii 
Conduraşi amil ponosiţii (2i.

Vornicelulu :

Noi vomii prinde-unii iepuraşii 
L'omii beli de conduraşi!

Brusca :

Dacă-i treb’aşa 
Si noi vomii lua

(O Din Sireliu, dict. de G. Boledatu. 
(i) Pono.situ-=lăvălilu, întinatu.



Paîc (Ic secară 
Să dămu vorniceiî 
Pe uşă afară

\roniicehiln :

Eă cu druşca cca frumosă
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Voiu s’astupu cabla la casă. 

Druşca :

Vornicelulu celu frumosu 
L’omu pune proptea din dosii l lj

Aice vornicelulu pune vr’o câte-va parale pe unu talgeru 
şi le dă clrusceloru. Druscele nemulţămite spunu :

Cu vr’o doue, trei părale 
Nu-î cumpera nici odată 
Cosiţă de fată mare!

Sfârşindu dialogulu acesta, vornicelulu cercă din nou a 
pune hobotulu pe capuliC miresei, dar vădendu că nici de 
astă dată nu-î succede se’ndreptă cătră nunulu celu mare 
şi (lice :

Frunclă verde lemnu uscatu, 
lî vremea de’nhobotatu 
Şi druscele nu me lasă,
Mc’ndemnă să mergu acasă,
Şi bojma me năcăjescu 
Ca cu banî să le plătescu (2).

Nunulu, veclendu şi elu, că fără de plată nu merge, iea 
vr’o câţî-va puişori de argintă şi-i dă vornicelulu! ca să plă. 

/tăscaMrusceloru, că acestea să-lu lese a pune mai de grabă 
uiobotulu pe capulu miresei.

^ Vornicelulu, aruncându puişorii ce î-a primită dela nunu 
precum şi doue jemne în talgerulu drusceloru dice :

Kcă-te aici aveţi 
Nu numai sorocoveţî,

(1) Din Bouinu, ooiii. de d-lu V. Tiirlm enu, preotn.
Din dos(i=asupra vînliiluT.
(2) Din VoitinelCi, satu in districtiiln RădâuţuUiî, co:n. de d-lu Teofilii Gra- 

matovicT, juri.slu.



. _ 537 —
Nu numai bani ele argintă 
După cum VOI aţi dorită 
Şi nu numai gălbenaşî 
Do cumpărată conduraşî,
Ci şi pane de mâncată.
Poftimă, banii vi-i luaţi.
Din jemne câtă vreţi gustaţi 
Şi noue drumulă ne daţi,
Miresa să’nhobotăină
Că noi multă timpii nu avemă
Cu voi ca să ne certămă!

Druscele primescu darulu căpetatu, şi pe când îeau ele 
lianiî şi jeninele din talgeru, pe atunci vornicelulu face ce 
face şi aruncă hobotulu pe capulu-. miresei.

Nuna cea mare, neniijlocitu după acesta, aşeză bine şi 
frumosu hobotulu pe capulu miresei princlcndu-lu cu bolduri 
ca să nu cadă josu.

Astu-feliu • înhobotată, adică cu mijloculu bobotulul pe ere- 
scetulu capului, er cu capetele lăsate în josu, aşa ca şi faţa 
să-î lîe acoperită, stă apoi miresa până ce a,iunge la bărba- 
tulu seu a casă. Şi numai atunci rădică puţinii hobotulu în 
susu, când nunii cei mari sau altulu cine-va dintre ăspeţî 
cinstesce la dînsa.

Trebue să însemnămu aice încă şi aceea că, totCi timpulu 
câtă jocă vornicelulu hobotulu, mesenii şi maî alesă nevestele 
bată în palme. Şi nu odată se amestecă şi ele în vorbă fă- 
cendă felîurite observaţii atâtă vorniceiloru câtă si drusce-

7 t

loră prin cari producă o mulţime de rîsete şi voie bună.
In unele sate din Bucovina şi mai alesă în cele de pe 

lângă Prută, unde nu odată se’ntemplă ca fetele române să 
se mărite şi după feciori de altă naţionalitate, mai cu samă 
după ruteni, nemijlocită după ce vornicelulă saă ună baîată 
de 7—8 ani a aruncată hobotulă pe capulă miresei, începă 
tinerii holtei, precum şi cei de curendă însuraţi a cânta



— 538 —
cloîna următore cu unu versu atâtu de cluîosu şi pătrunde- 
toriu ca şi când aru boci-o :

Plângi, liîcLiţă, şi suspină 
Că mergi în casă străină 
Şi te-oru mustra fără vină 
Şi te-oru bate fără milă.
Mergî la grindă nc’mbrăcată, 
La casă nemăturată,
La blidele nespălate 
Şi la tote ’nstrăinate.
Mânură (1), fetulu meu, 
Dragulti meu, puîuţulu meu! 
Ilădică-ţî hobotulu teu 
Şi-î vede pe socru-teii,
Samenă cu tată-teti.
Ba, p6te-î şi maî frumosu, 
Numa nu-î aşa milosu.
Cum alu teu nene ţî-a fostu. 
Marioră, fetulii meii,
Rădică-ţî hobotulu teu 
De vecii pe cumnatu-teu 
Samenă cu frate-teu,
Ba! p6te-î mulţii mai frumosu 
Numa nu-'i aşa milosu 
Cum alu teu frate ţi-a fostu. 
Mărioră, draga mea, 
Desrădică-ţî basmaua 
Şi-î vede pe s6cra-ta,
Samenă cu maîcă-ta.
Ba, p6te-i multu maî frumosă, 
Numaî nu-î aşa milosă 
Cum era maîcă-t’a casă.

E ca poma cea maî acră.
Ce câtii lumea de s’ar cocc 
Dulce totii nu s’ar maî face,
Şi-î ca frun^la de pelinu 
Şi ca mursa de vcninu,
Totu amară ca şî-o tîere.
Tu te stîngî şi ea nu pîere. 
Marioră, fetulu meu,
Dragulu meii, puîuţulu meu,
Desrădică-ţl basmaua
Şi vecii pe cumnată-ta
Samenă cu soră-ta
Ba! par’că-î mulţii maî frumosă,
Numai nu-î nicî picii milosă,
Cum era soră-t’a casă,
Ce-î o feră ’nveninată.
Ce muşcă şi morî îndată, 
ll numera stropi’n mare.
Şi erba pe cincî hotare,
Frunclele de pe-o pădure. 
Ghimpii de pe-unii rugu de mure, 
Stelele câte-su pe ceriu 
Şi maculii din none veri.
Pana pe paseri ce sbciră 
Şi ea totu nu-î sorioră 
Ca s’o puî la inlmioră,
Că-î sămenţă de străinii 
Şi-I amară, şi-î pelinu 
Şi e fiere, şi-î veninu,
Şi-î scorpie cu-amarii spinii i2i.

Căcî clulceţa cea de socră

Când începu feciorii şi bărbaţii de ciirendu însuraţi a cânta 
doina acesta, a cărei melodie nu se deosebesce de a celor-

(1) Aice se pune totCi-cleauna numele de boteză alu miresei.
(2) Din Mahala, coin. de G. Tomolagă, canl. bis.
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lalte doine, otâtu numai că e mai cluîosă şi mai petruncletore, 
şi lie-cai’e versu se repeţesce câte de doue ori, atunci toţi 
nuntaşii câţi se află în casă, dar mai cu semă părinţii mi
resei, miresa şi nemurile cele mai de aprope ale acesteia 
plângLi de se cutremură cămeşa pe dînşii.

După ce s’a înhobotatu acum miresa şi după ce s’a cân
tată şi doina de mai susu, iea vornicelulu primare unu pă- 
haru de beutură şi îndreptându-se cătră drusce elice ;

Druşciiţc,
Druşcuţe,
Nu fiţi tare superatc,
C’aţî remasu nemăritate,
Că şi eu 
Sunt flecău
Şî-ainu remasu neînsuratu 
Şi totu nu sunt superatu. 
Cuconiţe 
Druşcuţe!
Nu staţi aşa de măhnite 
Ca şi nişte păunite 
Tinerele, ’mpodobite.
Fiţi vesele şi voîose 
Ca si nişte flori frumose.
Că şi eu, 
r,)icu şi (leu,
C’am avutu 
Nu demultu 
Trei mândre ibovnicele 
Tinere şi sprintenele,
Să-ţi piercli mintea după ele : 
Una’n târgu la Burdujeni, 
Una în satu la Plopeni,
Şi una’n Prisăcăreni;

Ibovnica din Plopeni 
Şi cea din Prisăcăreni 
Audi! că s'au măritatu, 
Cu-adeveru că le-am scăpată.
Eră cea din Burdujeni 
Audu că se logodesce,
Inima’n mine rănesce.
Şi după acesta şotie 
Or’ce mi s’ar căde mie?
Eu credu că mi s’ar căde
O copilă frumuşea
Să- o am pe sama mea,
O copilă frumuşică,
O ţerancă ochişică.
Nu ca cea din Burdujeni 
Nici ca cea deda Plopeni,
Nici ca cea din Prisăcăreni. .. 
Şi’ncă mi s’ar mai căde.
Să fie pe sama mea,
0 năfrămioră de inu 
Şi unu păhărelu do vinu 
Să-mi fie voea deplină,
Si-o năfrămioră de buci

t

Ca să-mi ştergă nasulă de muci.

După ce a rostită cuvintele acestea se'ndreptă cătră pă- 
baru si rădicându-lu în susu elice :
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Să trăescî moşule j)Oclu 
Ca acostă păharu 
Să-lu bee gura mea totu,
Să trăescî şi tu podea 
Să bee guriţa mea,
Să trăescî podea uscată 
Să bea gura mea căscată;
Să trăescî şi tu grindă,
Că într’unu ungheriu în tindă 
Socra cea mare 
De rîsu maî că more;
Să ti’ăescă nunulu mare 
Şi nuna cea mare,
Cea mare şi tare:

Să trăescă tineriî 
Să’nflorescă ca mcriî,
Untu de lemnu şi vină şi grâă 
Să le dee Dumnedeă!
Da tu pântece 
Nu mi te prea bucura 
Că altă pâhărelă 
Nu sciă deă, dc-î căpeta.
Şi cu acesta
Nu sciă de te-î sătura.
Eă atuncî te-oiă sătura 
Când îadulă s’a’mplea 
De vătămanî
Şi do boîcrî de ceî marî! M)

Rostindu şi aceste cuvinte bea totu păharulu de bine. Apoi 
împlendu-lu erăşî îlu dă drusceî primare.

Druşca primare îea păharulu în mână şi cinstindu la druşca 
cea mică îlu pune la gură dar nu bea nici unu stropii, ci 
atingendu-lu numai cu buzele, totu rachiulu ce se află în- 
tr’însulu, îlu aruncă peste spate.

Totîi asa face si druşca- cea mică.
» 1 *

Unii vorniceî, în loculu versuriloru înşirate maî susu, cântă 
următorea doină :

Frunză verde treî granate,
Treî ibovnici avuî frate 
Una’n sată, una’n Bârladă,
Una tocma’n Ţarigradă.
Cea din sată s’a măritată 
Inima că mî-a stricată.
Cea din târgă din Ţarigradă 
încă mi s’a măritată 
Inima’n trupă ’mî-a secată, 
fir cea din târgă din Bârladă 
Cu altulă mâna a dată 
Şi cu elu s’a logodită.

(li I)in Sirelii'i, de O. Uotedalu.
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Iiiiina’n trupă mî-a rănită.
Dar şi că m’ani mâniată.
(,'ă-atâta nu m’am lăsată.
Ci alta mî-am căutată,
Şi alta mî-am căpătată 
Maî (le haî şi maî clc viţă 
Nu ca ele remăşiţe.
Şî-ani sburatu din crcng’n cix'nuă 
Şî-am luată lată de trâmbă 
Şî-am sburată din pomă în pomă 
Şî-am luată fată de demnă (1).

Sfârşindu vornicelulu primare de cântată doinele aretate 
şi do- cinstită druscele, pune băţulă seă de vornicie pe masă 
denaintea miresei şi ţinendii-lă dreptă în susă elice :

Masa,Acestă copăcel ă 
Mândru, frumuşelă 
Crescut'a crescută,
Chîar de la'ncepută 
Dela tinereţe 
Pân’ la a luî vârstă.
Cum îlă vedeţi c’aicî stă, 
Şî-a avaită să maî crescă, 
Dar Lină mare ventă 
L-o lovită 
Şi pe astă masă 
Mândră şi Irumosă 
Ventulă celă cumplită 
Mi l’o prăvălită,
Şl-o acoperită 
Cu trupina

Saă astă-l'eliă;

Cu marg-inele 
Talgerele,
Cu frunclele ' 
Lingurile.
Şi’n lumea cea mare 
Acum nime n’arc : 
Voie să-lă rădice 1 
Din locă-de aice, 
Numaî jupânesa. 
Miresa
Cil Hori alese'
De metasă j 
Are voe să-lă lege 
Şi de aice,
Să-lă rădice 12).

Poltimă, jupâiKÎsă 
Miresă,
A picată lină brăduleţă

(1) Din Sire ti Q, clici, de G. Botedatu.
(2) Din Ciudeîu, dict. de M. I'opescu.
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Ditt susu dela hunculeţuţl),

/f^i cu marginile 
A acoperitei talgerile,

\Eră cu vervurile 
K acoperiţii lingurile 

<:-fj'i nu-î liarnicu ninicne 
Ca să le descopere 

\Numaî jupânesa

După ce a sfârşita vornicelulu de rostită cuvintele acestea, 
miresa îea beţulu de pe masă, care s’a prăvălită când a ro
stită vornicelulă versurile

/<Slarc ventil 
W/a lovită,

scoto apoi o năframă, cafe o are din dăinână lângă dînsa 
si' care e cusută cu flori frumose de metasă si loaândă be. 
julă cu năframa acesta îlu dă vornicelului.

VorrTicelulă, primindă băţulă mulţămesce dicendă :
Milităm eseu,
Mulţămoscu,
Jupânesă 
Miresă;

, Totă masa-ţî mulţămesce 
t^Şi noi încă-ţî multămimu (3i.

Apoi rădicându beţulu în susu strigă :
Cântă mei ţigane 
Că ţî-oiu da părale 
Er de nu-î cânta 
Pumnî îî căpeta!

Lăutarii prindă a cânta acuma unu cântecă de jocă, er 
elu începe a juca cu băţulă, a chiui şi a face voie bună.

(1) Huvculeţiî so niiinesce unii (lelu acoperită cu pădure apropo de salidu 
Crasna.

(2) Din Cra.sna, dict. de M. Dărbuţă.
(3) Din Urasna, dicl. de M. Bărbuţă.
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In unele sate dimpreună cu vornicelulu primare pune })e 
masă betulu de vornicie si alu doilea vornicelu alu mirelui.I )

In altele însă vornicelulu alu doilea îlu pune abîa după ce 
vornicelulu primare a primiţii năframa dela miresă. In casulu 
din urmă si alu doilea vornicelu tine o oraţie si anume ;

Bună (liua,
Bună (liua
La cl-vostră boerî de casă 
Şi r a CCS ta ’ntreo'ă masă,
Dar mai cu samă la dumnia-ta 
Cinstită împerătesa,
Tcncra şi multu frumdsă. 
Vedemu că binevoiţi 
Şi cu toţi ve liboviţi 
Din mila lui Dumneclcu 
Şî-a împeratuluî meu. 
liţimncrleu sfântulu a dată 
Vremi rele,
Venturl grele,
Venturile au suflată 
Bracli înalţi aă resturnată 
Şi cu turpinele 
Aă încliisă drumurile.
Eră cu vervurile

' Sau 'ăstu-feliu :

/Aă închisă cărările 
Şi nime nu pote 
Ca să le deschidă,
Numai a nostră alesă
Tînera împerătesă....
Ca făcută şferî de metasă. 
Singură Dumnecleă a vrută 
Şi noue nî-a poruncită 
Slujba cinstitei mirese, 
A'nălţati ’mperătese 
Noi s’o ascultăm ă 
Şi să rădicămă 
Bradulă de pe masă.
Şi eă sunt dătoriă |
A fi ascultătoriă /
A plini porunca 
înălţatei împerătese, \ 
Hustiteî năstre niii'ese/ili.

pLa/

Ascultaţi d-v6stră 
Meseni cinstiţi 
Nuntaşi iubiţi
Aceste vr’o clone, trei cuvinte 
Ce’să de Dumnecleă renduite. 
Că a dată Dumnecleă :
Ploi grele,
Venturi rele,
Mulţi copaci la pămîntă

(1) Din Valca-sacă, satfi în dislrictulCi Iloinoniluî, eoni. ele Ionii Drobii [:c 
când era sludinle la Oiinn. din Siiceva.
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A oborîlii,
Cu tiirjniiele (I)
Au închişii drumurile 
Şi cu vervurile 
Au închişii cărările.
Dar tenera ’mperătesă,
Cinstita nostră miresă 
A făcutu basmale de metasă 
Şi a rădicaţii
Aceşti copaci de pe masă....

Aice legă miresa şi băţulu acestui vornicelu cu o băsmă- 
luţă frumosă. Eră vornicelulu îi mulţămesce clicendu;

înălţată ’mperătesă,
Cinstita nostră miresă,
Bucură-te Dumnedeu,
Cum s’a bucuratu 
Fericitulu Aronu 
Ţiindu toîagulu în mână,
Neavendu rădăcină.
De doîspredece ani fiiiidii uscaţii 
Şî-a înfloritu neudatu (2).

In Boianii, precum şi’n alte sate de prin apropiere, nu e 
datină de-a pune beţulu de vornicie, ci nemijlociţii după în- 
hobotarea miresei se repede vornicelulu acesteia, apucă bă
ţulu şi cele doue rămurele.de pomu din manele vornicelului 
primare şi rumpendu-le în doue le scote afară şi le aruncă 
peste casă (3).

După rădicarea bradului, adică a băţului, descopere miresa 
talgerulu cu găina cea friptă, care înainte de înhobotare o 
puseră bucătăriţele de naintea mirelui şi gustă dintr’însa în 
crucişii adică din patru părţi ale talgerului. Ea gustă numai.

(1) Tiiriiine=li'upinc sau tulpine. Aşa .se rosle.sce cuvintiilu acesta in păr
ţile clela munte.

(2) Din Fundulu Moldovei, corn. de T. Leuştenîi.
(.1) Cnin. de d-lîi V. Turturenu, preotu.
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clar de mâncată nu mănâncă, câcî aşa e datina mireseloru 
ca de astă dată să nu mănânce (1).

Când începe miresa a gusta din găină, atunci vornicelulu, 
oprindu-se de jucată şi îndreptându-se cătră ospeţî, elice :

Poftimu (Ic luaţi 
Şi gustaţi
Din pane şi din sare 
Din clarulu sfinţiei sale.
Care aveţi linguriţi 
Cu linguriţi,
Care aveţi furculiţi 
Cu furculiţi,
Care aveţi cuţitaşe 
Cu cuţitaşe,
Care n’aveţi nici ele unele 
RumpeţI şi cu manele.
De ve temeţi de otrăvită 
Eu sunt unu omu de peritu 
Voiu lua şi-oiu gusta eu 
Să vedeţi fi-ml-a vr’unu reu(2).

Şi după ce a sfârşită de rostită şi cuvintele acestea, 
gustă şi elă din bucate. După dînsiilă începă apoi şi ceîa- 
lalţl ospeţî a descoperi talgerele, cari până atuncea eraă aco
perite cu alte talgere şi a gusta din friptură şi din plăcintele 
ce s’aă pusă pe masă pe când se juca hobotulă.

Er când prindă ospeţii a gusta din bucate, vornicelulă pri
mare îeâ pre druşca cea mare de după masă, eră ală doilea 
vornicelă pre druşca cea mică şi scoţendu-le afară se ducă 
cu (linsele ca să le joce, căci tineretulă şi după ce li s’a 
răpită miresa nu înceteză de a juca (3).

In ţinutulă Năsmcluluî din Transilvania, unde se’ntemplă 
iuhătţarea, adică înhobotarea, cam cătră miedulă nopţii, co

ţi) Din Crasna, (lict. de M. Bărbuţă.
(2) Din CîudeiCi, dict. de M. Popescu.
(a) In colo mai multe părţi ale Bucovinei.

S. /•■/. J/arianii. Nunta la RoirinT. 35
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pilulii care o hihălfmx'-, când îî aruncă ântâîa oră balţulu pe 
capu strig'ă :

«Feciori şi l'otc!»

Miresa îlu aruncă de pe capu.
Copilulu, puindu-lu a doua oră, strigă :

«Fete şi lecîorl!»

Miresa erăşî îlu aruncă.
Copilulu puindu-Iu a treîa oră, când miresa nu-lu mai 

aruncă de pe capu, ci se lasă a ii înbălţată, strigă: 
«Feciori şi fete’» jl)

în alte părţi ale Transilvaniei, unde miresa aşişderea res
pinge până de trei ori hobotulu, plângendu, şi în cele din 
urmă totuşi îlu primesce, mai există încă şi acea datină, că-şi 
schimbă florea din stânga capului în partea dreptă, spre
semna că din momentulu acesta vieta ei va fi vieta unei

• 1

mame de familie (2).
Deşi veliilil, despre care s’a vorbită în capitolulu acesta, 

e în' usu la cele mai multe naţiuni, totuşi datina, de a se 
acoperi nu numai capulu, ci şi faţa miresei cu dînsulu, 
cum făceau Eomann (3) şi cum facă Românii noştri ţerani 
de astădi, după câtă îmi este mie până acuma cunoscută, 
se află numai în unele părţi ale Italiei, Greciei şi la Alhmiejl (4).

Mai tote celelalte naţiuni, în loculă adeveratului bobotă, 
adică a unei învelitore cum era velulă Romaniloră şi cum 
e hobotulă Româniloră, care după unii e simbolulă inocen

ţi) Coin. de d-lu Dim. Cosmolel.
(2) I. C. Tacitu. Nunta la pop. rom. publ. în «Foia socielăţil Românismului), 

an. I. Bucurescî, 1870, p. 21.
(3) Festi ep. p. 184: Obnubit capul, operit undo nuptiae dictae a capilis 

opertione.
Miresa î.şi îmbrobodescc capulu, îlu acopere, de unde, adică dela acoperirea 

capului s’a şi disu cuvîntuîu «luqifiae» (nuntă)=înhobotare.
(4) Duringsfcld, op. cit., p. 102, 59 şi (52.
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ţei şi alu împrevinăriî, după alţii însă simbolulu învSlitoreî, 
cu care în anticitate se acoperea faţa feteloru, ca să nu vadă 
neniică pe unde şi’ncotro voru fi duse, când nu numai la 
aparenţă, ci în realitate erau răpite din sînulu părinţiloru şi 
alii nemuriloru, întrebuinţeză mai multu unu velu subţire, 
albu şi transparentă, sau o petelă din fire de auru, mai raru 
şi din argintă, cari se prindă de cunună şi se lasă apoi să 
atârne pe spate în josă.
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XXîL RESBOlULU.

Maî petrecenclu ospeţiî ca Ia jumătate de oră după înlio- 
botarea miresei, adică până ce sfârşescu bucatele şi s’au pusu 
pe masă în timpulu înhobotării, se scolă nunulu în picîore 
şi strigă :

— Salahori, .să .so deschidă plai ari U'!
Lăutarii, cum audu cuvintele acestea, deauna începu a 

cânta unu felin de cântecu numitu, în cele mai multe păiţi 
ale Bucovinei, lUsboiii, care e usitatu numai la acestă oca- 
siune, adică la împărţirea daruriloru. Er socra cea mică, 
adică mama miresei, cum prindă lăutarii a cânta, îndată se 
duce şi scoţendu dintr'o ladă sau din altă locă unde-va maî 
multe nătrămi forte frumosă cusute, legă cu dînsele băţulă 
fie-cărui vornicelă.

Acestă legare a beţeloră însemneză că vorniceii sunt is- 
prăviţî, adică că în urma acesta, de şi rămână şi maî de
parte la nuntă, puţină ce mai funcţioneză sub numele de vor- 
nicd saă vătăjcl, ci loculă loră, după cum vomă vede, maî 
pe urmă, îlă ocupă vătăj iţele.

— Firmann hnpSrătescă! strigă mai departe nunulă.
Acuma totă socra cea mică aduce ună talgeră pe care se 

află o năframă de inie, numită năframa mirelui, apoi ojcmlă 
şi ună pahară de rachiă, şi pre tote acestea i le închintL
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mirelui singură sau i le dă unui vornicelu, care închinân- 
du-i-le, ureză astu-feliu;

Bună vremea,
Bună vremea !
La Dumnîa-vostră 
Bocrî de casă,
Sfetnici de masă.
Dar mai cu de-alesu 
D-tale înălţate 
împărate
Să trăiţi întru mulţi ani cu sănătate!
Milostivulii Dumnecjeu
Să vă îndrepteze
Pe Io cu
Cu norocu
Şi la viaţă
Cu dulceţă.
Şi vă dăruescă 
Bunulii D-cleu 
Cele şeptc daruri.
Cari le-a dăruiţii 
La cel şepte omeni:

Bogăţia lui Iovă,
Frumuseţea Iul losifu,
Blândeţea lui Davidu, 
înţelepciunea Iul Solomonu,
Tăria lui Samsonu 
Şi vitejia lui Alexandru împăratu. 
Să vă bucure Dumnecjeu 
După cum s’a bucurată 
Fericitulu Constantină împărată 
Şi cu maica sa Ilena 
Când aii aflată 
Cinstita cruce.
Să vă bucure Dumnecjeu
După cum s’a bucurată
Fericitulu Noe
Când l’a scosu Dumnecjeu
Din corabie
Pe muntele Sinae,
Şi a sădită viţă de vie
Şi s’a umplută de bucurie (1).. .

Mirele iea păharulu, gustă puţinu rachiu dintr’însulu, eră 
remăşiţa o aruncă spre podu (2). După acesta, luându na- 
frama(3), jemla şi păharulu şi vîrîndu-le pre tote în trăistuţă, 
întcirce talgerulu socrei celei mici după ce mai ântâiu pune 
pe dînsulii 50 cr. sau 1 fl., adică după cum e şi mirele de 
avută.

— Cnftanu împcrătescti ! — strigă după acesta nunulu mare.
Acuma aduce s6cra cea mică o cămeşă forte frumosu cu

sută, numită căme~şă de mire, şi pre acesta o închină mirelui.

(U Din Fundulu-Moldovcî, coin. do d-lu 'f. Leuştenu.
(2) Unii îlii beu de bine, de totii.
(.3) In unele locuri, precum bună oră în Fundulu-Moldoveî, îndătineză dru- 

•scolc a-T leva năframa de curea.
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Mirele face ca şi maî ’nainte, gustă ce-va clin păharu, pune 

1 fl. pe cămeşă şi astu-feliu o întoixe socreî, care, luându fiori- 
nulu, îea totodată şi cămeşa şî-o strînge ca să î-o dea pentru 
totdeauna mai pe urmă la altu prileju.

Trei funarî funii lacea,
'frcî lemnari lemne tăia !

La audulu acestoru cuvinte rostite aşişderea de nunulu
I t I

celu mare, aduce socra cea mică mal multe muncştergurl de 
bumbacu forte frumosu ţesute, precum şi hrâîe da mctasu sau 
de lână şi felîurite tistimele frumose, cari sunt menite spre 
legarea nemuriloru celoru mal de aprope ale mirelui (1), cu 
deosebire însă ale i^^ţitoriloru, sau starostiloru (2).

— Amu auditu, — dice nunulu cclu mare, — că în mijlo-
culu acestei adunări frumose s’aru afla mai mulţi omeni de)
Imchmî şi de gălcevă, cari au făcutu resmiriţă precum şi o 
mulţime de posne în ţinutulu acesta, resculându noroclulu şi 
din pricina loru trebue acuma să pierdemu atâta timpu, care 
mai bine l’amu fi întrebuinţatu pentru alte lucruri mai fo- 
lositore. Deci pre acei hiiclucan, carii n’au alta ce face, fără 
numai znrhăvî şi himtaţU, ca cele de faţă, trebue numai de
cât să-i prindemu şi să-i legămu, că de nu, ei sunt în stare 
totă ţara s’o rescole, şi atunci ce se va alege de averile şi 
mai alesu de pungele nostre ?!...

Starostii, carii asemenea se află la masă şi despre carii 
este acuma vorba, nu rSspunclu la acesta nemica, ci ca nişte 
omeni întru adeveru vinovaţi se tupileză şi se ascundu după 
spatele celoru-lalţi ospeţi şi tăcu ca chiticulu. Insă ceialalţi 6s- 
peţi îi dau de golu, arStându-i cu degetulu şi dicendu ;

— Ecă buclucarii! ecă cei vinovaţi! pre aceştia îi prindeţi 
si-i legaţi!...

(1) In linele sate Hemurile mirelui se legă cu năfrăml la Uncrojju.
(2) Datina Rom. clin ţinutulu Dorneî, com. de Gavr. lioncâşu.
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La audulu acestora cuvinte niaî mulţi inşi se scolă clela 

masa, se repeclu spre starosti şi prindendu i dicu :
Am poruncă din cralscuntu (I)
Să scotu vorniculu din satu,
Şl-acesta de spânzuraţii,
La drcKjărl (2) do aninatu! (3|

Starostii, vedendu că năvălescu asupra loru, nu se lasă, 
ci smâncindu-se din manele celoru ce voru să-i lege, începu 
a striga si a dice ;

— Să nu puneţi mâna pe noi, că e vai şi amarii de ca- 
pulu vostru! Acuşu vi Iu facemii totu sdrele! Că n’amu lă- 
cutu nimerui nici unu reu! Din protivă, dacă n’amu fi fostu 
noi, cine mai sci ce s’aru lî alesu din aceste diiue floricele, 
cine mai sci dacă aru li înfloritu şi odrăslitu, precum nă- 
dăjduimu că voru înflori şi odrăsli de-acuma înainte. Deci 
ce leliu de trebă mai e şi acesta? să ne prindeţi şi să ne 
legaţi dina mare ca pre nişte făcători de rele!

— Dacă n’aţi fi făcutu nemică, — respundu mai multe 
glasuri de-odată, — atunci nime nu s’aru lega de voi, nime 
nu v’aru prinde şi lega! Dar de vreme că sunteţi vinovaţi, 
aşa vi se cade!... Luaţi-i, omeni buni, şi duceţi-i la recore!...

— Bine, bine! — respundu starostii, prefăcendu-se că sunt 
forte tulburaţi şi mânioşi, — veţi pica şi voi vr odată în căp- 
cană. Atunci veţi vede cum veţi rîde când voru rîde alţii 
de voi, cum rîdeţi voi acuma!

— Până ce vomu pica noi, voi sunteţi picaţi!... Dar ce 
să mai întindemu atâta vorbă; strîngeţi-i bine, copii, ca să 
nu ne scape din mână, că apoi va fi rău!...

Astu-feliu prindendu şi legându pre fie-care staroste precum

(1) l.'/Y(/-6'rtH)aj=KicisanU, cuv. germ.
(2) DrSgnre pl. ilrăf/ări, se nuniesce grinda dela casele ţerănescî ce se pune 

de-a euriiie/.i.şulu pe de desuptulii celoru-laltc grinclT .şi anume pelamijlocu- 
In Ilişescî se numesce meşieril-f/rindă.

(’i) Din Crasiia, dict. de M. Bărbuţă.
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şi pre tote nemurile maî de aprope ale mii'eluî câte cu o 
mâncMerf/ură, câte cu unu brâă sau tiskmdu peste umerulu 
stângii, şi înodânclu bine capetele subsuora mâneî drepte; 
ti’ăgendu şi sucindu pe fîe-care în drepta şi în stânga şi fă- 
cendu-se că-î ducu în prinsore, se nasce o gălăgie şi unu 
vuetii ca acela, de ţi se pare că toţi aru fi începutu a se 
bate. Vuetele, rîsetele şi hohotele nu se mai sfîrşescu, până 
ce nu au gătitii pre fie-care staroste de legata (1).

In Selaffki totii la acestă ocasiune sau puţinii ce-va mai 
nainte (jrăitortulii mireluî sciite unu colacii şi o năframă, cari 
i le-a datu socra cea mare ca să le presinte miresei ca daru 
din partea ei şi prin o oraţie acomodată i le dă miresei. 
In acelaşi timpii dă şi socrei mici o năframă.

Nemijlocita după acesta scote şi f/răitor/iilu miresei unu 
colacii şi presentându-lu mirelui dimpreună cu cămeşa de 
mire, dice :

«înălţata împerătesă cinstesce pre înălţatulii împeratu cu o 
cămeşă de ină să-ţi fie voia deplinii, cu o cămeşă mai Iru- 
mosă cum e a împeratuliii cea de metasă roşă».

După închinarea dariiriloru cere grăitoriulu mireluî dela 
grăitorîulu miresei puţină apă de beutu.

Grăitoriulu miresei, simţindu-se prin acestă cerere nea
şteptată vătămată, îi dă vină de beată. Grăitorîulă mirelui 
însă nu voesce să primescă dicendă că, împeratulă şi împe- 
rătesa sunt maî setoşi decât dînsulă, să le dea loră. Atunci 
grăitoriulă miresei închină pentru prima oră mirelui, pro- 
vocându-lă în acelaşi timpă ca şi elă să închine miresei. Mi
rele, luândă. păharulă, închină la miresă, acesta nănaşei sale, 
eră nănaşa socrului şi aşa se începe apoi gustarea de vină.

(1) Datina Romilniloru clin cele maî multe părţî ale Bucovinei. — Datina 
tle-a împărţi darurî starostilord şi nemuriloru celoru maî de aprope ale mi- 
reluT în decursulu meseî dela părinţii miresei se află şi la Malorosienî, deşi 
modulă împărţireî loru se deosobesce cu totulu de celu alu Româniloru. — 
Vedî : Diii'iiig'sfcld, op. cil. p. 35.



după carea unneză băutura cea adevărată de vinarsu, pre 
care grăitorii îlu scotu clin straîţele loru spuindu care de care 
că alu său e maî împărătescu şi maî bunii (1).

In unele părţi ale Transilvaniei, când au să între nunii cei 
mari în casă, după ce s’au întorsu acuma cu toţii dela cu
nunie, iesu înaintea uşei doue femei cu o botă (doniţă) cu 
apă şi CU darurile usitate, pre cari le dă presentu miresa 
nunului şi nunei. Miresa ia o botă şi o tornă naşiloru pe 
mâni ca să se spele. După acesta vorniculu mirelui se adre 
seză cătră nuni clicondu :

Cinstite jupâne nunu,
Părinte îubitu şi bunu!
Miresa aşa grăesee 
Şi frumosu ve mulţămesce',

\ Că odihna v’aţî lăsaţii, .
\ Pre dînşii î-aţî cununatu.

, Ea frumoşii vfi (mulţămcscc,
Cu daruri ve dăruesce.

Aice miresa dă o năframă nunului si totodată îi sărutăI
mâna; în acelaşi; timpu vorniculu cuvinteză :

j
I Cu năframă de metasă,
Să poftiţi cu toţi în casă,
Nunei î-a cinstită o iie 
Şi ea cu nunulu să viic.

Aice miresa dă darulu destinată nunei, sărutându-i ase
menea mâna, er vorniculă urmeză mai departe :

Vedendu că aţi asudată,
Cu bota v’a’ntimpinată,
Do sudori să ve spălaţi,
Mâna’n pungă să băgaţi,
Decc galbeni să luaţi 
In botă să-i aruncaţi.
Cu nunulă şi ccialalţi

(1) Corn. de d-lîi l'il. l’opu.
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Nuntaşi, cariî sunt chîcmaţî,
Carii sunt tare de perii,
Intraţi în casă la mSru^
Să petrecemu unu cesu, douc, 
l’ână la optu sau la noue.
Şi să îeşimu er cu toţii 
Colea după miedulu nopţii.

După ce întră în casă se împărţescu darurile usitate totu 
prin vornicii. Acesta se adreseză cătră toţi aceia, carii sunt 

“cîestinaţî a primi daruri.
V.

(Jătru mire :

Acuma, jupâne mire.
Să Iei în nume de bine 
Aceste daruri frumose 
De la cinstita miresă:
Doue nălrăml de metasă 
Bă aveţi totu pace ’n casă.
Şi gură să-ţl lie dulce 
La culcaţii când te vel duce. 
Pălmile să-ţl fie mol,
Dând vel veni de la ol.
Deci dumnia-ta să primesci 
Şi frumoşii să-I mulţămesci, 
Dece galbeni să-I cinstesci.
Intru mulţi ani să trăesci!
l

CiUră fratele de mire :

Cinstite, frate de mire!
Et’o năframă subţire 
iţi cinstesce cea alesă.
Care astădi c miresă. 
Dumia-ta să o primesci 
Şi frumoşii să-I mulţămesci, 
Dece ruble să-I cinstesci, 

\(_'a’ntru mulţi ani să trăesci!

Cătră socridu. mare :

Cinstitului socru mare 
Ce de tineri bine-I pare.
Et’ unu darii bunii şi triimosu 
Să-lti primescă bucuroşii : 
Cămeşă de păcişelc 
Nălbită ’n capacele 
Dela cinstita miresă,
Care’ntâiu vine-adi în casă. 
Diimnla-lul, ca unu părinte, 
încă ÎI va face cinste,
II va cinsti vr’o moşie,
Miresă fată să-I fie.

Cătră sacra mare :

Mal pe urmă cea alesă,
Care astăijl e miresă,
Cu umilinţă cinstesce 
Şi frumosu ÎI dăruesce 
Şi socrel cel mari o iie 
Kiindu c’a cosă nu scie.
Sau nu vede că-I betrână. 
Numai Sara cu lumină.
Deci dumnIa-ta s’o primesci, 
Noră-ta să-I mulţămesci.
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Iiiveţându-o cu sfatulu 
Cum să-şî einstcscă btu'ljatulu. 
lî vcî cinsti şî-o grădină,
Fiindu mircsa străină.

Cătră inirem-'

Acum cinstită mircsă,
Dintre tete maî alesă!
Te rog’Li şi pre vornicii cinstesce, 
C’apol el LI îţi mulţămesce,
Fiindu că i)ânda-î lipscsce

C’o năframă-lii dăruescc,
Să aîbă să-şî ştergă muculu 
La vară, când cântă cuculu

Cătră orpefî :

Cinstiţi ospeţî, prea îubiţî I 
încă una să maî sciţî:
Socra mică, lada mare,
Şî-a g’olit’o torte tare 
De năframe şi de pândă. 
Cine-a căpetatu să rîdăiil)

(I) P. Bancilă, op. cit., p. 07—71.



XXIII. BUSUlOCULU.

După ce au mâncatu şi beutu ele ajunsu, după ce au în- 
liobotatu pre miresă şi au legatu acuma şi pre starosti, so- 
sindu timpulu ca să se scole dela masă, nuiiulu celCi mare 
sau şi vornicelulu primare poruncesce lăutariloru să cânte 
Bnsuioculu, adică unu feliu de horă, care e obicinuită mai 
alesu numai atunci când se scolă dela masă.

Lăutarii începu a cânta.
Mesenii, cum audu Busuioculu cântându-se, se rădică dela 

masă, însă nu iesă iie-care cum apucă şi pe unde apucă, 
ci prindendu-se cu toţii de mână şi formându unii lanţu, la 
mijloculti căruia se află mirele şi miresa, prindă a juca sau 
mai bine disu a se mişca legănându-se în drepta şi stânga 
şi astu-feliu jucându şi încunjurându de trei ori masa, la care 
au stată şi ospătată, iesă apoi cu toţii afară din casă.

Nemijlocită însă înainte de ce se scolă dela masă şi de 
ce voră să iasă cu danţulă afară se bagă mai mulţi feciori 
în casă şi prindendu-se şi ei în jocă, începă dimpreună cu 
vornicelulă primare, care^conduce danţulă, a chiui urmăbî 
rea horă:

— Frunclă verde busuiocii 
/ ’

Iad poftimu boerî la jocu,
Im poftimu şi mai jucaţi, 
gă-î destulă de când mâncaţi!
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— C’a fostu vremea maî clemultii,
1 D’a noî nu ne-amu pricepuţii,

Cel nc-amu pusu şi la beutii.
Frunejă verde de năgară,
Hai şî-omu scote danţu afară 
Să jucămu cuconelc 

f- Să sune paftalele
Să s’aşez’ sarmalele.......
Să jucămu o horă bună,
Să ne luămu sara bună.
Frimijiă verde de cicore,
Strînge masa, socră marc,

^ Că te bag’u cu capii’n ole.......
Daţi mănăre' din picîore 
Că ne-apucă ffiOannare (1).

Sfârsinclu hora acesta, nu înceteză ele a chiui si mar de- 
parte şi altele, precum : .■ <'

De treî orî şi de trei orî.
De trei orî ca niscc flori,
De trei orî pe lângă masă.
Să scotemu reulu din casă 

\ Să remâe hineTci ’ ""

Sau

Să Trăâscă mirele! (2)

De treî orî pe lângă masă 
Să scotemu florea^.din casă 
Să roesc’albinele,
Să remâe biaele,,
Să trăescă mirele ! |3)

Sau

Frunclă verde husuîocu, 
Dumneejeu ve dea norocii!

(1) Dict. de G. Uoledalu din Sirctiu; M. Molociu din Cafinduscî şi SE Băr
buţă din Crasna.

(2) Dict. de M. Bărbuţă.
(3) Din llişesci, din colecţia mea inedită.
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Olco leo şi slavă ţio 
Dă Dumne bine să ficv 
Dă Domne să lie bine 
La totu omulu şi Ia mine! (1)

Sau

l'Vundă verde busuîoeu,
Ian ijoftimu Ijocrî la jocii!
Ian poftimu şi maî jucaţî,
Că-î destulu de când mâncaţi !
Busuiocii strujitu pe gîosu,
Remâî, nene, sănetosu.
Busuîoeu strujitu pe masă,
Remâî, maîcă, sănetosă.
Dacă n’aî fostă bucurosă
Să me ve(,Iî primblându prin casă ! |2|

Totu la ocasîunea acesta nuna cea mare cântă următo- 
rea doină :

Pentru mintea inea cea slabă 
Mî^âm pîerdutu lumea cea dragă, 
joumea, lumea mea cea dragă,
)um se trece ca o, fragă;
Lumea, lumea mea cea lungă 
Cum se trece ca o frundă.
Când dă rouă, ea’nverdesce.
Când îî sore veştedesce (3).

Dar şi alteia, precum :
Bucură-te socră mică,

Că-ţî remâne locu 
In jocu 
Şi cărare 
Pân la vale

' Şi scaunu în şecletore (4).

(1) Dict. de G. 136noăşu din Vatra-Dorneî.
(2) Din Margine, corn. de Efrimu Bodnăre.scu, .stud. ginm.
(3) Din Pojorîta, corn. de I. Flocea, .stud. gimn.
(4) Din Transilvania, corn. de d-lu I. Popu Reteganulu.
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Astu-feliu totu jucându şi cliiuindu îesu pe'ncetulu din casă 
a tară.

Buşimcuhi esistă şi la Românii din Ţara românescă, pen
tru că si la dînsiî e datină a cânta nunului lâ sfârşitulu

t ) T

mesei mari de Duminică sara următorea horă, care nu e alta 
decât numai o variantă a celoru înşirate mai susu, şi caro 
se numesce ammcsca» :

Foie verde busuiocii,
Mai sculaţi, boeri(l), la jocu.
V’ajungă de când mâncaţi 
Mai sculaţi de mai jucaţi.

,'F(3ie verde busuiocii,
Scol’, nune mare, la jpcii 
Să ve dea Domnulu norocii, 
le-ţi linişorulu de mână 

1 Şi cu fina de’mpreună 
j De’nvertiţi o horă bună 
( Să v’ajung’o septemână (2|.
V ^ r. - ..

Hora acesta precum şi variantele ei din. Bucovina ne aduce 
aminte de versurile poetului romanii Catull :

«Sara a sositu, tineri, sculaţi! Luceferulu serii în urmă abia ră
dică de pe Olimpii lumina sa multu aşteptată. E timpii acum să 
ve sculaţi şi să părăsiţi mesele grase (3).»

cari aşişderea se cânta de cătră Junimea romană la sfârşi- 
tulu cinei date de părinţii miresei.

(1) In alte variante figureză : meseni, volnici, ele.
(2) G. Dcm. Teodore.scu. Poesiî pop. rom. p. 271. 
ţS) Catull. 62, 1 :

Yesper adeBt, iuveueB, consorgite : Vesper 
Olympo expectata diu vix tandem lumina tollit. 
Surgere iam tempus, iam pinguea linqnere mensas.
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XXIV. VAMA.

După ce au încunjuratu a treia oră masa şi pe când prindu 
acuma a ieşi cu danţulu aĂră, unu frate sau o soră mai mică 
a miresei, eră dacă acesta nu are fraţi mai mici decât 
dînsa, apoi unu v6ru sau unu oltCi băiatu, se pune lângă' 
uşorii uşii, şi când dă să iasă miresa din casă în tindă, o 
ppresce în, lq.cu punendCis de grabă între dînsa şi’ntre mire 
unu betu si drdl^dti,;

— Acum, înălţate împărate, dacă voescî să îiî parte AlC’ 
miresă şi să scapi cu faţă curată de aice, poltimu resfcum- 
peră-ţi mai ântâiu miresa dela părinţi şi dela fraţi, şi apoi 
poţi merge cu dînsa, unde îţi place!

— Şi cu ce să mi-o rescumperu? — întrebă mirele.
— Cu ce scii!;... Dar de rescumperatu trebue s’o rescum- 

peri, căci altmintrelea nu-î dau drumulu să iasă din casă!
Dacă celu ce-a oprită miresa este băiatu, mirele scote unu 

cnţ/^isu anume pentru acestu scopu cumpărată şi făcendu-se 
că taie cnmpena, adică beţnhl, dă cu dînsulă în susă asupra 
băţului în semnă că l’a tăiată, şi după aceea aruncându-lă 
josă, dă cuţitaşulă băiatului. Eră dacă opritoriulă miresei e 
o copilă, atunci taie cumpăna cu o năframă pe care o dă 
apoi aşişderea copilei.

Acestă procedură dela uşă, în timpulu căreia totă danţulu 
stă locului, se numesce în cele mai multe părţi ale Buco-
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vinei n Vamă», 6vă în unele părţi ale Moldovei, precum bună- 
oru în districtulu Bacăului, wJernatecu» (1).

La acostă ocasiune dacă vamaşnlu' este mărişorii şi pe lângă 
aceea încă şi isteţu, se făcu Corţâ,multe glume, căci îripro-' 
tivindii-se mirele de a plăti vama elu încă sare cu, gura la 
dînsulu dicendu-1 că dacă nu-1 va plăti de bună voie .va* tre
bui să-l plătescă de nevoie. ’ ■?

Datina de a plăti vama trebue să lie forte "veche nu nu
mai la Românii din Bucovina şi din Moldova,^- ci şi la cei 
din unele părţi ale Transilvaniei, unde asemenea e usitată.:

«Când vreu mirii să lasă pe uşă din oâ'sâ— spune D. Can- 
temiru despre Românii din Moldova,—'J^aţii '^Y^^ia' li^Să 
loru, unchii miresei le stau înainte cu săbiile s’cos'e, şi 'pu.-' 
nendu-se curmezişu în uşă, le oprescu ieşirea. Atunci mirele 
se rescumperă, dămindu-le unu calu sau altu-ceva ce are la 
îndemână (2). ^ ^

In Tramilmnia iasemei^^^ : «câncL scbtu âf i'ducftDuiresa la 
inipe, niirele oii- nănaşulu trebue să o i‘escumpere cu câţi-va 
bani merunţi dela starostele miresei (3).»

Er după ce şl-ă rescumperatu acuma mirele miresa, adică 
după ce a plătitu băiatului vama, se pune danţulu erăşi în 
mişcare şi jucându ca mai înainte lesu cu toţii afară.

In unele părţi, precum bună-oră în Ţara-românescă, miresa.

(1) ('olumna luî Traiaiiă, an. IX, p. 414 : nDupă finUiilu iiic.se! faefi uuîi,4aiiţu
şi înlorceiidu-se odată pe după ma.să, vomiculu din fruntea danţuluCap'udîl, 
pe uşă afară. Când mirele şi miresa au ajun.su între u.şele casei, uriulu*din 
rudele mirese! se aţine la uşă cerendu plata ieriiatecnlnl d^a^ipite', şi acosta 
(lăuda cdtc-va parale, apo! sunt liber! a !oşi din ea.să şi se M'cu îţjiprejnrulu 
oaruln! destinaţii a se sui miresa.» v.

(2) Op. cit. p. 147.
(3) Corn. de d-lu I. Popă Reteganulu, învelătoru.— idn .Transilvania îndă- 

tineză a plăti vamS. şi atunc!, când miri! !esu din cununie. Atunc! fctalu (crâ.s-' 
nieulu, paraoliserlulu) le închide uşa şi c! trebue să-! dee unu bacşişu drejitu 
ramtf.»

S. FI. Mariană. Nunta In Români. 36
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când păşesce pragulu casei păcintescl, ti'obue să tragă din 
picîoru pentru ca să se mărite şi celelalte fete (1).

După ce au îeşitu afară nu desfăcu danţulu îndată, ci 
formeză mal ântâiu o horă, o Moldovmeacă de’naintea case!, 
care se estinde mai câtu e ograda de mare şi la care îeau 
parte nu numai cei ce au ieşitu cu danţulu, ci şi alţii, mai 
alesu feciori şi fete, căci hora acesta este cea mai de pe 
urmă, care se jocă la casa miresei.

Nemijlociţii după ce s’a formaţii Moldovmesca acesta, vor- 
niceii dimpreună cu alţi feciori, carii asemenea sunt prinşi 
în jocii, începu a chiui următorea chiuitură;

Dii-te lume 
Peste culme 
Şi vieţă 
Peste g’hiaţă,

, Tranclafiru la puica’n liraţe.
I Trandafirii de mănăstire 
\ Dragilorii hadiî copile,
1 Da-v’ar Dumnedeu vr’iinu bine 
( Şi none vr’o sănătate 

Să ve măritămu pre tote,
Să ve dămu pe la bărbaţi 
Să nu ne mai blăstemaţî.
Blăsterna ni-ţî blăstema,
Dar şi voi ve veţi usca 
Ca friinda şi ca erba,
Ca frunda de pe-unu stăjaru.
Ca erba de pe-unu hotaru.
Ca frunda de pe-o sălcuţă.
Ca erba de pe-o luncuţâ (2).

Sfârşindu chiuitură acesta, începu şi altele, precum-:

(1) lănii Ghica : Scrisori cătră V. Alecsandri. Ediţiune nouă. BucurescT 1887, 
p. 36.

(2) S. El. Mariană. Poesiî poporale române. 11. Doine şi hore. Cernăuţi, 
1875, p. 209.
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l''run(lă verde lemnu topitii,
Câtu îî Prutulu de cotitu.
Do trei orî Tam ocoliţii 
Vadulu nu I-am nimerită.
Seca-î-aru isvorele 

/ Să-Î Lisce malurile,
( Să-î remâe pîotrile 

/ Să le ardă sorele,
Să le calce fetele.

■ 1

■' Să nu fie nici o petră,
Nu remâe nici o fată 
Să nu fie măritată.

\ Unde-oru vede câte-o petră 
Să le pară că-i o fată,

, Unde-oru vede câte-o stâncă 
Să le pară nevăstuîcă (1).

Dacă este/ timpii şi voescu ca hora începută să dureze 
mai lungu, atunci chiue şi alte chiuituri, însă mai aleşii de 
acelea, cari se potrivescu la acestii prileju, bună-oră :

Frunqlă verde de cafea,
Bine-mî pare, că-î pe-a mea 
Şi pe-a mea c’a remâne.
Duşmanii s’oru junghia,
C’a remasii şi e pe-a mea! (2)

(1) Din Mahala, corn. de d-lu G. TonioTagă. 
p2) Din Crasna, dicl. de M. Bărbuţă.
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XXV. SCOTEREA ZESTREI.

Cum au sfârşiţii de jucatu MoMove^mca- urmeză scoterm 
zcMreî.

Mai nainte de acesta însă cărăuşii, adică cei ce au ve
nită cu carele anume ca să ducă pre miresă la mire, în
jugă boii sau înhamă caii la trăsuri, şi carulu, în care are 
să se încarce zestrea, îlu tragu în dreptulu uşei, eră una 
dintre neveste cântă următoriulu cântecu :

VoTniccle-a vreme bună 
’Njugă boii şi te-aclună !
Vornicelc-a vreme rea,
’Njugă boii şi te îea,
Şi te îea pe icî colea 
Pân’ la puîculiţa mea! (1)

Vornicelulu primare, cum vede că cărăuşii au trasu acum'a 
carulu menită pentru încărcarea şi ducerea zestrei de ’nain- 
tea uşei, dă semnă celoră-lalţi vornicei şi fecioriloră, carii se 
află în nemijlocita sa apropiere, ca să înccpă a rădica şi 
a scote zestrea prin aceea că poruncesce lăutariloră să cânte 
Măsbolulil saă Olendra (2), cântecele usitate la scoterea zestrei.

(1) Din Mâiiăslirea-llomorului, com. do d-k'i G. AvraiiuT, înveţăloriu.
(•2) «Oleandră» .se nuinesco .şi unu jocu poporalii, care, după câtu .sciu ou 

până .'louma, e usitalu în .satele Calafinde.scI şi Cehorîi din Bucovina şi’n 
liinpulu căruia feciorii chine unnătorele chiuituri:

In Oalarmdescl:
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Lăutarii începu a cânta.
Vorniceiî climpreunu cu alţi feciori întră în casă ca să 

■scotă zestrea, care, în genere, e aşezată în următorîulu modu : 
\n lada, ce-a cumperat’o mirele înainte de nuntă şi care e 
pusă pe o laîţă, se află valuri de pânză, muniştergivrl, şter- 
fjare, dergăraşe, feţe de masă, năfrămi, etc., de-asupra pe ladă; 
saci iiecusuţi, sumam, lălcere, lălceraşe, scorţare, catrinţey oghîa- 
Inrl, eră de-asupra tuturoru acestora perine, şi perinuţe.

Dar leciorii n’o potu lua şi scote aşa de lesne, după cum 
■şi-ar închipui cine-va, căci o soră de-a miresei, puindu-se 
lângă ladă, nu lasă pre nime să se apropie şi să apuce 
zestrea, ci apărându-o c’unu tulpanu sau c’unu tistemelu elice 
celoru ce voescu s’o iea :

Ho ! staţi, staţi!
Nu luaţi!

Căci şi eu am torsil la buci..
Şi-mi trebue de papuci! (1|

Dacă miresa n’are soră mai mică decât dînsa, se pune 
lângă ladă o vară de a ei; eră' în lipsa acesteia ori şi care 
altă tată sau nevastă, înemurită civ dînsa, şi acesta, ca şi 
cea de mai nainte, jocă lângă zestre, bate în pălmi şi nu 
lasă pre nime să se apropie de dînsa, până ce nu vine nu-

Cine joci Olendra î 
Canticuţa Munt^nra 
Cu cosiţe ascuţite 
Cu tulpane Tnohorfktc,
’N capstula tulpanului 
F6tra sulimanulul. 
Sulimanulti do ce>I bunii? 
De (îmbiata saia pe drurofl.

Iu Cehoi'u:
Cine j6c& Olcndra 1 
Savetcuţn Muntânca 
Cu cosiţe rescosiţe 
Cu tulpane mohorâte, 

Cumpurate 
Din cetate'

Cu trei Iei şi jumutatc.
(1) Diii Calafindescî, clici. M. Molociu.
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nulu celu mare s’o rescumpere, dicenclu că marlă el este 
forte scumpă, fiinclu că şi ea a lucrată la dînsa.

Dacă zestrea e frumosă nunulu o rescumperă prin aceear 
că dă celei ce o păzesce o păreche de papuci noi, eră dacă 
e mai slăbuţă îi dă numai vr’o 50 cr. (1).

Şi abia acuma, după ce a rescumperat’o nunulu, se apro
pie şi iea fie-care câte unu obiectă de pe ladă şi anume: cei 
de’ntâiă •permuţdc, eră ceialalţi celelalte;obiecte pe rendă. Şi 
după ce le-aă luată le scotă afară totă jucându-le şi chiu- 
indă feliurite chiuituri. Eşindă cu dînsele afară le ducă până 
lângă trăsura în care aă să fie puse şi n care se află nuna 
cea mare dimpreună cu alte neveste, încunjură cu dînsele de 
trei ori trăsura şi abia după a treia încunjurafe le daă nunei 
celei mari ca să le aşeze în trăsură.

Vorniceii, cari aă luată perinuţele, când le jocă şi le scotă 
afară, chine următorea chiuitură:

Să trăescă mămuţa 
C’a făcută perinuţa,
Să trăescă cea bătrână 
C’a făcuta ţoluri de lână,
Să trăescă fetele 
C’au scărmănată penele.
Perinuţa cea cle’ntâiă 
Că mî-oră pune-o căpătată,
Perinuţa cea pestriţă
Că mî-oră pune-o sub costiţe i2).

(1) Datina acesta de-a SC pune unu frate, o soră sau şi altulCi cine-va dintre 
Hemurile miresei lângă ladă sau chiar şi de-asupra acesteia şi a nu lăsa pre 
nimeni s’o scotă din casă afară până ce n'o rescumperă mal ântâiu cu o 
sumă anumită de bani sau şi c'unu altu 6re-şl care olilectu potrivită pentru 
cela ce-o păzesce, esistă nu numai la Români, ci şi la Morlachu din Dalmaţia, 
la Serbii din Lovrec între Narenta şi Cetina precum şi la cel de pe lângă 
Primorje din Makarska, apoi la Maghiari şi la Tiroleji. Vedl: Diiringsfeld, o|i. 
cit. p. 76, 77, 78, 47 şi 113.

(2) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă; din CalafindcscI, dict. de S. Frâncu 
din Margine, com. de Efr. Bodnarescu, stud. gimn. şi din Bolanu, corn. de 
d-lu V. Turturenă.
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Sau:
Perinuţa cca cle’iitâiu 
Luî N. N. căpetâiu,
Perinuţa cea pestriţă 
Luî N. N. sub costiţe (Ij.

Când încunjură carulu sau căruţa, în care se aşeză zestrea, 
chine următorea chiui tură:

Totă yara n’am lucratu 
rrotu cle-acestc-am asteptatu.
Nici Ia vară n’oiu lucra 
'rotu de-aceste-oiu aştepta.
Dară taro te-î mira
De mi s’oru maî întempla (2).

Sau:
Totă vara n’am lucratu,
Totu de-aceste-am aşteptată.
Nici la vară n’oiu lucra,
Totă de-acestea-oiu aştepta.
Perinuţa cea pestriţă 
La mire pe sub costiţe,
Perinuţa cea maî mare 
Cea maî mare şi maî mole 

>La mire pe sub picîore i3).

Totu pe .când mcunjură trăsura amăgindu pre nuna cea 
mare, adică întindcndu-î fie-care vornicelfi obîectulu ce-lu 
jocă şi trăgendu-lii erăşî îndată îndereptu, chine :

Ia, îa, îa, da nu ţî-oiu da,
De-î fi vrednică-î lua.
De nu, îî maî aştepta! (4i

Nuna sau o nevastă răspunde la aceste cuvinte ale vor- 
niceilorii astu-feliu :

(1) Din Voîtinelu, coin. de d-lu ’l’. Grainatovicî.
(2) Din Voîtinelu, eoni. de d-li'i ’l'. Gramatovicl.
(;t| Din IlişcscI, colecţia aut.
(t-) Din llişeseî. colecţia aut.
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Jocă zestrea pc surcele,
Cât inel iifli vornicele,
Câtinelii, nu te sili,
Ca slujba ţi-î prăpădi! |lj

Pe urmă, după ce au scosu totă zestrea şî-au asezat’o 
îu trăsură, apucă cloî inşi şi lada şi pre acesta totu rădi- 
cându-o şi lăsându-o în josu, o scotu afară. Şi cum simţescu 
că lada e uşoră, că nu e plină cu albituri, se făcu a se în
doi şi a o scăpa în josu, ca şi când ar fi aşa de ticsită că
nu sunt în stare s’o ducă, şi nu’nceteză a bate cu pumnii în-
tr’însa până ce o punu în trăsură.

In cele ma! multe locnrî din Bucovina însă e datină, că 
după ce s’a luatu totă zestrea şi a remasu numai lada, să 
se puie pe acesta şi fata sau nevasta, care a păzit’o şi să
se lese a fi scosă şi ea dimpreună cu lada afară.

Mai totu aceeaşi datină esiStă si’n Moldova, ca si n Buco- 
vina, la scoterea sau rădicarea zestrei.

Aice în timpul când se apropie rădicarea zestrei de pe ladă, 
doue copile câte c’o năframă în. mână sunt suite şi aşezate 
lângă ladă. Aceste copile se numescu cuscre. Lăutarii înce- 
pendu a cânta cânteculu obicinuită, la rădicarea zestrii, flăcăii, 
nuntaşii mirelui, se repedu să iea zestrea cu asaltu. Copilele, 
adică cuscrele, îi respingă aretându-le năfrămile ca semnă po- 
roncitoriă să nu se apropie. In fine, după mai multă liără- 
ţală, începe a se rădica zestrea de pe ladă, a se Juca şi cbiui 
de cătră nuntaşi, prin strigăte «Hâ, hăllii şi aşa se pune în 
carulă şi trăsurile ce sunt pregătite.

Când însă voescă să scotă lădile, atunci se pună doue la 
uşă, care se înţelege cea de pe urmă gardă (2) şi înligendă 
cuţitele în uşorii usei crucişă, nu daă drumulă lădiloră, până 
când niinulă celă mare nu plătesce o dare bănescă (3).

(1) Din VoUiiielu, coin. do d-lCi T. Gramatovicî.
(2) Sub „ffwdă" SC ’nţelege aici ocea-ce în Bucovina sc numcscc „ccimS“.
(3) I. Mârza, op. cit. p. 10—11. Oprirea liidel cu zestrea c 'usitată şi la Ti- 

roleji; vecii Diiringsfeld, op. cit. p. 113.
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Nuna cea mare d’inipreLmă cu celclate neveste, cari ase
menea stau în căruţă şi aşeză zestrea ca să nu pice pe drumu, 
liate ne’ncetatu din pălmi şi mulţămesce fie-căruîa pentru cele 
aduse. Er când au sfârşită de scosu şi de aşezată totă zestrea, 
învertindu-se în tote părţile şi bătendă din pălmi, dice:

Bine-mî pare, bine-mî pare,
C’am umpluta carulu istă mare 
De perinî şi de scorţare(l).

In unele sate din Bucovina, precum bună oră în Boîană şi 
Celioră, soa-şca d’impreună cu etruscele sunt acelea, cari aşeză' 
zestrea în cară, nu nuna cea mare. Er când aşeză zestrea 
svaşca cântă:

Călinuţă vercle’n cuiu,
Ca mine şvaşcuţă nu-î.
Călinuţă după masă,
Eu-su şvaşcuţa cea alesă.
Frundă verde ele oicore,
Am cumnată ca o flore.
Liuliu, liilliU şi bine-mî pare,
Am unu tată (ti), socru mare(3j.

După ce aă scosă acuma şi lada şi aă pus’o în trăsură, 
se duce unulă dintre feciori, saă şi ună bârbată, care e mal 
prefăcută şi mal posnaşă.şi scote o traistă nouă saă o părecJie 
d(i desagi, în care se află merinde pentru ceî tineri, precum: 
o găină friptă şi hnplută, frăndole, colaci, plăcinte, etc., apoi 
■străchini, Ungari, .ştergare, adică totu lucruri trebuinciose la 
masă, ca tinerii, după ce voră ajunge acasă, să aibă ce mânca 
şi cu ce să mănânce. Pune după aceea traista saă desagii, 
astă-feliă încărcaţi de socra cea mică, pe o cociorvă, îi îeă în 
spate şi iese cu dînşii afară totă Jucândă şi încârligându-se, 
ca şi când ară ave să-i scape josă de grei ce sunt. După

(l) Din Crasna, dini. du M. Bărbuţă. 
ţ2) Aice se schimbă numele.
(;i) Din Cehoru, corn. de M. Dimitrovicl, stud. .uimn.



•— 570 —
ce iese afară, încunjură de treî ori trăsura cu dînşiî şi apoi 
îi dă nunei celei mari.

Nuna iea desagii, îi strînge bine şi sara, cum a ajunsu acasă 
Ia mire, îi dă tineriloru, carii mănâncă numai ei singuri din. 
bucatele ce se află într'înşii.

In unele locuri, precum bună oră în Crama, după ce au 
scosu traista sau desagii din casă, nu-i dau nunei ca să-i strîngă, 
ci îi punu socrului mare, tatălu mirelui, în spate şi acesta 
îi dă apoi nunei.

■ Er pe când scotă desagii şi pe când îi jocă, o nevastă, 
înrudită cu miresa, cântă următorea doină, care până chiar 
şi pre cei mai împetriţi la inimă îi face să lăcrimeze:

Remâi, maică, sănetosă,
Dacă n’aî fostă bucurosă 
Ca să-ţi vcdî nicuţa’n casă 
Do spclatu, de măturată 
Si de făcută de mâncată.
Ce-a fostă dulce am mâncată,
Ce-a fostă frumosă am luată,
Cc-a fostă urîtă ţî-am lăsată.
Remâi, nene, sănetosă.
Dacă n’aî fostă bucurosă 
Să ai ună copilă frumosă.
Că sara, când îmi vonîai 
La uşi nu te-apropiaî 
Şi’n fereşti nu zurăîaî.
Da de-acum, când îi veni,
'fotă la uşă te-î opri 
Şi’n fereşti îi zurâi (1).

Alt^i nevastă, v&dendu că părinţii miresei au începută nu 
numai ,a lăcrima, ci chiar a şi plânge, şi voindă a-i mângâia, 
cântă:

Frundă verde de salată,
Cuscr’a remasă făr’de fată.

(1) Din Crasiia, clict. de M. liăcbuţă.
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I3c-ar fi cuscra sănetosă 
Face-a fată mai frumosă. 
f'rundă Aerde de smochină,
Fata cuscri-î gospodină.
Fruncjă verde de cicore,
Socru mare, .socru marc,
Nu şedea cu superarc,
C’aveţî fiica ca o florei li.

d’otu timpulu câtu ţine scoterea zestrei, mirele şi cu mi- 
resa stau alăturea afară privindu cum o scotu, şi mai alesu 
mirele, căci miresa, fiindu înhobotată, puţinii ce vede din cele 
ce se petrecu în jurulu eî.

In fine, mai e de observată încă şi aceea că vorniceii şi 
cu ceialalţi feciori, cari scotu zestrea, apucă totu ce le vine 
înainte şi ce cugetă ei că le va fi tinerlloru de trebuinţă şi 
ducu nunei în trăsură. De aceea părinţii miresei trebue să iea 
forte bine samă, cine ce apucă şi ce scote afară, şi mai alesu 
atunci, când le-au mai remasu şi alte fete de măritată.

De multe ori însă feciorii, pe lângă zestrea cea adevărată 
a miresei, mai apucă şi alte lucruri din casă, cu scopă nu
mai spre a se hârăţi cu socra cea mică şi cu surorile mi
resei (2).

Pe lângă obiectele, cari s’aă înşirată mai susă, miresele 
i’omâne din Transilvania mai capătă încă şi multe altele.

Modulă scoterei din casă si aşezării loră în trăsuri e însă
I I

acelaşi ca şi în Bucovina.
Etă ce ne spune în privinţa acesta I. C. l'acită :
«Cum sosesce mirele, tromdâ, adică lada miresei, plină cu 

valuri de pânză şi cu hainele ei, împreună cu instrumen
tele de casă ale femeei, precum: fusft, furcă, iţe, etc., se pună 
în cară, spre a însemna că miresa are să îmbrace familia 
cea nouă cu bite vestmintele de pândă. Apoi în elă se pune

(li Din Cehorii, coin. do M. DimitrovicI, stiid. g-inin. 
i2) Datină forte respiVndită în Bucovina.
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mirosa, împreună cu maî multe fete şi femei, pe când în 
celalaltu caru, în care se află jugula, sapa, tnponda, etc., 
instrumentele bărbătescî pentru lucrarea câmpului — ca an- 
gajamentu că bărbatulu întru sudorea feţei luî va face pă- 
mîntulu să dea fructe pentru alimentarea noueî familii — 
se urcă mirele, feciorii şi alţi bărbaţi (1).»

Luarea şi ducerea nu numai a furcei şi a fusului, ci chiar 
şi a stativelui (răsboiului) dimpreună cu miresa era uşitată 
şi la llomam (2).

La Românii din Macedonia «pacaa (zestrea) miresei, care 
se compune din câte-va perine, chilimuri, velinţi şi o ladă 
mare plină cu albituri, şi alte obiecte casnice, nu se scote 
şi. se duce de-odaLă cu miresa, ca la Dacoromâni, ci ea 
se'ncarcâ Duminică dimineţa pe unulu sau mai mulţi cai, şi 
cu aceştia o ducu apoi la caşa mirelui. Totu atunci se punu 
de-asupra. zestrei pe cai şi doi băeţi mici, carii mergu până 
la casa mirelui; acolo apoi îi scoboră, dându-le câte unu 

ybacşişu (3).

(1) Nunla la pop. rom., op. cit., p. 28.
(2) Pliniii, h. n., VIII, 194.
(3) T. T. Buracla : Dalinelo clela nunţi ale pop. rom. clin Macedonia, piibl. 

n ()p. cil., p. 419.



n. IERTĂCIUNEA.

Nemijlocita după ce au scosu totă zestrea şî-au aşczat’o 
în trăsură urmeză icHăciimea (1).

Acesta se îea în-urmâtoriulu moclu: Punu cle’naintea caseî 
o masă acoperită c’o faţă nouă eră pe masă sarea şi colacii, 
carii au fostu climineţă puşi de’nainteă miresei până a nu 
SC porni acesta la cununie, precum şi unu şipu cu vinii sau 
rachiu şi unii păharu. De’napoia mesei punu unu scaunu lungii 
aşternuţii c'unii lăiceriii pe care se punu să şedă părinţii şi 
nemurile cele mai de aprope ale miresei. De’naintea mesei 
aşternu fenii, preste acesta unii lăiceriii saii covorii, eră de
asupra covorului o perină pe care îngenunche miresa şi mi
rele stândii amendoi cu faţa plecată şi îndreptată spre resăritu 
de'naintea părinţilorii.

In unele sate nu întrebuinţeză masa, ci părinţii miresei, 
punendu-se pe unii scaunii aşternuţii de’naintea casei, maică-sa 
ţine în braţe o perină, pe perină o jemnă şi-o buscă de 
sare, tată-seii aşişderea pe braţe unii şipii cu rachiu şi unii 
păharii, er miresa îngenunche de’naintea lorii pe-o scorţare, 
pe când mirele stă de’napoia miresei în piciore.

In alte sate însă, precum bună oră în VoUindu şi Găli- 
ncstl din districtulii Rădă'utului când are să se ceră iertăciunea

(1| In undo .salo, pi'ociini bună oi-ă în Boîanu, iertSăiuieu acosta so îca 
înainte dc scotcroa /.esIrcT.
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şi binecLivîntarea, aşternu cle’naintea casei fenu, pe (enu o 
scorţă, pe scorţă punu o perină, eră pe acesta unu colaxiU 
de grâu, unu şipii cu rachiu şi unu păharu. Miresa înge- 
nunche pe perină cu faţa spre părinţi, eră mirele stă cle’na- 
poia ei în piciore.

Pe când se aşeză scaunulu şi masa, şi pe când se aşterne 
fenulu şi lăicerile sau scorţarele, pe atunci una dintre ne 
veste cântă cu unu glasu forte duiosu şi plângetoriu urmă- 
torea doină:

Fi'unclă verdo mărăciune, 
le-ţî, copilă, Iertăciune:
Dela fraţi, dela surori,
Dela grădina cu flori,
Dela mamă, dela nene,
Dela stratu cu garofele,
Dela fete, dela jocu,
Dela stratu cu busuioculI).

Er după ce sau aşezată acuma tote la loculu loru, după 
ce s’au pusă părinţii pe scaună şi miresa a îngenuchiată 
■de’naintea loră. toţi nuntaşii, câţi se află de faţă, strîngen- 
du-se împrejurulă miresei şi a părinţiloră acesteia, îşi des
coperă capurile şi ascultă cu cea mai mare luare aminte 
aîertăcmneay) saă <nertăclimde,» cari se ieaă în numele mi
resei de cătră ună vornicelă saă şi de cătră ună altă nun
taşă, care le scie mai bine şi care, stândă ceva mai de-o 
parte, cam între miresă şi părinţii acesteia, asemenea cu ca- 
pulă golă, vorbesce precum urmeză:

Glote şi norode staţi 
Şi la mine ve uitaţi,
Precum eu acum ml-oiu sta 
Şi din gur'oiu cuvînta,
•Câtă de frumosu m’oiu smeri, 
•Câtă de cu rostă eă voiă fi

Şi câtă de mândr’oiă vorlji, 
Cu capulă plecată 
Cu şliculă luată. 

Dumnedeă dintru’ncepută 
S’a îndurată şi a făcută 
Cerlulă şi pămîntulă

(I) Din Crasna, clici, dc M. Bărbuţă.
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Numai cu gimclulu 
Şi cu cuvîntulu,
Marea şi câte-sii într’însa 

Numai cu (lisa.
Şi-apoi s’a milostivitii 

Şî-a împodobiţii;
Ceriul u cu sorclc 
Şi cu stelele,
Cu stele 
Mărunţele
Ca să privimu noî la ele. 
Şi cu luna

La care privimu totdeauna; 
Cu luceferi luminoşi 
La carii noi işti pecătoşi 
Ori când privimu bucuroşi. 
Şl-apol er’a poruncitu 
Pămîntulul de-a ’nverclitu.

Şi pre pămîntu 
L’a împodobiţii 
Cu câmpii 
Şi cu munţii,
Cu văile,
Cu delurile 
Şi cu măgurile.
In cari le

Locuescu tote ferele;
•Cu totu fellulu de copaci 
Şi cu totu felîulu de flori 
Şi pomi frumoşi, roditori, 
Care-şl după seminţia sa, 
C’aş’a vrutu Sfinţia sa.
Şi cu aceste cu tote,
Ca Dumnecjieu celu ce pote,

A mal făcuţii 
Ralulii la resăritu 
Osebiţii

De-acestu pămîntu.
Kr dup’ acesta veclendu 
Dumnecleii, şi ciinoscendii,
Că n’arii li bine să fie 
De’nceputu până ’n vecie 
Pămîntulu fără de omu,

S’a ’nduratu 
Şî-a luatu 
Pămîntii 
Şi ’n sfârşiţii 
A zidiţii

Omulii ce î-a trebuiţii;
Şî-a luatu Dumnecleii Iutii 
Şi dup’alu seii chipii a făcuţii 
Pre strămoşLilii nostru Ailamii, 
Dela care suntemu neniii/;

Cu trupulu din Iutii 
Cu osele din petră.
Cu ochii din mare.

Cu frumuseţea din sore.
Cu tote sticliirele trupului 
Deosebiţii de ale sufletului,

Şî-a suflaţii cu duchum 
Şi-î invise\\] trupulu. /

Şi er (ţise, că nu-î bine,
Omulu celii d’întâiu pe lume 

Singurii să fie 
Fără de soţie.

Şi er puse Dumnecleii 
Lui Aclarnu unu somnuţu greu, 
Şi l’a adormiţii 
In mijloculii ralului.
Precum elii mărturisesce.
Când din gur’ aşa vorbescc; 
«M’am culcatu şî-am adormiţii, 
((Că Domnulii m’a sprijiniţii.» 
Şi-atuncî î-a luaţii din a stânga

(I) l-a înviată.
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O costă, care-a fostă maî mică(l), 
Ca să nii-I fie nemică 
Şî-a zidită pre strămoşa nostră Eva, 
Dela care ni se.’nţelege vie ţa,
Şî-a suflată cu duhulă 
Şi l-a învisă trupulă.
Adamă din soinnă s’a sculată,
A oftată, s’a bucurată.
Şi din gur’a cuvîntată: 
«Mulţămescu-ţî, Domne, ţie, 
Pentru-că mî-aî dată soţie!
Că eă vedu acum prea bine.

Ca şi tine,
C’acesta-i trupă din trupulă meă 
Şi sânge, din sângele meă.
Şi osă din osele mele,
Şi carne din carnea mea, 
Şi-acesta se, va cinema 

Mic soţie 
Până’n săverşie.

Pentru-acea va lăsa 
Fiulă pre tatălă seă 
Şi pre frate-seă 
Şi pre mumă-sa 
Şi pre soră-sa
Şi se va lipi de nuierca sa, 
Şî-amendoî oră Ii ună trupă. 
Căci aşa Domnulă a vrută.»
Dar Adamă a şi greşită 
Şi din raiă s’a isgonită 
Şî-a fostă scosă pc-acestă pămîntă. 
Numai pentru ne-ascultare 
lî dete pedepsă mare;
Isgonită din raiă afară 
Să-Î fie vieţ’amară.
Puseră sorcle vecînică

Să ne fie noue sfcşnică 
Şi o puse şi pe lună 
Să ne fie nouă nună.
Şi le dete erăşi rade 
Ca’n totă lumea să vadă 
Şi le cjise Duinneileii:
«Să trăiţi, să odrăsliţî.
Ca erba să ve’nmulţiţî 
Pămîntulă să-lă stăpâniţi!»
Şi de-atuncî şi noî în cocc 
Ne tragemă nemă 
Din nemii 

Şi viţă 
Din semînţă,
Până ce-a venită 
Şî-a sosiţii

Vremea şi acestpră leţî 
Aî D-V6stre liî drepţî.
Cărora Dumnedeă Ic-o renduită 
Di de căsătorită.
Şi după cum şi eî s’aă gătită.

Cu genunebiî plecaţi 
Şi cu ocbiî lăcrimaţi,

Cu genunchii plecaţi la pămîntă. 
Ca mlădiţa cu rodă multă,
Şi se rogă cu glasă mare 
Să le daţi binecuvîntare 
D-v6stră cinstiţi 
Şi buni părinţi.
Să vă înduraţi,
Să-î Iertaţi
Şi să-î binecuvântaţi.
Căci binecuvîntarea părinţiloră 
Intăresce casa fiiloră, 
fir blăstemulă părinţiloră 
Resipesco casa fiiloră.

(1) l’oporulu crede că Eva c făcută din cea mal mică costă ce-a aviit’o 
Adamu, de-aceea e mucrca întru tote maî mică şi supusă bărbaiuluî.
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Precum Domnulu s’a îacluratu 
Şi a Ijinecuvîntatu:
Pre Adamu cu Eva,
Pre lacobu cu Reveîca,
Pre Isacu cu Rachila . ..
Decî prin cuvîntu 
Vomti începe-alu doilea rendu 
Ca dumnîa-vostră cinstiţi 
Şi Ijunî părinţi,
Cari de Domnulu sunteţi renduiţl 
Ca şi pomii cel rodiţi,
Ce-su făcu roda loru 
Din răcorea rădecineloru.
Să ve înduraţi,
Să-î Iertaţi
Şi să-î binecuvîntaţî.
Căci vreu să mergă la a loru casă. 
Ce do Dumnec’leu li este alesă.
Şi părinţii să trăescă 
Curtea loru s’o stăpânescă. 
Domnulu ve trăescă 
Şi pe d-v6stră 
Fii Iubiţi 
Şi cinstiţi,
Şi ve stăpânescă 
Şi ve’nvrednicescă 
Ca s’ajungeţî 
Şi să ve umpleţi 
De bucurie 
Şi de veselie 
Cum s'a înzestratu 
Şi s’a bucuratii 
Aronii proroculu.
Când î-a înverditu toîagulu 
Ţinendu-lu în mână,
Ne-avendu rădăcină.
De doî-spre-dece ani uscaţii 
A ’nverditu făr’ a fi udatu . . . 
Fiindu fiii d-v6stră

S. l''l. I^Iarianu. Nunta Ia Români.

De d-v6stră.
Cinstiţi
Părinţi,
Născuţi 
Şi crescuţi,
Pote c’orii fi avutu 
Greşele înaintea d-v6stre,
Dar să luaţi sama bine 
Precum poruncescc 
Dumneejeu câmpurilorii 
Şi se nâzuescc 
Verdeţa orburiloru,
Aşa şi d-v6stră cinstiţi 
Şi buni părinţi 
Să vă ’nduraţî 
Şi pre fiii d-v6stre 
Să-î Iertaţi 
Şi să-î binccuvîntaţî.
Să vă milostiviţi,
Să-î blagosloviţi.
Să fie blagosloviţi 
Şi de Dumneejeu întăriţi 
Că părintele multu trudesce 
Pân’ pre fiulu său îlu cresce.
Eră fiulu de la născuţii
Până la căsătoriţii
Nu-î înaintea părintelui ncgreşitii.
Şi acuma arii vre
Să se ducă la a loru casă,
Care-Î dela Dumnecjeii alesă,
Dar aducendu-şî aminte 
C’au călcaţii ale d-v. cuvinte. 
S’au întorşii cu smerenie 
Să lee Iertare şi blagoslovcnie. 
Decî d-vostră cinstiţi 
Şi buni părinţi 
Nemică nu îngăduiţi,
De la inimă vă milostiviţi 
Şi pre fiii cl-v6strc îî Iertaţi

37
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Şi-î binecirvîntaţi,
Găcî binecuvîntarea părinţiloru 
Intărescc casa fiilorîi,

blăstemulu părinţiloru 
Răsipesce casa fiiloru ! . . .
Şi câţi mc fericiţi 
Toţi ve veseliţi 
Şi câţi m’ascultaţi 
Toţi ve bucuraţi,
Precum s’a bucuratu 
Fericitulu Noe 
EşindCi din corabie,
Iiioindu pămîntulu 
Şi sfârşindu cuvîntulu.
Şi a săditu vie
Şi s’a umpluţii de Ijucurie,
Şi a beutu vinii,
Veselindu-se deplinii.

Aminii! aminii, aminul 
Cine n’a dice: aminii!
Să se ’mpîedece de cîotă de arinii 
Şi să dee cu capulii de-unii sjiinii. 
Capo! sciii c’a elice: aminii !
Mie, ce-am uraţii deplinii,
Astea, ejeii, mi se cuvinii:
Unii paharii, doue de vinii,
O năfrămioră de inii 
Guriţa să-ml şterg'ii de vinii.
Şi de arii fi şi de bolercă 
N’aşl mal elice, eleii, nemică,
Ci m’aşî şterge pe mânică.
Şi’ncă mi s’ar mal căde 
O copilă oebişea.
Care a fi ele sema mea.
Şi de-a vre, a vre.
De nu, draculii să o îea! (1)

în Funclulu-Moldoveî este datină că, după ce s’a scosu zes
trea, nu se cerii iertăciunile afară ca prin celelalte sate din 
Bucovina, ci mirele şi miresa dimpreună cu nemurile loru cele 
maî de aprope se întornă îndereptu în casă. După acesta pă
rinţii miresei aşternu unu covorCi sau lăiceriu frumoşii pe po
dele, pe care punii şi o perină. Miresa îngenuncheză pe perină, 
eră mirele, puindu-se şi stândii de a drepta miresei în piciore, 
împreună trei degete la unu locu ca şi cum ar voi să-şi facă 
cruce şi aşa le lipesce elii apoi de cuşmă saii de pălărie. Eră 
umilii dintre vorniceî, luându-şi cuşma din capii, începe a. vorbi 
într’acestii chipu:
Ascultaţi cinstiţi nuutaşl 
Şi meseni împrejuraşi 
Aceste doue, trei cuvinte, : 
Care-sii de Dumncdeii renduite, 
Că se rog'ă aceşti fii

La fraţi şi la suriore.
La veri şi la verişore, 
La uncheşi şi Ia mătuşi, 
Dară mal cu de aleşii 
La aceşti cinstiţi părinţi.

(1) Din lli.şL'ScT, cticlalfi’do Pelrea Rolai-iu.
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Ce-su ele Dumnecleu rencluiţî 
Ca şi pomii ceî rocliţî,
Ce dau roda ramuriloru 
Din recorile rădeciniloru,
Să-Î îei'te, să-î blagoslovescă,
Că nu simt fiî ca să crescă 
Şi la părinţi să nu greşescă.
Că părinţii multu trudescu 
Până pre fiiî loru crescu 
Şi de tote îî ferescu.
Deci cinstiţi şi buni părinţi, 
Carii sunteţi renduiţi 
Ca şi pomii cel rodiţi,
Ce dau rodă ramuriloru 
Din recorile rădeciniloru.
Staţi puţinii şi căutaţi 
La aceşti fii al D-V6stre,
Carii stau îngenuncblaţi 
Ca nisce măsline 
Cu inimile pline.
Cu sufletele ’ndurate.
Cu capurile plecate 
Şi se rogă să-I Iertaţi 
Şi să-I binecuvîntaţi.
Spre bine să-I îndreptaţi 
Şi spre loculu 
Cu noroculu.
Şi viaţă 
Cu dulceţă.
Şi spre sănătate 
Care-î mal bună din tote.
Că nu este începutulii 
Şi stârşitulu
Dela aceşti fii al D-V6stre,
Că este începutulii 
Dela moşi,
Dela strămoşi,
Dela strămoşulu Adamii
Dela care ne tras’emu cu totilnemu.

Că Dumnecjeii din iiceputii 
A făcutu
Cerlulu şi pămîntulu 
Numai cu cuvîntulu.
Şi cu aceste cu tote,
Domnulu sfanţii, ca celu ce pote, 
Mulţii n’a stătu, n’a zăbăvitii.
Şi cerlulu l’a ’mpodobitii
Cu stele
Mărunţele
Cu sorelc şi cu luna 
Cum le vedemu totdeiina.
Şi apoi er a porimcitii 
Şi pămîntu-a împodobiţii :
Cu rîpî şi cu văl adânci.
Cu deluri şi munţi cu stânci.
Cu păduri, cu bracll înalţi 
Cu ulmi şi fagi rămuroşi.
Cu Ierbi mândre înflorite 
Şi cu totii fellulii de vite.
Cu lemne roditore 
Şi cu flori mirositore.
Cu ape şi reci isvore 
Şi cu totu lellulii de fere.
Şi cu totu fellulii de paseri 
Care cântă’n fellii de glasuri. 
Care după seminţia sa 
C’aş’a vruţii sfinţia sa.
Şi cu aceste cu tote,
Dumnecjeii, ca cehi ce pote,
A făcutu cu gândulii 
Şi cu cuvîntulu 
Ralulii despre răsăriţii 
Deosebiţii de acestii pâmîntii 
Şi ’n raiii pe Adamii l’a zidiţii 
Cu trupulu din păinîntii 
Şi cu auclulii din vîntii 
Cu sângele din rouă.
Cu ocbiî din mare.
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Cu frumuseţa din sore.
Şi din lutu î-a fâcutu trupulu 
Şi l’a înviatu cu duchulO.
Adamu în picîore s’a sculatti 
Gătră Domnu-a cuvîntatu:
«Cum eîi unu omu singurii 
Acesta lume să stăpânescu?»
Cră Domnulii Dumneijeu 
î-a datu atunci unu somnii greu, 
Şi Adamu a adormiţii 
Şi apoi a întinsu mâna dreptă 
Şi a luatu din costa stângă 
Şi a ziditu pe strămoşa nostră Eva. 
Adamu deşteptându-se 
Şi din somnii trezindu-se 
Spre Dumnedeu s’a ’ndreptatîi 
Şi din gur’a cuvîntatu: 
«Mulţămescu-ţî, Domne ţie, 
Pentru că mî-aî datu soţie 
ca eu vedu acum prea bine 
Ce s’a întemplatii cu mine, 
Tocm’acuma vedu şi eu 
Triipu alesu din trupulu meu. 
Sânge din sângele meu 
Şi osii scosu din osulu meu. 
Acesta să-mî fie soţii 
Pân’la diua de judeţu 
Cu tote stichiile trupului. 
Deosebiţii de ale sufletului.» 
Adamu a vorbiţii cu cuvîntulu. 
Dară a greşiţii cu gând ulii. 

/'Dumneejeu le-a poruncitii,
Eî porunca n’au păzitii 
De aceea î-a pedepsiţii 
Şi din raiu î-a isgonitii 
Şi din gură le-a vorbiţii:
«A trăi voî să trăiţî 
Şî-a ’nmulţi să ve ’nmulţiţî 
Ca năsipulu măriî.

Ca erba câmpuluî.
Ca fruncla codruluî.
Sfârşiţii să n’aveţî 
Dar şî-a muri să muriţi!»
Aşa şi aceşti fiî îubiţî 
Aî Dumnîa-vostră cinstiţi 
înduraţi şi buni părinţi.
De când eî că s’au născuţii 
Pote multe v’aii greşiţii 
Până ce mari au crAscutu,
Că greşelele fiilorii 
înaintea părinţiloru 
îsu ca erbile câmpiloru 
Şi ca fruncla codriloru.
Dar părinţii tote lasă 
Şi pre fiî întemeiază 
Cu răbdare şi Iertare 
Şi cu binecuvîntare.
Deci îubiţiloru părinţi.
Carii sunteţi renduiţî 
Ca şi pomii cel rodiţi 
Totu nemică nu gândiţi,
Ci pre fiii Dumnîa-vostră 
Ce. stau înaintea nostră 
Şi ’naintea Dumnîa-vostră 
Smeriţi şi plecaţi 
Faceţi bine şi-î Iertaţi 
Şi mi-î binecuvîntaţî 
Că binecuvântarea părinţiloru 
întemeiază casa fiiloru,
Er blăstemulu părinţiloru 
Resipesce casele fiiloru.
De-ar fi casa lorii din petră 
Totu-şî s’a răsipi totă 
De susu şi până în talpă 
Şi n’aru fi vrednici s’o facă. 
Er Dumnîa-vostră cinstiţi 
înduraţi şi buni părinţi.
Do Dumnccleii să fiţi
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Totdeauna pomeniţi,
Că acestorCi fii acuma 
Ktă că le-a sosiţii vremea 
Ca să se căsătorescă 
De el singuri să grijescă 
Şi să mergă fie-care,
Când acuma este’n stare,
La a lui casă
Cc-i de Dumnecjeii alesă,
Să mergă care-şl la casa sa, 
Că Dumnecleu aşa vra 
Să credă într’unii cuvîntu 
C’aşa Dumnecleu a vrutu. 
L’aceştî Iii al Dumnla-vostră 
Domnul LI sfântii le dăruescă

Minte'ntrcgă şi norocii, 
Mintea lui Solomonii 
Şi firea liil Arionu.
Să fie gasde de găsduitii. 
Săracii de miluiţii,
Părinţii de pomeniţii....
Şi eii câte le-am uraţii 
Tote-sii cu adevăraţii.
De s’a afla vr’o minciună 
Să me păliţi 
C’o plăcintă bună’n gură 
C’oiu căsca şi cii odată 
O gură marc căscată,
Şi oiii înghiţi-o de-odată (

In Muntenia este datină că ’nainte de ce plecă nunii acasă, 
lăutariulii, care cântă, aşterne înaintea mesei doue perniţe, 
aşa numite acăpetăe» pe pare îngenunche mirele cu miresa. 
Atunci lăutariulii înceteză de a cânta din viora. şi c’unii aeru 
forte serioşii de paternitate, începe următdrea oraţie, clisă 
(ide iertăciune.•»

Marele şi puterniculu Dumnecjeii 
Celii ce-a făcuţii cerlulu şi pămîntulu,
Şl-a împodobită cerlulu cu mulţi luminători,
Er pămîntulii l’a ’mpodobitu cu flori,
Când vecjii că n’aru fi de locii bine 
Să fie lumea fâr’de stăpânitoriii,
Luă ţerenă cu mâinile Sfinţiel-sale 

. Şi zidi pe strămoşulii nostru Aclamă 
Şi-I suflă duchulii seă celă sfântii 
Şi-lii făcii omă viă pe pămîntă.
Şi vecjendii Dumnecjeii că nu e bine 
Să fie omulă singură numai cu sine.
Cu greii somnii pe moşă Aclamă adormi,
Şi luânclii din costele lui o costă.

(I) Corn. do T. Lcii.ştonii, propriolarii.
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Zidi cu ea pe Eoa, strănidşa nostră,
Er după ce o zidi, îlu deşteptă,
Şi aretâiidu-î-o, îlti întrebă:
— «Câtu dormişî, Adame, avuşî vr’p visareV»
«Am vedutu. Domne o prea frumosă Hore,
Şi mi-se pare că, de mi-s’ar dărui.
Nici n’aşî mal înbetrâni.
Nici n’aşî mat muri!»
ArStându-î-o, Dumnedeu î-o şi dărui.
De aceea din ncmu în nemu, din rudă în rudă.
Toţi omenit de la dînşiî s’a trasu rudă.
Şi obiceîulu însoţireî a remasu 
Pân’a veniţii vremea şi la aceşti însoţiţi,
Să-î Iertaţi, socri şi nuni şi să-î blagosloviţi 
Precum a blagoslovită Adamu pre Avramă cu Sara 
Şi Sara pe lacovu şi cu Rachila;
Mulţi coconi să nască şi să crescă 
Şi astu-feliu să se totu înmulţescă 
Ca stelele ceriului 
Şi ca năsipulu mării.
Drepţii aceea se rogă de Dumnîa-vostră 
Să-î Iertaţi şi să-î blagosloviţi.
Precum lîsusu Christosu la Cana-Galileieî 
A blagoslovită apa de s’a lacută vină.
Şi erăşî se mal rogă de Dumnîa-vpştră 
Nuni mari.
Şi socri mari.
Şi boerî de prin prejurulă mesei 
Să-î Iertaţi şi să-î blagosloviţi.
Cum a blagoslovită Dumnedeu pe Aronă 
Când tolagulă în mână î-a ’nfrumjită 
De doîsprcdece ani fiindă uscată;
Pentru că Iertăciunea şi blagoslovenia părinţiloră 
Intărescă casele liiloră;
Ca să ve bucuraţi Dumnîa-vostră de dînşiî 
Şi Dumnîa-loră să se bucure de fii.
Şi să ve trăescă până la cinstite betrâneţe. 
Asemenea şi eă me rogă do Dumnîa-vostră
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Ca şi după smeri ta-mî rugăciune 
Să le dăruiţi Dumnia-loru Iertăciune (1).

T3upă ce a. sfârşită oratorîulu de luată iertăciunile, părinţii 
miresei ieaă pCvnea şi sarea şi anume tatălă de-o parte, er 
maică-sa de altă parte, şi puindu-le aceste mai ântâiă pe ca- 
pulă mirelui, apoi pe capulă miresei, îi binecuvinteză, dicendă:

Dumnedeu cclu prea ’nduratu 
Să ve binecuvinteze 
Cu pane şi cu sare,
Cu darulu sfinţiei sale,
Cu totu binele
Din rouă ceriului
Şi grăsimea pămîntulul! răj

In urma acestoră cuvinte de binecuvîntare pânea şi sarea 
Ie-o dă loră.

Cererea lertăcîmiet saă a iertă,rit după cununie e usitată 
şi la Românii din Transilvania(3), Ungaria (4), precum şi la 
cei din Gubernia Cherson în Rusia.

«Când mii’esa din Transilvania se desparte de casa pă- 
rintescă şi mai alesă când se mărită într’ună sată străină, 
atunci,— scrie d-lă I. Georgescu,—-doi feciori îi ceră lertă- 
ckme dela părinţi, carii.-Cti lacrimi în ochi o sărută şi o bi- 
necLivîntă.»

Er că datina acesta este usitată şi la Românii din Gu
bernia Chersonă ne putemă încredinţa din următorea oraţie, 
care întru -nimică nu se deosebesce de cele ce le-amă înşi
rată mai susă:

(1) G. Dcni. Teodorescu : Poosiî pop. p. 182 —183. — O variantă a acestei 
oraţii totu din Muntenia, găsită în colecţiunea lui Radu Zugravulu, din seco. 
lulu XVIII, vedi-o Ia- acelaşi autoru, pag. 183.

(2) Din Crasna, dict, dc N. Bărbuţă şi din Fundulu-Moldovei, coin. de T. 
Leuştenu.

(3) Corn. dc d-lu I. Georgescu.
(4) Goni. de d-lu El Popu.
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Staţi nuntaşi şi ascultaţi 
Sama bine să luaţi 
La cloue, trei cuvinte a nostre, 
Ce le-amu spune Dumnia-vostre. 
D-vostră, cinstiţi părinţi,
Dcla Dumnedeu orenduiţi,
Spre fiii A'oştri căutaţi,
La pămîntu îngenuchiaţi, •
Cu capulu la plecăciune.
Cu inima la Iertăciune,
Să rogă să-I Iertaţi 
Şi să-I binecuvîntaţi,
Căci nu sunt fii să trăescă 
Şi părinţiloru să nu greşcscă. 
Binecuvîntarea părinţiloru 
Intăresce casa fiilor ti,
Blăstemulu părinţiloru

Resipesce casa fiiloru:
De-ar fi pe temelie de petră 
O larîmă până’n talpă 
Ue-ar li pe temelie de lutu 
O fârîmă jiână’n pămîntu. 
D-v6stră, cinstiţi părinţi,
Dela Dumnedeu orenduiţi 
La aceste mlădiţe priviţi,
Tote la o parte lăsaţi 
Greşelele loru să le uitaţi 
Ca să fie de părinţi Iertaţi 
Şi de Dumneijeu binecuvintaţl 
In veci aminu.
Şi mie-unu păharu de vinCi 
Şi o năframă de inu,
Ca să-ml ştergu guriţa de vinu (1).

In capitolulu V. amu amintitu în trecetu, că cererea 'ter- 
tăctimilorfi în numele tineriloru căsătoriţi şi binecuvîntarea 
acestora din partea părinţiloru e usitată maî la tote popo- 
rele creştine clin Europa. Amu aretatu tot-odată şi cuprinsulu 
oraţiiloru ce se rostescu cu ocasîunea acestei cereri. N’amii 
amintitu însă nemica în privinţa formei şi origine! acestoru 
oraţii.

Acuma însă, după ce cunosceniu tote oraţiile numite cu 
unu termenii technicu poporană tertărl sau îertăcmm, credu 
că aice e loculu celu maî potrivită să vorbimă puţină şi în 
privinţa formei şi originei loră.

Tote tertăcmnile aă trebuită să fie dintru începută în prosă 
şi numai cu timpulă li s’aă dată forma de poesie. Ca do
vadă despre acesta ne potă servi chiar şi unele dintre dîn- 
sele cari, neîncuviinţându-ne spaţiulă, nu le-amă putută re
produce şi pre acelea aice. Prin urmare forma loră de

(1) T. T. Burada: O călătorie în satele moklovciiescî din Gubernia Cher- 
sonu (Rusia), publ. in op. cit. p. 291.
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astăcU nu pole să dateze decât dintr’unu timpii maî nou şi 
acestă formă lesne a pututu să le-o dea înşi-şî Românii.

Materialulu, care a servită spre compunerea acestoru oraţii 
sunt parte rugăciunile usitate în biserica ort. or. cari se 
cetescu în timpulu logodnei şi a cununiei de cătră preoţii 
funcţionariJ) parte cuvîntările acestora, cari sunt în usu a 
se rosti nemijlociţii după severşirea logodnei şi începerea 
cununiei. Ca dovadă despre acestă aserţiune ne potii servi 
mulţimea de frase, ba cliiar şi pasaje întregi, cari sunt luate 
din aceste rugăciuni şi trecute în oraţiile din cestiune. Nu-i 
vorbă că şi fantasia poporului încă a contribuitu forte mulţii 
la întregirea si întrumusetarea lorii.

Prin urmare autoriulu originală ală wrtădunilonl nu pote 
să fie, după părerea mea, nimeni altulă fără numai ună po- 
poră, care s’a ţinută de biserica ort. or.

(ilare e însă poporulă acela, şi când le va fi compusă 
elă? e o întrebare, care de-o cam dată, în lipsa isvoreloră 
trebuinciose, e cam arcă de resolvată.



XXVII. DESPĂRTIEEA.

Cum au căpetatu binecuvîntarea părintescă, atâtu mirele 
câtu şi miresa, sculâuclu-se din genunchi sărută manele pă- 
rinţiloru precum şi ale nemuriloru,. cari au stătutu pe scaunu 
alăturea cu socrii, luându-şî în acelaşi timpii remasu bunu 
dela dînşii. ^liresa sărută nu numai manele acestora, ci şi 
ale tuturoru celorii-lalte nemuri ale sale, er cu tetele cu cari 
a fetitu se sărută în gură.

Una sau si mai multe dintre nevestele de fată, când în- 
cepe miresa a săruta manele părinţiloru săi şf a-şi lua ră
maşii bunu de la dînşii, cântă diferite doine, cari storcii 
lacrimi din ochii tuturoru celoru ce se află de faţă. Din mul
ţimea acestorii doine reproducemu aice pre cea următore:

Friindă verde de alună, 
le-ţî miresă cliua bună 
Dela mamă dela tată 
Dela fântâna de petră; 
Dela fraţi, de la surori, 
Dela fete şi feciori,
Dela grădina cu flori; 
Dela flăcăi, dela jocii, 
Dela stratu cu busuiocii, 
Dela prietini şi iubiţi 
Dela pomii înfloriţi.
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Dela prietini şi vecini 
De la lunca cu sulclnî(l).

Când spune niiresa părinţiloru şi celoru-lalţi să rcmde să- 
■mtosi cântă asa:

; I

Busuiocii verde pe masă, 
llemâî, maică, sănetosă,
Dacă n’al fosta bucurosă
Să me vecii primblându prin casă.
Busuîocu strujitu pe josu,
Rcmâl, taică, sănetosu,
Dacă n’al fostă bucurosă
Să aî parte şi folosă
De-a ta fiică multă frumosă
S’o vetjl sara’mblândă prin casă (2).

Sau asa :
Busulocă mândru pe masă, 

dlemâl, maică, sănetosă,
/ Dacă n’al fostă biicurosă 
' Să me vecii sara prin casă 

Ca şî-o garofă frumosă.
/ Busulocă mândru tufosă,

I Remâl, tată, sănetosă,
I Dacă n’al lostă bucurosă 
y Să me vecjl primblândă pe josă 

Ca şl-ună trandaliră frumosă (3).
\

Sau şi astu-feliu':

Busulocă bătută în masă,
Remâl, maică, sănetosă,
Dacă n’al fostă bucurosă 
Să trăesci cu fiica ’n casă.
Să mănânci cu ea la masă (4).

(1) Din Vama, corn. clc G. Toma, .stud. giniţi.
(2) Din Vama, corn. de G. Toma, stud. gimn.
(3) Din Mănăstirea Ilornoruluî, corn. de d-lCi G. Avramii, şi din Mitoculu 

DragomirneT, corn. de d-lu Al. Ţărână.
(4) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
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După ce-a săi’utatu manele tuturora şi şî-a luatu remasu 

bunu :

Frundă verde lemnu uscată, 
piua bună mî-am luată 
Dela fruncluţa de fag'ă,
Dela tătuţă celu dragă ;
Dela firă, de la îerbuţă,
Dela scumpa mea măicuţă.
Dela strugă de viorele,
Dela mândre frumuşele,
Dela strată de busuîocă,
Dela feciori, dela jocă;
Dela fraţî, de la vecini,
Dela lunca cu sulcinî,
Dela stea de lângă soro,
Del’a mele suriore;
Dela fraţî, dela surori,
Dela grădina cu flori;
Dela stea de lângă lună,
Dela nemuri dimpreună.........
Săracilo viţişore(l)
N’oru maî vede sfântulă sore i2j.

Dacă fata se mărită după unu feoîoru din altu satu sau 
ciiîar după unu străinii, atunci, pe lângă cântecele citate, se 
mai cântă încă şi cele următore :

Me rugai, maică, cu milă,
Să-ţî pui meră dulce ’n grădină.
Să me daî să-ţî fiu vecină.
Dar ţî-aî pusă unu pădureţă 
Şi m’aî dată să nu me vedî.
Şi ţî-aî pusă unu spinu uscată 
Şi m’aî dată în străină sată.
Da la ce m’aî depărtată?
Valeo! reu mi te-aî temută

(1) 17|i/1s'or('=oosiţe.
(2) Din Mitoculu Dragoinirneî, coin. dc d-lu Al. Ţuraiiu.
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Sau acesta:
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Că ţî-oîu veni la ’mprumutu. 
In străini de a-şî fi lucrată, 
Treî dile n’aşî fi mâncată 
Şi ’mprumutulă ţî-aşî fi dată 
Să nu mc fi depărtată (1).

Totă ţî-am spusă, mămuţă hăl, 
Pe mine să nu me daî:

Peste ape late 
Şi prin alte sate.
Peste ape line 
Prin sate străine.

Să nu me daî după bună 
Dacă-î dintr’ună satu străină; 
Să me daî după maî reă.
Să me daî în sătulă meă.
Ce folosă, că-mî este bine 
Dacă-să prin sate străine,
Maî bine mi-ar fi maî reă 
Şî-aşî şede pe loculu meă (2).

Fost’am una kt^oărinţî, 
i'CcUrşir^tnnarfiltre doî sfinţîb

Părinţiî s’aă îndurată;,----^
De dînşiî m’aă depărtată 
Peste mărî şi peste munţî 
In codri la nisce curţi 
La părinţi necunoscuţi.
Când vedeamă pe socra-mea 
Imî părea că-î mama-mea. 
Când vedeamă pe socru-meu 
Imî părea că-î tată-meă;
Când vedeamă cumnatu-meă 
Imî părea că-î frate-meă.

(1) Din Vama, corn. ele G. Toma, slucl. gimn.
(2) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
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Când vedcamu cumnatele 
Imî părea surorile (1).

Gând iniresa, pătrunsă fiinclu de jale că trebue să se des- 
părţescă de părinţii săi, începe a suspina şi a plânge din 
adânculu inimei sale; nevestele cântăreţe, în locu s’o mângâe 
şi s’o molcomescă, cântă următorea doină prin care o în
tărită şi mai tare la plânsu, şi are totu dreptulu să-şi plângă 
viaţa cea fericită şi plăcută ce-a petrecut’o la părinţii sei, 
căci după ce se mărită, să aibă tote de'ntrecutu şi să-i 
mergă ori şi câtu de bine, totuşi nu mai pote ave aceeaşi 
vieţă, care a avut’o la părinţi.

Dar să ascultămu doina!
Plângi, fiică, plângi si suspină,
Că mergi pe mână străină 
Şi te-oru mustra fără vină 
Şi te-oru bate fără milă,
Că mila dela bărbaţii 
Ca fruncla de pomu uscată 
Când socoţi că te umbresci 
Mai tare te dogoresci.
Că ţi-ai căpetatu o sijcră 
Tocmai ca şi-o pomă acră,

Şi-ai unu socru 
Cum îi focu 

Când îi vede s6cră-ta 
li gândi că-i mamă-ta,
Când îi vede socru-teu.
Ii gândi că-i tatâ-teu.
Când îi face voie bună.
Ei te-oru plesni peste gură 
t;ii nu-i fi cu voie bună i2i.

Sau acesta
Plângi, fiică, plângi şi su.spină. 
Că mergi în casă străină.

(I) Din Vama, coin. de G. Toma, slud. gimn. 
,(2) Din lli.şescî, colec(ia aut.
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Si te-orCi mustra fără vină, 
rJ’e-oru bato fără pricină 
Şi fără vr’unu picii ele milă.
Că mila clela bărbaţii 
Ca umbra de peru uscaţii,
Când cugeţî că te umbrescî 
Maî tare te dogorescî.
Să nu caţî la beţii prea taro 
Câtii va fi do gresii şi mare,
Că elii ţi l'a^ aretaro 
Toţii pentru neascultare.
Să nu caţî beţulii de-î gresii.
Ci să te uiţi totii în joşii,
Că-î plânge şi-î suspina 
Şi oftândii veî căuta,
Când în cerii când în pămîntii 
Şi tu nu-î pute nici când 
Nimeruî dice-unii cuvîutii.
Şi când ţi-î aduce-aminte 
ne ale mele cuvinte 
Lacrimi a curge ţî-orii prinde.
Şi când ţi-î aduce-aminte 
De acestu cuvîntii alii meii 
Ţl-orii merge lacrimi părciiilj.

Precum înclătineză Româncele din Bucovina, când îşî îea 
miresa remasii bunu dela părinţii seî, a cânta felîurite cân
tece de despărţire, totu aşa îndătineză şi surorile lorii din 
cele-lalte ţeri locuite de Români, Ba! ce este şi maî băte- 
torifi la ocbî, cântecele acestoru clin urmă nu numai că 
tracteză despre unulii şi acelaşi obiecţii, ci cele maî multe 
dintre dînsele, fiindu compuse mai totii din aceleaşi ver
suri, samenă aşa de tare cu a celorii d’ântâiii, ca şi când arii 
fi alcătuite de acelaşi. autorii, cti tote că Românulii din Bu
covina şi cu celu din Transilvania, Banatii şi Piomânia sute 
de ani n’a foştii în atingere,

(1) Din Păti-âuţu, lângă Sucevă, corn. ele d-lii V, Turlureiiu, preolu, şi clin 
Mitociilu-Dragomirncî, dict, de loanCi lachimcîuc-ă, proprietarn.
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Ktă acuma o cloînă din Transilvania, care se cântă când 
miresa îşi iea remasu bunii dela părinţii săi;

Nimeni nu o ’nceluită 
Ca fata când se mărită,
Că dă mâna c’unii ţeranu 
Ce nu l’o vedutu şohană (I). 
îşi dă mâna şi se duce 
Si-şî lasă măicuţa dulce,
Lasă fraţi, lasă surori.
Lasă grădina cu* flori, 
le-ţi miresă pe vecie 
Remasu bunu da la fetie;
Dela liru de busuiocii,
Dela feciorii din jocfi,
Dela firu de tămâiţă,
Dela fete fecioriţe,
Dela firu de mintă croţă,
Dela feciori depe braţe;
Dela firu de caragiale,
Dela pi’ietenele tale (2J

Altă doină totu din Transilvania:

Nopte bună, mama mea,
Desu pc-aici nu me-i vede
Că ţie nu ţi-a plăcută
Să me vecji âmblându prin casă.
Să fimu cu toţi la o masă.
Să ne vecii pe toţi lucrându 
Şi la o masă prâmiindu.
Tu, mamă, te-ai îndurată.
Forte reu m’ai străinatu.
Departe la alte curţi 
La părinţi necunoscuţi.
Unde nu cunoscu pe nime 
Nici n’oiu povesti cu tine.

(1) ^ohaiiu = nici câiul, cuv. ung.
(2) Coin. de cl-lu I. Popii Ileteganulu.
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Er clacă merge clin sătulei seu natalei adaoge:

Am avutei iubitei în satei,
M’o cerutu şi nu m’aî datei,
Că tu, maică, te-aî temutii 
Că-oiei veni-a pită ’mpreimutu 
Şi nu ţî-oîu cla-0 mai mulţii.
Şl m’aî datei în satei departe 
Să vinei cu dăsagă ’n spate (1).

Alta clin Săuedă şi împrejurime :

Ua le-ţî Goţjio (2) cliua bună 
Dcla tată, dola mumă,
Dela fraţi, dela surori 
Dela grădina cu llorî,
Dola firei de busuiocii 
Dela fetele din jocii.
Dela firu de tămâiţă 
Dela lete din uliţă.
Plânge mama Cogieî 
La ţîţîna portiţoî.
Se rogă de sântulii sure 
Să ţină cliua maî mare 
C’are-o liîcă ducetore.

Peste munţî, 
în alte curţi.

La părinţî necunoscuţi 
Şi la fraţî,
Neîntrebaţî.

Ian îeşi socră mic’afară 
De vecii caleilu mirelui 
Cum vine de superatii.

De trei dile n’a mâncatei, 
Orî lenulu e rogososei 
Orî mirele-î mânioşii.
Ori erba e rogososă,
Orî miresa nu-î freimosă ! 

cLi’ageţî boî.
Trageţi nevoi.

Că nu trageţi lemne groso 
Că trageţi pe domna vostră. 
Tu plângi Gogie şi nu prea 

ă nu sciî cine te Ie,
Că să scir cine tc le, 

j Nice mâne n’aî 
Ţijiă grauTlierţipa plevă,
Să fie mire cl&~tjrebă.
Dragu cle caru cu şese bol 

/Aî mirelui numai doi, 
înaintea boiloru 
Estc-emei cireşii înfloritei j 
Dar nei-î cireşu înfloritu | 
'Că:I mirele podobitei

â

(1) Corn. do d-lu I. Popii Retegaiiulu.
(2) Iu unele părţi ale Transilvaniei .şi cu deosebire in munţii apuseni wi- 

rem in clina ântâiu până o invelesce naşa, ca pe neveste, se numesce gogiţi, 
şi cântecele când o ducii la cununie şi când se desparte de casa părintcscă 
se nuinescu: a gogi. Vedi T. Frâncu şi G. Candrea, op. cit. p. 163.

(3) Corn. de d-lu I. Popu Reteganuki.
N. /•'/. Marianii. Nunta la Nomlliil. .38
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I'^etele clin munţii apuseni al Transili'aniei, de păvere de 
i'6u că se despărţescu de miresă, o ducu pre acesta în că
mară, unde o punu pe unu scaunu şi ele stându în picîore, 
începu a o pog) în următorîulu niodu :

Vino, vino, nună mare, 
Batc-ţî punga cl’a stâmjai-e. 
De scote pe fină-ta,
De voescî a o ave,
Sî-o dă ’n legea romănescă 
C’aşa-Î dată la nevastă. 
Croţ/îrt, yogia şi nu prea 
Pară-ţî bine că te îea. 
la-ţî tu Goglă cliua bună 
Dela fraţî dela surori 
Dela vişinii cu flori;
Dela firu de busuiocii 
Dela fete, dela jocu,

Dela firu de silinină.
Dela fete din grădină ;
Dela firu de tămâiţă,
Dela fete din uliţă ;
Dela casă de la mamă 
Dela toţi câţi sunt d’o samă , 
Că te duce peste munţi 
La părinţi necunoscuţi. 
Bucură-te socră mică,
Că-ţl remâne locu în jocu 
Şi scaunu în şecletorc,
Şi clubăru de haine mare 
Si cărare cătră vale.

După acestu cântecu naşa, mergendu în cămară, dăruesce 
feteloru maî multe rnonete de argintii, ca rescumperarea 
miresei dela prietenele eî, şi aducendu-o în casă, vorniculu 
mirelui, dă semnalulu de plecare prin acestă cuvîntare adre
sată vorniculuî miresei:

Iubitului meu frate, 
îubitoriu de frăţietate 
îţi mulţămescu 
Şi mulţii bine îţi poftescu.
De câte te-am rugatu,
De tote m’al ascultată, 
însă numai acuma 
Te mal rogu pentru una 
După cum mi se parc 
Acestă odraslă ca o flore 
Acum la a mâneloru sărutare 
Se rogă c’unu cuvîntu de Iertare:

Ca să ve’nduraţi 
Cuvîntulu de Iertare să-lu daţi. 
Amu mal sta de a ura 
Şi multe amu mal cuvînta,
Dar ni-I frică că vomă însera. 
Lungă cale avemă,
Multe nu putemă 
Să mal înşirămă.
Deci acum voimă 
Să pornimă
Şi totă binele vi-lă poftimă.

Vorniculu mirelui mai cere de la vorniculu miresei si doue
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cutam, ca căleuzî; ca să nu rătăcescă drumulu. Cătanele sunt 
ceî doi fraţi da miresă, carii îi punu în carii lada, hainele 
şi alte obiecte şi carii însoţescu miresa până la socrii mari, 
unde reniânu până la isprăvitulu ospeţului (1).

Româncele din Macedonia cântă asemenea diferite cân
tece, când îşi iea miresa remasu bunu dela părinţii săi, şi 
e gata să plece la casa ginerelui (mirelui).

Etă unulu si dintre cântecele acestora:
î

— Nu-mi plânge, clomnă şi dud ie {2)
Nu-mi plânge 
Că mi-ţi aspai’gi muşuteţa 
— Las’ să aspargă! ce o voiuV 
^^ă-mi plângu!
Cum plânge tata ti mine,
Vă-mi plângu!...
— Nu-mi plânge, clomnă şi duclie.
Nu-mi plânge
Că mi-ţi aspargi tinereţa!
— Las’ să aspargă! co o voiu ?
Vă-mi plângu!
Cum plânge mama ti mine 

, Vă-mi plângu!...
1 — Nu-mi plânge domnă şi dudie!

Nu-mi plânge!
Că mi-ţi aspargi muşuteţa!
— Las’ să aspargă! ce o voiu ?
\'ă-mi plângu!
Cum plângu fraţili ti mine 
ă:ă-mi plângu!...
— Nu-mi plânge, clomnă şi (duclie! 1 , LV

(1) T. Frantu .şi G. Candrea, ojd. cit. p. 163—1C.6.
(2) Duclie e.ste o vorbă, ce nu se întrebiiinţeză de locu acll in Cruşova ş 

•satele vecine. Se află vorba acesta numaî în cânteculti, ce se cântă iniresc- 
loru. Miresa o numită «cUinnă» şi edndien, ceea ce arată că duclie îiiscinneză 
miresa, şi că vorba acesfalTTostn''CuJiin.piilu lăsată la o parte. Vorba dudie 
nu e.sistăla popbi'cle_Vecine. Astăcll miresei din Cru.şova îî elice ’iici'sla i/iue- 
riilui~SâS',nTestcr-mruă pl. ’nveste ucile. Nota culeg.
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Nu-mi plâng’c!
Ca mi-ţi aspargi tinereţa!
— Las’ să aspargă ; ce o voiu ? 
Vă mi plângu!
Cum plângu surorile a mele 
\’ă-mi plângu!...
— Nu-mi plânge demnă şi cludit» 
Nu-mi plânge!
Că mi-ţi aspargi muşuteţa!
— Las’ să aspargă! ce o voiu? 
\'ă-mi plângu !
Că, acolo mine în închisescu, 
Vă-mi plângu;
Nu sciţi ce va se’ndisescu,
Vă-mi plângu !

Daco-românesce:

— Nu plânge domnă şi dudie!
Nu plânge!
Că-ţî strici frumuseţea.
— Las’ să se strice! de ce să o voiu? 
O să plângu!...
Cum plânge tata de mine 
O să plângu!
— Nu plânge domnă şi dudie!
Nu plânge!
Că o să-ţi strici tinereţea!
— Las’ să se strice! de ce să o voiu? 
O să plângu!
Cum plânge mama de mine 
O să plângu!...
— Nu plânge domnă şi dudie!
Nu plânge!
Că-ţi strici frumuseţea
— Las’ să se strice! de ce să o voiu? 
O să plângu!
Cum plângu traţii do mine 
O să plângu!...
— Nu plânge domnă şi dudie



— 097

Nu ])lânue
Cil o rtă-ţî strici tinereţea!
— Las’ să se strice? de cp să o voiu?
O să plângu!
Cum plângu surorile mele,
O să plângu!...
— Nu plânge clomnă şi dudie!
Nu plânge!
Că-ţi strici frumuseţea!
— Las’ să se strice! de ce să o voiu ?
O să plângu!
Fiindu că acolo, unde eu porncscu
O să plângu!...
Nu sciu cum are să mi se’ntemple,
O să plângu !... (ll

Când ÎŞI îea miresa remasu bunii de la părinţi, tatălu cî 
cinstesce pre mire cu păharulu, eră pre niiresă o cinstesce 
maica sa cu şipulu. Atâtu mirele câtu şi miresa, primindu 
celu de’ntâiu păharulu, er miresa şipulu, după ce mulţămescu 
şi cinstescu dintr’însele le strîngu şi le ieau cu sine.

Păharulu pre care părinţii miresei îlu dau tineriloru căsă
toriţi de bău tu acuma la despărţire şi după care îi demită 
apoi în pace din casa loru, se numesce, mai alesă în Mol
dova, păharu de cale albă (2).

In munţii-apuseni ai Transilvaniei părintele miresei iea

(1) V. Petrcscii Cruşovenu, op. cit. p. 76—79.
(2) Dim. Cantemiru, op. cit. p. 147.—D-lu B. P. lla.sdou spune în «Diclio- 

narulu limbel istor. şi pop. a lloinânilorn» 1.1. p. 704: că «Calea-albău, în unele 
locuri peste GarpaţT se chiamă ceea ce se elice maî obicinuită «Cale-primai-it»; 
eu însă sunt de părere că cu totulu altu-ceva e Calea-albă .şi cu totulu alta 
Calea-primară. Sub «Cale-alhă» se'nţelege numai ceea ce ne spune Budai-I)c- 
lean (Dict. Mos. în Mus. istor. din Bucur.) citată de d-lă Hasdeă, adică: 
uDer er.fte Wep den die Braut zum Brăutigam machtn (prima cale ce-o face mi
resa la mire), pe când sub «Cale-prima)-ă», după cum vomă vede la loculă 
seă, însemneză: prima cale cc-o facă amândoi tinerii la o sSptemână .saă 
doue după cununie la părinţii miresei. Adj. albă din Cale-albă are înţelcsulă 
de carată, necinomtă, pe când la Cale-primară saă în timpulă acesteia hu mal 
polc fi vorba despre castitate saă nevinovă(ie.
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unu păharîi nemijlocita înainte de a se sui miresa în carii, 
îlu înfăşură într'o năframă mare de mStasă, îlu umple cu 
vinu şi pune într’însulu o piesă de argintu sau de auru. In 
pragulu uşei închină la mama miresei, mama la miresă, şi 
acesta la mire, care bea vinulu, şi piesa o ţine în gură până 
când iese din curte (ogradă). Miresa serută mâna tatălui 
seu, care o prinde în braţe o serută pe obrazu, îi dă o 
piesă de argintu sau de auru pe care miresa o legă întrunii 
colţii alu batistei şi după ce îi vorbesce încetişorii la ureche 
o petrece până la carii (1).

In Bucovina, după ce părinţii miresei au cinstiţii pre tineri 
şi după ce aceştia aii mulţămitii, nu numai părinţiloru, ci şi ti
neretului, care a luaţii parte la nuntă pentru bunătatea ce aii 
aretat’o faţă de dînşii până la căsătoria lorii, se formeză erăşi 
unii feliii de danţii, la mijloculu căruia vine mirele şi miresa 
şi cu acesta mergii apoi până la trăsura în care e zestrea 
încărcată, încunjurâ de trei ori trăsura, eră după a treia oră 
apucă mirele pre miresă în braţe şi dându-i de vr’o trei ori 
cu biciulu saii scorbaciulii peste spate, o urcă în trăsură.

In unele sate din Bucovina, precum în Boîam~i, mirele sue 
mai ântâiii pre miresă şi apoi încunjurândii singurii trăsura 
de trei ori, îi trage miresei câte unii beţii, saii dacă este că
lare, câte unii biciii, dicendii;

llaî miresă la sălasii,
De-aicî năravulii să-ţî laşi! (2)

Acostă bătae cu băţiilu saii sbiciulu, care e usitată şi la 
Buşi (3), însemneză pe de-o parte că miresa a întratii acuma 
pe mână de omii, pe de altă parte însă, stândii datina acesta 
în strînsă legătură cu răpirea miresei, însemneză că ea nu

(1) T. l’râiicu şi G. Gandrea, op. cit., p.- lOo.
(2) Ooui. de d-lu V. Turturenu.
(3) Diiringslold, op. cit. pag. 27.
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voesce ele bună voe, ci numai cu sila să morgă la bărba- 
tulii seu.

Când dă mirele să rădice pre miresă în trăsură o nevastă, 
care stă la spatele miresei, cântă:

Tacî miresă nu maî plânge,
Că eu Ia mata tc-oîu duce,
Când a tace plopul u pere 
Şi răchita vişinele 
Şi proţapulu mug'urele 
Şi tânjala viorele,
Si resteulîi corne moî.
Atuncea-î merg'o ’napoî! il)

Sau asa:

Frundă verde lăcrimîoră,
_LadoŢ-lado, surioră

Du-te’n haine de miresă.
La bărbatulu teu acasă.
Lasă mamă, lasă tată.
Că de-acum eşti măritată. 
Lasă fraţi, lasă surori,
Lasă grădină cu flori.
Că tu singur’al să lil,
O grădină de copil.

-Lado, Lado, nu mai plânge 
Mijlocelulu nu-ţl mal frânge, 
Că acasă te-I întorce,
Şi la maica te-I duce,
Chictr atunci şi nici atunce 
Când hondariu-a face miere. 
Când a face plopulu pere 
Şi răchita vişinele 
Să-ţl alini pofta cu ele! (2)

(1) Din Crasna, clict. do M. Bărbuţă. .
(2) V. Alccsandri: Poesiî populare ale Uomâuiloru. Bucurescî, 1866, p. 333.— 

Despre riinţa mitologică „Lado", care se invocă în acesLu cântecu, Dim. Can- 
tciniru, op. cit. p. 154, scrie urrnătdrelc: «Lado et Mano numele acestora del 
le invocă maUonole maî alesă la nunlî, de unde se potc deduce că .sub acestea
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După ce s a sui tu acuma miresa în trăsură, nuna cea mare 
îea o jemlă şi rupenclu-o în clouS clreptu în vervulu capului, 
coboră amendouă bucăţelele pe ambele părţi ale miresei şi 
punenclu-le una de-o parte, er cealaltă de altă parte, pune pe 
miresă ca să şeclă în mijloculu loru.

Când nuna rumpe jcmila, miresa se’ntorce cu faţa spre ră
sări tu şi făcendu-şi de trei ori cruce se rogă lui Dumnedeu 
ca să-i ajute.

In Transilvania e datină ca miresa singură să rumpă o 
pane în patru bucăţi şi să o arunce apoi în cele patru puncte 
cardinale, dândfi prin acesta a se înţelege că o nouă familie 
are să-şi întindă binecuvîntările sale în tote părţile prin pri
mirea de ospeţi şi nutrirea celoru săraci.

In Tara-româncscă acesta se face, ca si în Bucovina, de 
către naşa, adică nuna cea mare, cu acea deosebire numai 
că aice se mai adaoge şi unii vasu cu vinu, în care se moie 
pânea înainte de a fi aruncată (1).

In acelaşi timpu maica miresei, sau şi o nevastă care e 
înnemurită cu miresa, legă câte o năframă de căpeţelele cailoi’ii 
sau de cornele boiloru de cătră omu de la carăle tuturoru 
cărăiişiloru(2). Aceste năfrămî sunt menite pentru cărăuşi, adică 
jientru vezitei.

După ce .s'a făcută şi acesta şi după ce s’au suită în care 
şi căruţe toţi nuntaşii, cari aă de scopă să petrecă pe tinerii 
soţi până la mire acasă, precum şi o păreche de lăutari, care ■

SC înţclegu Veuwt şi Ciqndo, patronele amorului nuplialu.» Ce se atinge in 
.specialii de numele acestei fiinţî, apoi trebue să notămu aice că Uomânil I au 
adoptată do la Poloni. VedI Diiringsleld, op. cit. p. 210;

Beachide, mă-Tcuţa mea,
Foutru mine, fiica ta,

Lado, Lado.

(1) I. C. Tacită: Nunta la pop. rom. publ. in op. cit. p.-28.
(2) Legare 1 uiioră năfrămî saă şi tistimele de căpestrele .sau căpeţelele cai- 

loră şi cornele boiloră e usitată şi la alte naţiuni. Amintimu aice prc Maghiari. 
VedI ; Duringsfcld, op. cit. p. 47.
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le cântă totfi drnnuilu, încălicânclu şi micele d impreună cu 
vorniceiî sei, se pornescu cu toţii şi se ducii la mire. Kr nun
taşii, ce mai remânii la părinţii miresei, aruncă după dînşii 
cu grâii precum şi cu alţii soiii de pâne albă, clicendii:

•^â'iifloriţî ca merii,
Ca perii

/Pe la mijlocLilu verii.
Ca tomna cea liogată 
Cu de tote îndestulată! ili

Dmpurţirca, despre care ni-i vorba, e generală; ea se allă, 
fără abatere, la tote poporele.

Fie-care miresă e cuprinsă în momentulii acesta de-o ne
spusă întristare şi durere, chiar şi atunci când bărbatulii după 
care se mărită şi l’a alesă ea singură.

Asemenea şi părinţii, cbiar şi la acele popore, la cari iu
birea şi alipirea de fiii loru nu e aşa de desvoltată şi de mare, 
sciindu însă prea bine, ce felin de sorte le aşteptă pre fiicele 
loru, când se mărită, sunt cuprinşi de aceeaşi întristare si 
simţescu aceeaşi durere, când sosesce momentulu despărţirei, 
ca si fiica loru.

I

Deci nu trebue nici de cum să ne mirămu dacă, voindu 
a compara datinele şi cântecele de la acestu actu, vomă afla 
că ele aă o asemănare bătătore la ochi nu numai la Români 
şi nu numai la poporele înrudite cu aceştia, ci până chiar 
şi la cele mai diverginte atâtă în privinţa naţională câtă şi 
cea etnografică.

Dovadă despre acesta servescă-ne următorele esemple:
Miresa francesu, când sosesce momentulă despărţirii «/« 

departie» princlendă a plânge îşi iea rămasă bună, tocmai 
ca şi miresa română, nu numai de la părinţi şi dela în- 
trega familie, nu numai dela feciori şi fete, dela servitori şi 
servitore, ci până chiar şi dela hoii dela plugă chemându-i

(1) Dalina Itoniâniloru clin colo mai iiuiUo păi'lî ale Bucovinei.
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cu cele niaî clesmîecdătore cuvinte pe nume. Apoî clela obiec
tele de pe lângă casă, clin casă şi clin bucătărie. Şi numai 
după ce şî-a luatu clela tote acestea remasu bunu se lasă 
a Ii luată şi dusă la părinţi (1).

rir femeile clin Cra^cAHim în timpulu acesta cântă:
«Nevastă, îţi laşi pe mă-ta pentru totu-cleuna ca să slu- 

jesci la unu străină... Cu lacrimi şi nu cu rouă şi-a spălată 
miresa piciorele. Plângeţi voi păreţiloră, plângeţi voi căpriori 
ai acoperemîntului, aţi pierdută florea casei (2).»

Totă la acesta ocasiune femeile măritate clin Biiftia clică 
miresei:

«Greă îi să părăsesci părinţii,—greă, să părăsesci mamă 
şi tată,—greu, să te’nveţi cu altă familie, cu altă tată, cu 
altă mamă (o).»

In tine prietinele mircml ffăhesct clin Amberg în Oherpfah 
înainte de-a păşi surata loră pentru ultima oră peste pra- 
gulă uşei părintesci, cântă:

Plângi, copilă, plângi
Că ’n veci nu te-omu clucc-acasă,
Te clucemu peste gunoîulu tată-teu,
Nici când nu ţi-a merge, cum ţi-a mersa i4).

Din cele arătate aici resultă deci, că aceeaşi întristare, 
aceeaşi durere, aceleaşi îmbrăţişări şi rămasă bună şi mai 
totă aceleaşi cântece se află în clecursulă clespărţirei chiar şi 
la poporele cele mai diferite unulă de altulă în privinţa na
ţională.

(1) Diii'inusfekl, op. cit. p. 254
(2) 1*. Lafai-guc: Cânt. şi ob. la nunţi in «Contiinp.u an. VI, p. 9.
(3) Iclcin (le eaclein. p. 9.
(4) Diiring.sfelcl, op. cit. p. 130:

Woin, Moidl, woin
Mia Ani dl nimina hoim
Mia Arn di iiba deins Vodars Mist
Ks !$aid da nimma wais da gang-rist.



XXVIII. VULPEA.

Dacă mirele nu e din acelaşi satu cu mi roşa, atunci ne- 
mijlocitu după ce s’a suitu miresa în trăsură şi mirele cu 
vorniceiî sei an încălicatu pe cal şi dau să plece spre casă, 
iecloril de satu se repedu la portă, o închidu şi nu lasă 
pre nuntaşii din satulu străină, însă mal cu semă prc mire 
şi pre miresă să Iasă din ogradă afară, până ce acestu din 
urmă nu le plătesce o desdăunare, pentru că el au jucată 
pre miresă câtă timpă acesta a fostă fată mare.

Acestă plată, care constă mal alesă dintr o mesură oreşl 
care de beutură, precum şi datina împreunată cu dînsa, se 
numesce în cele mal multe părţi ale Bucovinei « Vulp(;y> saă 
«lLd])i}y>.

Dacă acuma mirele voesce ca atâtă lui câtă şi miresei să 
nu i se întâmple nimică, plătesce mal ântâiă fără cea mal 
mică împotrivire Vulpea cerută, scote după acesta ună şipă de 
racliiă, cinstesce pre toţi feciorii de-a rendulă, îşi lea rămasă 
bună dela dînşii mulţămindu-le pentru că î-aă jucată mi
resa câtă a fostă fată mare şi apoi, deschTdendLeVse 'pofta' 
şi dându-i-se drumulu, se pornesce şi se duce câtă se pote 
de repede cu miresa şi cu toţi petrecetoril sel ca nu cum-va 
feciorii de sată să-şl tragă pe samă şi apoi să i se întâmple 
vre-o neplăcere sau chiar nenorocire pe drumă.

Dacă însă mirele e ună omă întinată şi cărpănosă, dacă
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se pune de pricină şi nu voesce de feliu să plătescă fecio- 
riloru de satu Vulpea, sau dacă plătesce maî puţinii de cum 
au cerută aceştia, atunci nu e prea bine de dînsulu, şi mai 
alesă când vre-ună fecloră din sată a avută de gândă sin
gură să iea de nevastă pre fata ce s’a măritată, şi părinţii 
ei n’aă vrută s’o dea saă ea singură n’a voită să mergă 
după dînsulă. Atunci îlă lasă pre mire să iasă, dar pe de 
altă parte se ducă înaintea lui, strică pretutindenea tote po
durile cele mai slabe pe unde are să trecă nunta, său, ce 
e şi mai reă, caută ună prilejă bună de a resturna trăsura 
în care se află miresa, a împrăştia şi a tăvăli zestrea acesteia, 
si a face astă-feliă atâtă mirelui câtă si miresei mai multă su-

> . . I

perare şi daună, decât ar fi ţinută totă «Vulpea».
Ba! unii miri nu scapă nici cu atâta, ci ei o păţescă şi mai 

reă, căci feciorii de sată, cum vedă că se pună de pricină, 
se apucă nu numai la certă, ci sară chiar şi la bătae, şi 
nu ună mire se duce bătută meră a casă. Si dacă se ame- 
stecă si nuntaşii săi, atunci si aceştia sunt bătuti si luaţi pe

1 t ^ II I I I 1

fugă.
De aceea fie-care mire din sată străină caută câtă mai de 

grabă să plătescă Vulpea ca să scape cu obrază curată.
La Românii de pe ambele ţermuri ale Crişuluî-negru, co- 

mitatulă Bibariei, când cuscrii şi cu mirele se, gată ca să 
se ducă cu miresa la mire, e asemenea datină, de-a opri pre 
mire la portă şi a cere dela dînsulă ună feliă de răsplată 
pentru miresă, după cum ne putemă încredinţa din urmă- 
toriulă cântecă, numită «Nevcntescă», care se cântă la acestă 
ocasiune de 4 saă 3 inşi dintre cuscri si totă atâtia din

• I »

partea miresei saă dintre Corintel după o melodic de totă 
frumosă si arinoniosă.

Mirele:
Portari, portărei, 
Dragi omenii mei,

Daţi-ini mândra mea 
Deschideţi porta 

Via să iesu cu ea!
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Portăreii :

Mire fruinuşulu,
Teiieru (iclorelu,
Nu te lăuda 
I )eu cu acesta:
Că noî nu ţî-omu da 
Mândruliţa ta,
Pân’ ce-î fi vorljitu 
Cine nc-a venitu 
Dela VOI la noî?

Mirele :

Bine ine ’ntrebaţî, 
Respunsu căpetaţî:
Că eu mî am mânatu 
La Yoî unu bărbatu.
Pe socru celu mare 
piua ’ntâîa oră,
Să vadă fata 
Că mândră-î sau ba?

Portăreii:

Mirelu dela masă.
Pe soriţa nostră 
N’omu da nici de cum, 
Până nu ne spuî:
Că a doua oră 
Pe cine-mî mânară 
De la voî la noî?

Mirele:

Portăreî de porte,
Io respundii la tote 
Că a doua dată 
Dell eu am mânatu 
Pe cumetrulu mare 
Să vadă fata 
Că mândră-î sau ba?

V

Portăreii:

Mire prea îubitu!
Bine ne-aî vorbitu;
Dar totu nu ţî-omu da 
Nevestuţa ta.
Până ne veî spune,
Că pe astă lume, 
PcTTle-asupra nostră 
Ce umbră-î maî urosă ?

Mirele:

Astă lume are 
O umbră maî mare 
Care-Î cea maî grosă.
Şi-î de-âsupra nostrăţ \ 
Umbra cerîuluî.

Portuj-eil :

Voînicele mire 
Eştî fecîoru de fire.
Dar nu-î căpeta 
Peu mândruliţa ta 
Pân’ te-omu întreba:
Ce apă-î marc—
Aicî pe sub sore?

___________ ■ Mirele:

Apa cea maî mare 
Aicî pe sub sore:
Rouă de vară 
Pe totă lumea.

Portăreii:

Mire, mirişoru, 
Frumuşelu fecîoru,
Nu te lăuda 
Nicî cu atâta.
Că soriţa nostră 
Nu va fi a vostră 
lJână ce ni-î spune
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Ou cuvinte bune:
Oe umbră-î maî grosă 
’N faţa pămîntescă 
în postu ele Sân-Petru V 
Şi până-î g'âci 
Ce munte ar Ii.
Oare e maî mare 
Aici pe suli sorey

Mirele:

Câte aţî întreljatu 
T6te-am cleslegatu,
Bine m’oîu gândi 
Şî-aste le-oîu gâci;
Cea maî grosă umbră 
Pe pămîntu cle-asupra 
Umbra stogului 
’N postu Sân-Petruluî. 
Şi munte-î maî mare 
Aicî pe sub sore? 
lOeu moşinoîulu 
’N verfulu muntelui.

Portăreii:

Nu te lăuda 
Că noî nu ţî-omu da 
Nicî acuma 
Pe soriţa nostră, 
Nevastă frumosă,
Până ce-î răspunde:
Ce glasuri maî mândre 
Se audu pe-afară.
Când îî primăvară ? ... 
Până-î da cuvîntii 
Pe acestu pămîntu 
Ce urmă-î maî marc ?

Mirele :
Portărel făleţî 
Porta deschideţi,

Că îo am respunsu 
La CC mî-aţî prepusu ; 
Bine m’oîu gândi 
Şî-aste le-oîu gâci...
Şi aşa respundu 
Că glasu-î maî mândru 
Glasu do plugărclu 
Ctî-alu seu sbicurelu 
Pe boi-şî mânându 
Din g^Liră cântându,
Paseri desmîerdându,
Tote desfatându.
Şi pămîntulti n’arc 
Umbră maî mare 
Ca şi cea de plugu.

Portăreii :

Bine respunseşî.
Bine ne spuseşî,
Dar te-omu maî împrinde 
Porta n’omu deschide 
Până ce ni-î spune 
Ce rendu fu pe tine 
Şi ce te-a aflatu 
De tu aî întratu: 
în grădina marc 
Fără-’nsciinţai e 
Şi tu aî culesu 
Şi tu aî alesu 
Cea maî mândră floie 
Nearsă de sore,
Câte aî lăsatu 
Tote le-aî călcată.
Şi s’au olivitu 
Şi s'au vesteditu.

Mirele:

Portărel de portă 
Sufleţele bune



Tijte vi le-oîu spune... 
în grădina vustră 
Fără soirea vostră,
Don nu m'am băgalu; 
Ci de scirc am datu; 
Nici n’am culesu 
Nici n’am alesCi,
Cea mai dalbă flore 
-Mândră ’nfloritore,
Ci care mi-a datu,
Care mî-a ’nsemnatu 
Bunulu Dumnccjeu 
Ml-am luat’o eu.

Portăreii:

'fote bine, mire...
Dar ţî-omu da de scire, 
(.'ă fetiţa nostră 
Dalba drăgăstosă.
Ea mai are fraţi 
Deu fraţi ca şi brad!
Şi surori 
Ca flori
Şi fraţii că ceru 
Pălării de peru,
Cojoce ’mbumbate, 
Topore ’ncolţate. 
Surorile el 
Ele deu că cclu:
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I Zadil resfăţate 
Cârpe împenate 
Cojoce ’mbumbate.

Mirele:

Portari, portărel!
Dragi omenii mei.
Deschideţi porta 
Să-ml lesu cu mândra 
Tergulu va fi Joi 
Şi-omu me (ll noi şi voi.
Şi vomii tergiii 
Ce va trebui.

Portăreii cătră mama miresei:

Remâl sănetosă 
Maică, draga nostră.
Că fetiţa ta 
Se va ’ndepărta...
Că nu ţl-a plăcutu 
Cum ţl-a făcutu'
Cum ţl-a măturatu 
Şi cum ţl-a spelatu;
'fu vel remâne.
Eră ea va me 
Peste văl şi munţi 
Peste ape, punţi.
Bunulu Dumnedeu 
Nu te lasă ’n reu! c2i

Vulpea nu numai că se află şi la Italieni, ci ea are Ia 
aceştia totodată şi o mulţime de numiri, precum: în Valte- 
lina far la serva, în unele locuri din Piemont, far la harri- 
cata, în Pistoja, far la parata, în Tarent, fa re la stecatta, 
sau fare laparuta, în Corsica, far la travata sau far la spat

ii) Me, provincialisniu în locu de me)-r/c.
(2) Piibl. ântâTa oră do M. Poinpiliu în «Fainilia» an. II. Pesta 1S(!6. No. 29 

p. 346.
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tera, în l'omagna, far il laccio; în de comunu însă se nu- 
mesce far ii sen'afjlio.

După cum înclegeteză tote numirile acestea, «Vulpm.y> la 
Italieni constă dintr’unu felîu de piedică, cu care se opresce 
mircsa de a trece, când se duce la biserică, sau când pără- 
sesce loculu natali^ spre a urma bărbatului seu. Adese ori 
constă piedica acesta dintr’o cordea, pe care miresa o taie 
cu Idrfecele, când voesce să trecă, se înţelege, că după ce 
mirele a plătită mai ântâiu banii de rescumperare(l).

In unele părţi ale Fraude/, dacă mirele e străinii şi dacă 
pierderea miresei e simţită în loculu seu natală, feciorii din 
sată caută a împiedeca plecarea ei prin aceea, că aruncă bucăţi 
de lemne înaintea carului, er după ce aă făcut’o acesta, pre- 
daă miresei când iese din sată afară ună struţă mare de 
flori. In alte părţi însă adeseori se întâmplă, că feciorii de 
sată, dacă mirele nu le-a plătită de ajunsă de beută, îi ieaă 
miresa cu puterea şi numai după ce le plătesce o sumă însem
nată de bani, i-o daă erăşi îndereptă (2).

La Basci iea pre miresă ună bărbată din rudele acesteia 
pe. cală şi fuge, urmărită de mire şi de prietenii lui, carii 
cântă, slobodă pusei şi pistole, chiuindă ca nisce Indieni, 
ce se repedă în luptă. Ca ventulă vîjîe, elice cânteculă, până 
ce la o cârnitură de drumă se vedă nevoiţi a se opri înain
tea unei cordeli roşie întinsă de-acurmezisulă şi păzită de 
patru ţerani voinici şi înarmaţi din crescetă până’n tălpi. Fu
gari şi prigonitori nu potă trece fără să plătescă biră (3).

în unele locuri din apropierea Madridului în Spania, mi
rele când e din altă locă, trebiie aşişderea să-şi rescumpere 
miresa dela feciorii din sată prin o câtime oreşi care de vină, 
pâne, carne, etc., ca să-i încuviinţeze a-şi duce miresa a casă(4).

(1) Guljcimatis, op. c., p. 182—ÎS.').—Diiriniisfeld, op. o. p. 104-.
(2) Diu'iiig.slekl, op. oit. p. 250.
(0) Diii'ing'.slolcl, op. cit., p. 11.8, 185, 18o. —Darguii, op. cit., p. 107—108. 
(+) Diiiin.gsfeld, op. cit., p. 267.
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Totu aşa făcu şi feciorii clin cele mai multe părţi ale Tiro- 

Uet, SvUereî, Silesieî, Bohemiă{\), Rusiei, Galiţiel, Ungariei (2), 
şi cei clin Riviera delle Castella (3). Aceştia încă o oprescu 
pre miresă cu o funie, prăjină, lanţu, cordea sau şi cu îm
pletituri de flori şi nu-i dau de felîu drumulu, până ce mi
rele nu le plătesce o anumită desdăunare.

Mai pre scurţii « Vulpeay> o întelnimii aşişderea la tote po- 
pdrele europene.

(1) Gubeniatis, op. cit., p. 182. — Dargun, p. 107—lOS.
(2) Diiringsfeld, op. cit., p. 81.—Dargun, p. 107.
(3) Dargun, op. cit., p. 107.
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XXIX. PRAPUEDLU.

In Moldova esistă, în loculu clatineî descrise mai susu, 
a Prapurahi)) (1), adică unu felm de luptă prin alergarea cailoru.

încă pe când nuntaşii mirelui mesescu, şl pe când aceştia 
sunt pe la jumetatea mesei, nuntaşii miresei începu a striga 
pe la ferestre aprcqmru, prapurii!» Dacă din nuntru li se dă 
respunsu afirmativă, e bine, de nu, atunci punu sub seque- 
stru mantale, şele, ba chiar şi caii nuntaşiloru mirelui, căci 
ei prin cuvîntulu prapurii le ceru o nouă luptă, pentru că 
le iea o fată din satulu loru, la care sau trebue să se su
pună sau să se rescumpere cu bani. Dacă nu se rescumperă 
la timpu, atunci, când nunta dimpreună cu mirele şi cu mi- 
resa, după ce li s’au luatu acestora iertăciunile, e gata de 
a pleca spre casă, nuntaşii de satu li se punu în cale, îi 
oprescu şi le ceru din nou prapuru spunendu-le în acelaşi 
timpu că pentru acestu sfârşită li s’aă sequestrată chiar şi 
din lucruri.

Deci se începe lupta prin alergarea cailoră şi pentru că 
nuntaşii miresei sunt provocătorii, apoi cei ai mirelui aă 
dreptulă să plece la fugă înainte şi cei-lalţi să-i gonescă din 
urmă până îi ajungă. Dacă-i ajungă trebue să-î restrângă în- 
dereptă, să-i iea în mijloculă loră ca prisonieri, eră dacă

(l) Se crede că prapurulu îlu aveau maî iiiainte ca steg'u, şi carii biruîau 
prin fuga cailoru erau biruitori, câştigătorii stegului.
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se împotrivescu, atunci începu a-î mesura cu bicele ce au 
în mână, croindu-î pe spate. Dacă însă curierii miresei nu 
ajungi! din fuga cailoru pre fugarii mirelui, atunci se întorcu 
aceştia înapoi, îi înconjură şi-i ieau ei în mijloculu lorii ca 
prisonieri. Biruiţii trebue după aceea să se rescumpere prin 
o dare bănescă încependu dela unu galbenii în josu (1).

Datina acesta, care se află şi la Taişpiniî cliii Codri Boe- 
mi(% (2), se vede că e forte vecbie la Români, pentru că 
şi Dimitrie Cantemiru încă o descrie, cu acea deosebire nu
mai că pe timpulu renumitului istorică ea nu se făcea după 
cununie, când mirele îşi lua miresa dela părinţii aceştia şi 
voia să plece cu dînsa acasă, ci înainte de cununie, când 
mirele sosia cu suita sa la casa. miresei.

Etă şi cuvintele lui Cantemiru.
«Duminecă se adună toţi consângenii şi cumnaţii mirelui, 

ca să aducă miresa şi trimetu înainte colăcari să spună, că 
vine mirele. Cei cari sunt adunaţi la miresă păzescu în drumu 
şi caută să-i prindă înainte de a ajunge la casa miresei Co- 
lăcarii, pentru ca să nu li se întîmple una ca acesta îşi ieau 
tot-deauna cai forte iuţi. Er de se întîmplă ca să-i prindă, 
dacă sunt omeni de condiţiune mai inferioră, îi legă vîrtosu 
şi fără de cruţare şi-i punu întorşi pe cai, er dacă sunt 
omeni mai de frunte, numai câtu îi ieau împrejură consân
genii miresei şi-i ducă la casa ei, ca şi cum i-ar duce în 
captivitate. Ajungendă colăcarii aici îi întrebă: ce caută, ce 
vreaă, eră ei răspundă cîl sunt trimeşi să declare răsboiă şi 
oştea va sosi îndată, ca să iea cetatea. După ce aă disă 
acestea, îi poftescă în casă şi-i facă să bea câte-va păbare 
mari de vină, apoi aşa ospătaţi bine îi trimetă înapoi înso
ţiţi de câţi-va ospeţi de ai miresei. Când vădă aceştia că

(1) loanu Mârza, op. cit. p. 9—II.
(2) Durinusl'clcl, op. cit. p. 185 : «Die Burchen halten vorder Hochzeit einen 

VVettlauf.»
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vine mirele, lasă pe colăcaii, aclresânclu-le înfruntări, şi se 
întorcu fuga cătră casă. Dacă cei ce însoţescu pre mire potu 
să alerge după ei şi să-i prindă, îi legă şi ei aspru fără 
cruţare, şi aşa îi ducii cu sine până la casa miresei. In 
urmă după ce au ajunsu aici toţi ospeţii din amendou6 
părţile, se întrecu cu alergare de cai, punendu-se premii pen
tru celu care va rămâne victoriosu. Premiulu între cetăţenii 
mai puţinu avuţi este o maramă forte frumoşii cusută, er 
între cei mai avuţi, o bucată de pănură preţiosă ori pândă 
de mătăsii. Mai ântâiu se trimetu omeni înainte, ca să pună 
semne până unde să alerge, apoi unulii stiâgă şi dă semnu 
de plecare: atunci cei cari se credii a ave cai mai buni, dau 
pinteni şi plecă. Celu, care a ajunsu mai ântâiu, se declară 
învingătoriu, şi primesce premiulu din partea miresei, er la 
calulii său se pune o cunună de flori împletită forte fru
moşii (1.).»

(1) Diniitrie Cantemiru, op. cit. p. 145.
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XXX. DUCEREA.

Cum începe a se îngâna diua cu noptea, în unele locuri 
chiar şi maî târdiu, şi anume nemijlociţii după luarea iertă- 
cîuniloru, dacă mirele e dintr’unu satu cu miresa, eră dacă 
mirele e din altu satu, apoi nemijlociţii după plata vulpeî, 
urmeză Ducerea sap Calea-alhtC

Vorniceii mirelui^-se—^©rrîescii călare înainte. Carulu, în 
care se află miresa, nuna cea mare, lăutarii şi mai multe 
neveste, dintre cari una ţine luminele de cununie aprinse în 
mână, merge după dînşii. înapoia carului cu miresa urmeză 
mirele, avendu de-a drepta şi de-a stânga sa doi sau mai 
mulţi feciori, carii ca şi dînsulu mergii călare. Eră după dînşii 
urmeză cele-l-alte trăsuri în cari se află nunulu celu mare şi 
si cei-lalti nuntaşi.
I I I

Lăutarii, vorniceii precum şi cei-lalţi nuntaşi, carii pe
trecu pre tineri, de cum au eşitu din ograda părinţiloru miresei * 
şi până ce ajungă la mire acasă, nu înceteză mai de feliu 
a bate în pălmi, a juca, a cânta şi a chiui feliu de feliu de 
cântece si chiuituri. Mai alesă însă nuna cea mare si cu

> I

nevestele, cari se află în carulă cu miresa, facă celă maî 
mare huetă şi voie bună. Er stegariulă, unde e usitată a ii 
şi acesta, acuş e în fruntea acuş e în urma escortei jucân- 
du-şî mereă stegulă, ca şi când ar griji să nu remâie nici 
umilă dintre ostaşii înălţatului împSrată îndSreptă.



— 614 —

Totu stegarîulu dimpreună cu unii vornicelu mergu în 
fuga mare călări spre locuinţa mirelui spunenclu acolo, că 
ei sosescu cu miresa, apoi se ’ntorcu erăşi înapoi la osie 
totu strigându şi făcendu voe bună.

Cântecele şi chiuiturile cele mai îndătinate la acestă oca- 
siune sunt cele următore.

Când se pornesce din ogradă sau curte:

Frunclă verde de cireşii,
Hai, mamă, şi me petreci.
Până ’n fundulu grădinii,
Petrece-te-aru străinii.
Cai daţii mâna cu. dînşii.

—Frundlă verde de cireşu.
Hai, mamă, de mii petreci. 
Până la cornulii grădinii.
Că eu me ducii cu străinii!
—Draga mamii te-oiii petrece 
Dar totii cu străini-i merge! (1)

După ce iesu cu nunta din ogradă:

Mergu-ţi, mergu, maică, socrii. 
Alăturea cu norii.
Pe marginea pădurii, [erbă, 
Rumpendu trun(,le, rumpendu 
Rumpendii fiica de la mamă, 
Rumpendu erbă şi sasău.
Fiica de la tatălii seu.
Care-i mama miresei?
Cea ce stă ’n pragulu tindii.
Şi se uită cătră lună.
Să fie cjiiua mai bună.
Şi se rogă cătră sore,

\Să fie diua mai mare.

C'are-o fiică mergetorc. 
Peste munţi, 
în cele curţi.

La părinţi necunoscuţi. 
Când vede pe socrulu seu, 
Gândesce că-i tatălu seu. 
Când vede pe s6cră-sa, 
Gândesce că-i maică-sa; 
Când îşi vede cumnaţii, 
Gândesce că i-su fraţii; 
Când vede cumnatele, 
Gândesce că-su surorile (2).

(1) Diri Crasna, corn. de M. Bărbuţă.
(2) Din Săncelii în Transilvania, eoni. de d lu I. Popu Releganulu.
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Apoi acesta:

tată ri6i'c-î po sub soi'o, 
'^Nu-î maî celuită flore,
Ca şi fata cea fecloră. 
Vine unulu şi o ceiV, 
],)ice de-auna c’a mere. 
lAsă fraţi, lasă surori,

Lasă grădina cu flori.
Şi din gură le grăesce: 
CresceţI flori cât gardurile, 
Să ve bată venturile, 
CresceţI tlorî şi înfloriţi.
Că mie nu-ml trebuiţi! (1)

Şi clacă în numele miresei se cântă astu-felîu, nici pre mire 
nu pote să-lu trecă cu vederea. Din partea lui încă se cântă:

Nime’n lume nu se’nşală.
Ca feclorulu când se’nsorâ.
Prinde şese bol la caru,
Şi-şî aduce lui amaru i'2j.

Sau:

Cu lăutari şi cu masă.
Aduci pe dracu în casă (3).

Dacă miresa e frumosă chiue astu-feliu:

Ţucu-ve de şese bol.
Mândră fată duceţi voi.
Şi birişulu ce ve mână.
Cu dragu v’aşî li eu stăpână (4).

Dacă miresa e cam urâtă sau cam răutăciosă, chiue asa:

Ţucu-ve de şese bol.
Mândre perini duceţi voi.
Dar pe verfulu carului 
Pe mama amarului (n).

(1) Din Transilvania, ooin. de d-lu l. Popu Reteganulu.
(2) Dc pe Valea Some.şuluî în Transilvania, com.de d-lu I. Popă Rcteganulu.
(3) A. Pann, Povestea vorbei. Partea II. Bucuresci, 1853. p. 111.
(4) Din Transilvania, corn. de d-lu I. Popii ReteganulCi.
(5) Din Liîpuşu, corn. dc d-lu I. Popu Reteganulu.
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More-unu voinicii cu cariilu 
Să-şî aducă amarulii.
Când îî colea cătră Joî,
Duce-ar amaru ’napoî,
Duce-l’ar, însă nu pote,
Ca juratu până la morte (1).

După acesta se îndreptă cătră fetele cari au remasu ne
măritate, şi clicii:

Şedeţî fete pe gunoîu,
Pân'oru veni după voî,
Cu carulti cu şese boî,
Cu căruţa cu trei caî,
Când oru fi Pascile ’n Maiu (2|.

Apoi cântă următorîulu cântecu:

Tu mlădiţă din grădină,
/tle-ai fâcutu de-aî înfloritu 

I Doră mă-ta tc-a păzitu,
Orî sorele te-a ’ncăkjitii ?
Ba fiiaîca nu m’o păzitu,
Sorele nu m’o încălditu,
C’aşa-î rendulu feteloru,
Cum e rendulu mereloru:
Până-su mere mititele 
Stau şiruţu pe crcngurclo 
Dac’apucă de se cocii,
Colo tomna pică josu,
Pică josu şi putredescu,
Nimeruî nu trebuescu (3).

,antă a acestui cântecu :

Aşa-î rendulu feteloru,
Cum îî rendulu mereloru,
Până-su mere merunţele 
Stau în susu pe clîomburele;

(1) Din Transilvania, corn. de. d-lu I. Popu Rctcganulu.
(2) Din Transilvania, corn. de d-lu I. PopCi Reteganulfi.
(3) Din Transilvania, corn. do d-lu I. Popii Reloganulu.
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Când merele se mărescu 
Pică joşii şi putrezescii,
Nimeruî nu trebuescu (1).

în sfîrşitu se apucă şi ele cărăuşii sau pogăniciu, şi ace
stuia încă îi cântă:

Pogăniciu cu plesna mare,
Mână boii câtu de tare,
Să sosimil în satîi cu sore.
Să se mire omenii 
Pentru cine baţi boii;
Pentru-o rujă scuturată.
Pentru-o nevastă spclată(2).

Astu-feliu totii bătendu în palme şi împuşcându, cântându 
şi chiuindu, e petrecută şi dusă miresa până ce ajunge la 
casa mirelui. _.

Er locuitorii, pe lângă carii trece nunta, parte din curio- 
sitate, parte şi spre a felicita pre tinerit-.căsătoriţi, le iesu 
înainte cu cofe pline cu apă, cari le o varsă în cale, pre
cum şi cu struţuri de flori sau cu grâu, cu care aruncă în- 
tr’înşii (3).

Totu aşa obicinuescu a face şi Românii din unele părţi 
ale Macedoniei. Toţi Românii din acele părţi, câţi se află în 
cale pe unde trece cortegiulu nupţială sunt nevoiţi să arate 
bucuria loru (4).

Jiomanu încă îndătinau a duce pre miresă la mire tocmai 
ca şi Românii de astădi, adică pe la înserate sau noptea (5)

(l) Dela isvoi'ulu Mureşului, corn. de cl-lu I. Popu Ileteganulu.
(•21 De pe Tdrnave, corn. de d-lu I. Popu Ileteganulu.
(3) Datina Româniloru din Bucovina.
(4) D. Bolintineanu, Călătorii la Românii din Macedonia şi muntele Atosu 

sau Sânta-Agora. Bucui'escI, 1863, p. 90.
(5) Servius ad Buc. 8, 29 : Varro in Aetiis dicit, .sponsas ideo faces praeirc, 

quod ante non nisi per noctem nubentes ducebantur a sponsis.
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cu cea mai mare poinpă(l), cu lăutari (2), cu fachii (3) do 
molidu aprinse(4), Jucându şi cântându aşa numitele «oer- 
surl fesconiney> prin cari se credea că se depărteză vrăji
toriile (5).

Totu în acestu chipu obicînuiau a duce pre miresă şi 
Grecii cei vechi (6) şi totu cam aşa o duce şi partea cea mai 
mare dintre poporele indo-europene.

(1) Claudian, 10, 280 : ante fores iam pompa sonat.
(2) Plaut. Gas. IV, B :

Age, tibicen; dum illam educunt huc novam nuptam foras 
Suavi cantu concelebra omnem hanc plateam hymaenes.

(3) La munte, unde miresa obicînuesce a merge călare, ca şi toţî ceî-allT 
nuntaşi, şi unde adese-orî trebue să mergă pe drumuri inguste şi intune- 
cose, e şi la Români datină ca, pe lângă luminele de cununie, să p6rte şi 
facilii, cari sunt făcute, ca şi ale Romaniloru, din ţandurî de liradCi sau mo
lidu.

(4) Serv. ad. Buc. 8, 29; Varro (sponsas) ait faces praeire.
Plaut. Gas. I, 1, 30: lucebis novae nuptae facem.
Scnec. contr. 3, 21: cum infelici face ad dotalem suum nova nupta dedu- 

ceretiir.
(o) Festi op. p. 85: Fescennini versus ideo dicLi, quia fascinum putabantur 

arcere.
(6) liomcr, 11., XVIII, 490—496 :

’lv/ ol o6iu î;o'1t|3s îioXîiţ (j.îp6i:iuv ăvtpiuTîov 
y.7.),âţ. ’Ey rj psv pa •(•o;|J.oi x’soav elXaitiva'.TS,
YOjişaţ o'sy. 6aXâ|uuv SatSiuv ’j-o Xa|iitop svâuiv 
•fl-['.YtoY ava. asxu, iţoXoi; 6’6[j.eya’.oi;, opuipsi.
Koupo’ o’opYj-^^cTTjpîţ so'.vxov, Iv 8’apa xoîaiv 
au/.o'i tpopjitfYBţ Tî poYjV t'/ov al os Ţovaîxsţ 
L'z-'xH.tva.'. 8-ao|ia|ov s-l npoOupoio’.v sy.aosTp
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XXXI. PINTENELE.

In unele tinuturî clin Transilvania e clatină că nuntaşii, 
după ce au eşitu clin curtea saci ograda părinţiloru miresei, 
plecă cu carele în renclu bunu, călăreţii înainte, carulti în 
care sade miresa şi ceteraşiî după eî, er mirele cu stegarîulu 
şi cu colăcarîulu, toţi trei călări, mergu după carulu miresei. 
Lângă miresă în caru şacle mma marc, şi fddc de niinU. In 
carulu cu vesmintele miresei sade numai terfarita. Ea sin- 
gură o petrece de la casa loru (a miresei) pentru ca să în- 
grijescă de vestminte.

Astu-feliu mergendu până la unu locu, acolo stau, şi mi
rele cu colâcariulu se întorcu pe întrecute îndereptii la socrulu 
celu micu după pintenele sau pintemd'u miresei{\), adică mu- 
hrcma miresei, 'vehdiT d\ ^\ să învite tot-odată pe socrii miel 
pe clina următore să vină la ei ape tcrfărie». Ajungendu acolo 
intră erăsi în curte si stau înaintea usei amendoi călări, er 
colăcariulu rostesce la acestă ocasiune iirmătorea oraţie nu
mită Fintenidii:

(1) Totu liPintenu:! so luimcsce în Transilvania şi nSframa, ce-o capelă mi
rele după colăcărie ca darii dela miresă. Etă ce ne scrie în privinţa acesta 
d-lu I. Georgescu, înveţătoriii în SeoreT; «După ce s'a rostitu colaculu, mi
rele predă inameî miresei unu 6reşî care dară (o cârpă, o păreohe de cisme 
otc.) în seninii de recunoscinţă, er miresa totu la acestă ocasiune legă mi
relui o cârpă frumosă, ce se numescc şi pintenu. Pe unele locuri, dacă so
crulu micii e avutu, dă ginerulul seii unu călii ca pinteiru.ti
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Şi maî l)ună clina 
La Domnia vostră 
Cinstiţi omeni cle-omenic,
Ca Dumnecjeu să vo ţie 
Că ce ne vedeţi pe noî 
Erăşî venindu înapoî,
Me rogu nu ve superaţî,
Nici să nu ne judecaţi:
Că noî de-aceea-amu veniţii,
Să spunemu cum amu âmblatii 
Şi cum ni s’a întîmplatu.
Gjă noî cu povora, ce-o aveamu,/ 
■Lesne pe cale mergeamu;
Dar d-vostră ne-aţî înşelaţii, 
Povora ne-aţî îngreuîatu, 
Pogănicîulu l’aţî înbetatîi 
ŞÎ'tar.e rSu a mânatu,
Carulu costişii l’a Ijăgatu,
Forte reu l’a resturnatu.
Când carulu peste delii.
Gând deîulii peste carii j 
Dară lucru minunatii,- 
Nuna preste nunii a datti.
Pe popă l’a aflatu rîsulu 
Căcjii şi elii preste dînsulii. 
Diplaşulii încă s’a resturnatu 
Cetera şî-o a stricaţii.

Starostea:

De cum-va-î adeveratu •
Cum că v’aţî şi resturnatu,
Sciţî că ce-aţî cerutu, v’am clătii. 
Calea vî-o am aretatu.
Să nu ve fi resturnatu,
Lr dumnîa-ta, omii cu minte.
Să te fi duşii înainte.
Să fi clisii: «haidaţî după mine, 
Bată-ve clina de mâne.
Că efi sciii calea maî bine!»

Atuncî nu v’aţî fi#rcsturnatl,, 
Nuna preste niinii n’ar fi datii, 
Nicî diplaşulii nu s’ar fi resturnatu, 
Dipla nu şî-o-ar fi stricatu;
Să fi mersu oblu pe cale.
Nu ve prăvălîaţî în vale;
Să fi legată rotele cu lanţurî 
Ntr ve-prăvălîăţr în şân'fiifr.^ 
Caută"dară şi te cară-,- 
Nu te-aşî vede pân’ la vară.
Că dum’nîa-ta eştî de l inâ.
Că au căclutu toţî în tină!

Colăcarulu :

Jupâne staroste'
Să-ţî maî spună 6re-cc:
Acuma asta-î maî reu,
Că carulă zace’n păreă 
Alânaţî omeni, mânaţî boî, 
Veniţî şi voî amcndoî ; . 

j Haîdaţî, nu ve pară gTumă, 
JS^nu ve suduî de mumă, 

’asta-î marc supărare,
;âncl ţiganulii cliplă n’are, 
cicî cliplă._nicî pipă, 

ţFar toţă ură şi năcâ'ză 
De când s’a lovită la naşii.
Er noî-toţî'de popa stămu 
Să ne cânte să jucămă.
Dar şi popa-î supărată 
De când s’a fostă răsturnată.
Şi se face mâniosă.
Nu ne-ar cânta bucurosă. 
pice că în biserică va cânta. 
Dar acolo cineva juca?!
Dar domnia-vostră 
Bine să vă purtaţi.
Unu meşteră bună să căpătaţi. 
Cu barda .să bărduescă
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Şi clipla să î-o,cIeîască.
Faceţi-ve voie bună 
Şi credeţi că nu-î minciună... 
Cinstiţi omeni cle-omenie,
Ca Dumnecleu să ve ţie,
Prc noi ne-a trimcsu jupânesa 
Miresa,
Domnia-el aşa cuvinteză:
«Să caute taica şi maica 
In alii patrulea cornii de masă. 
Unde a şecjutu jupânesa miresă, 
Este o năframă tare frumosă, 
Cine s’ar afla de-a ne-o da

Bună cinste va căpăta.
De ne-a da-o socra mică,
Să ne-o dea pe nimică;
De ne-a da-o socra marc 
V’omu plăti-o c’o căldare.

Starostca ;
Oh! val, ce omti cicălosu 
Hodorogă, flecărosu!
Aduceţi năframa cea frumosă 
Din alu patrulea cornu de masă. 
Să I-o dămu, dor se va duce 
Ursu’n labe să-lu apuce.

Atunci aduce o cârpă urîtă şi aretându-o colăcarîuluî, dice 
starostea:

Asta-I dela socra mică 
Şi ţl-o dă chiar pe nimică.

Er colăcarîulu răspunde:
Aceea nu c năframă.
Ci e lucru fără trebă 
S’o încalţl la vară 
Când vel secera.
Că apoi piclorulu 
Nu-ţl va degera.
Alta e năframa 
Jupânesel 
Miresei!

Atunci vine socra mică cu o năframă frumosă şi o dă 
noului ginere, care i-o răsplătesce cu bani. Apoi mirele chiamă 
pre socri pe terfărie în numele seu şi alu nunului (1).

In alte ţinuturi, totu din Transilvania, colăcariulu sosindu 
la socrii cei mici, rostesce oraţia următore, care, în privinţa 
cuprinsului, puţinu ce se deosebesce de cea de mai susu:

(1) U. Viciu, op. cit. p. 29—34.
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— Bună (limineţa d-v6stre!
— Mulţăniimu cl-vostre!
Dar n'aţî maî plecată,
Că ce ne-aţî cerută v’amu datu V!
— Ni s’a făcută calea cruce 
Şi nu ne putcmă duce;
Căci d-rdstră v’aţî lăudată
In faţa acestui poporă adunată, 
Că ni-ţî da o povoră uşurică 
Ca o penă de rîndunică,
Şi ne-aţî dată o povoră uşoră 
Ca noue petre de moră.
Şi ’ncă v’aţî maî lăudată 
Totă atunci, când amă plecată, 
Că ni-ţî da o căleuză bună,
Să ne ducă pe calea care-o fi bună, 
Dar ne-aţî dată o căleuză nebună, 
Ne-a dusă pe calea, care n'a fostă

[bună:
Prin gropişă,
Prin resturnişă;
Prin părîlaşe 
Şi prin văgaşîe;
Prin munţi cu stâncî 
Şi prin văî adânci.
Şî-amu dată peste-ună delă mare 
Câtă care nu maî era sub sdre 
Delulă s’a resturnată 
Carulă s’a stricată,
Carulă împeratuluî ferecată.
Cu pae de mălaiu legată.
Câtă maî bine spoită 
Şi miî şi fărîme s’a făcută.
Când s’a stricată carulă 
Popa şî-a ruptă brăcinarulă; 
Naşulă, cădendă în ţerenă^
Şî-a frântă şi elă o mână.
Să ne daţî bărdaşulă satului 
Să dregă caru’mperatuluî;

Să ne daţî barde «şi lemnă,
Căcî trebue să Ic-avemă,
Şi câlţî de după blidară 
Să facemă popii brăcinară;
O ţîră de aramă.
Să-/ facemă şi cătăramă,
C^, de nu i-lă vomă drege.
P/opa cu noî nu maî merge;
Şi o ţîră de untură 
Să ungemă pe nunulă la mână. 
Că, de nu-lă vomă vindeca, 
fotă pe noî ne-a blăstema!
Eră domna miresă.
Care e cea maî alesă,
Plângendu cu lacrimi pe frunte. 
Câtă bobele de linte.
Ir sărea stropii 
Totă câtă bobiî,
Şi’n piclore s’a sculată 
Peste oste s’a uitată .ă1 
Pe noî ne-a alesă ■
Inderctă ne-a trimesă,
La ală patrulea comă de masă. 
Unde a şedută domna miresă.
Că şî-a uitată o măhramă 
Multă mândră şl frumosă 
Să ne-o daţî d-vdstră;
Fie şi de ină,
S’o şterge mirele de vină!
Fie şi de bumbacă,
Noue şi de alea ne placă !
Fie şi de strămătură,
Omă şterge caiî la gură 
Şî-omu depăna după şură!
Fie şi de arnicî,
Numaî să fie de-aicî.
Să nu fie de prin vecini,
Să păţimă niscai ruşinî.
Dară acuma să luămă
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Câte unu păharu de vinarsu 
S;i ne trecă de necazu, 
Câte-unu păharu de beutură

‘Să ne maî udămu a gură, 
Că, de nu o vomu uda,
Nu maî puteinu cuvînta! (Ij

O altă variantă a oraţiei acesteia, totu din Transilvania, 
care aşişderea se ţine de colăcan, când se’ntorcu după 2>in- 
teml, sună asa:

y I

Şi maî bună dimineţa 
La domnîa-vbstră!
Ne-amii dusti
Până unde ne-amii dusu.
Şi ni s’a făcutu drumulu crucişii 
Şi nu ne-amu maî putută duce. 
Că carăle ni s’au desferecată.
Şi calulă jupânuluî mire s’a o- 
Junânesa [pintită,
Miresa
în piciore s’a sculată
Şi cu g’lasă mare a strigată:
—întorceţi-ve la casele mele 
în care m’am născută, 
în care am crescută

Şi la maîca mea 
Cu care am trăită.
Şi aşa am audită 
Că socra mică 
Îî maî voînieă,
Că s’a sculată maî diminetă
Cu mătura ’n braţe
Şi a măturată
în patru cornurî de casă
Şi patru de masă
Şi a fi găsită
O năframă de mătasă.
Şi faceţî bine şi mî-o daţî. 
Că aceea e a nostră (2).

După ce sfârşesce colăcarîiilu oraţia acesta, li se dă jim- 
teimlil sau mahrama miresei.

Atunci călăreţii sau colăcariî pornescu în fuga mare ca 
să ajungă carele cu zestrea miresei, ca împreună intrându în 
curtea mirelui, spre care s’a îndreptată, să înmâneze domnel 
mirese mahrama cu care să-şî ştergă lacrimele ce-a versată 
până aicî (3).

La Morlachiî din Dalmaţia, cari încă aă datina acesta, 
mirele merge asemenea numai până la ună locă, se’ntorce 
apoi de-odată îndereptă şi alergă dimpreună cu cimietrulu

1,1) I. C. Tacita: Nunta la pop. rom. publ. în op. cit. p. 29—,SI. 
(•2) G. Dem. Teodorescu: Poesiî pop. rom. p. 181.
(3) I. C. Tacitu: Nunta la pop. rom. publ. în op. cit. p. .p)4.
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peu până Ia casa miresei. Aid, dându de socra sa, care îlii 
aşteptă în pragulu uşeî, îî sărută mâna, şi după acesta, pri- 
mindu de la dînsa o amahramă», pentru care lî dă o jumătate 
de ţechină, alergă erăşi după escortă ca să ocupe loculu ce 
i-se cuvine (1).

(1) Ditringslelcl, op. cit. p. 78.
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XXXII. MTIMPINAREA.

în unele părţî ale Transilvaniei ajungendu nuntaşii cu mi 
resa aprope de casa* mirelui, colăcariulu cu unu călăreţii 
merge înainte ca să dea scire cum că vinu în pace, şi de 
a-casă să aducă veste, că acolo îî aşteptă. Ostaşii zăbăvescii, 
er colăcariulu ajungendu la porta mirelui elice aşa:

Şi mai bună sera 
La clomnia-vostră 
Cinstiţi omeni de-omenic, 
Dumneejeu să ve ţie! 
pile şepte fără şese,
De când amu plecată dc-acasă, 
Cu alu nostru împeratu,
Multă lume amu umblată.
Şi umblândă atâta lume 
Amă vedută câte-o minune,
Care tote vi le-oiă spune.
Şi credeţi, că nu sunt glume. 
Dar mai ântâiă vremă să scimă 
Ore bine nimerimă? 

jQre asta ni-î cetatea.
Din care amă plecată cu oştea? 
Şi ce veste-î în cetate.
Aveţi pace sănătate?
Că noi câtă ce amă pornită 
O luncă amă nimerită,

FI. Marianu. Nunta la Bom&uT.

Şi fiindă vremea târdie.
Ea sare diiPcâmpie* :şi"’ •' i 
O feră grosnică cumplită,.
Cu ochii mari şi sgâită.
Dar fiindă eă viteză măre,- ■ 
^iranî''iH±ată_-că_surit călafeŞ 
Şi pe şesulă celă feurh^ă 
Am luată fuga pe josă.
"Dar şi soţulă di’ngă mine 
Fugea cu cioricii în vine.
Elă atuncea strigă : holtă ! 
\C’aşă mai fugi şi nu potă! 
Aţunci fera ’nspăimântată 
începu-a fugi ’ndată,
Preste şesă şi preste delă. 
Epurele fugea ca ună cală. 
Vedi aceea vitejie 
Un’o face dintr’o mie'A:, 
Faceţi-ve voie bună 
Şi credeţi că nu-i miniâună.

40
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Starostea rfispunde ceva i'îdendu, că s au speriata de unu 

iepure de viteji mari ce sunt. Eră colăcariulu vorliesce mai 
departe :

Cinstita vornice de loca,
Dee-ţî Damnedeă norocă,
Îasă-ţî perulii--pim_cojomi 
Ş'i~'camaşa prin cojocu_^_J> 

.P-ete"câ'"aţT_'âu^it'fr 
De bătaia ce-amu avată,
Când pe dramă căletorîamă, 
Ca’mperatală nostra mergeamu.

Ca Tarciî iie-amu întâlnită, 
Şl-amă avată răsboiă camplită. 
După noî aă alergată 
Pân’ la delulă celă înaltă. 
Acolo-aă stată să resufle 
Pân’ ne-amă ascunsă noî în tufe. 
Aşa dar, că ne-amă purtată bine, 
Eu şi soţulă de lângă mineV

Aci starostea er le răspunde ce-va rîclendu cu toţii ceî de 
faţă, că sau purtată aşa de reu. Dar colăcarulu se tace că 
nici nu-î aude şi vorbindu maî departe dice;

Cinstiţi omeni de-omenie, 
Dumnedeu să ve ţie!
A nostru mare ’mperată 
O vedenie:a aflată,
Unde şede-o ’mpăretesă 
Vedenia cea frumosă.
La dînsa a alergată.
Cu dînsa mâna a dată. 
După ce s’aă sfătuită 
Apoi s’aă şi logodită.
După ce s’aă cununată. 
Toţi cu bine le-aă strigată: 
Vivat, vivat să trăescă

Domnulă să-î blagoslovescă!
Vină amendoî împreună.
Spre a nostră voie bună.
Maica mirelui să lie sănctosă.
Că nora-î vine veselosă . . . 
Cinstite vernice!
Să-ţî mai spună ore-ce:
Dute’n casă iute tare 
>!?i spune la socra mare,
Să dea semnulă gătată,
Colacu’n suliţă împlântată.
Ca şi mirelui să-î placă 
Semnulă celă bună de la maică.

----Aici se aduce colaculu cerută şi colăcarulu luându-lu se
întorce la oste dimpreună cu celă ce l’a petrecută,, apoi vină 
cu toţii cu veselie la casa mirelui, unde îşi petrecă până ce 
se adună toţi ospeţii, câţi aă ’ fostă chiemaţi la nuntă, dar 
nu s’aă dusă după miresă, fîindă-că după miresă numai aceia 
mergă, pe cari îi poftesce mirele şi părinţii lui, er cei-laţi 
chiemaţi numai la casa mirelui ieaă parte la ospeţă.
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(Vil firet li ÎŞI dau josu năfrămile de pe spate, şi reniânu 

aici până după cină, petrecendu-şî cu jocu. Terfăriţa şi ste- 
garulu descarcă de pe carii cele aduse, şi le aşază. la loculii 
lorii. Sosindii chîemaţii, pe cari de .nou î-au invitată chemăto
rii, se punii la masă şi cineză cu toţii împreună (1).

în alte părţi din 'Transilvania se întîmpină miresa astii-fşliii
Cum aii luaţii Fmtenulu miresei, călăreţii plecă în fuga 

mare până ce ajungu carulii cu miresa şi apoi întră îndată 
la mire în curte. Caii sunt duşi în coşare, carulii se descarcă, 
miresa este primită de socra cea mare cu cuvintele: «de aci 
înainte îmi vei fi fiică şi ajutorii», apoi o sărută (2).

După acesta se pune o masă de naintea casei, se aşterne 
unii straiii pe dînsa, se presură cu flori, se pune pâne, bău
tură şi sare, pe care suindu-se miresa, aruncă grâu în cele 
patru puncturi cardinale. Prin acesta voescii să arete, că precum, 
sboră şi se depărteză grăunţele aruncate, aşa să sbore şi să 
se depărteze tote relele de căsătoria sa;, şi precum grâulii 
semenatii torte înmulţite fructe aduce, aşa să se înmulţescă, 
şi să sporescă şi fericirea lorii (3).

ScOborîndu-se de pe masă, socra cea mare o învertesce 
de trei ori în jurulu unui vasu cu apă.

Apoi miresa tornă apă socrului şi socrei, naşului şi naşei 
să se spele spre semnii că ea va asculta consiliile noiloru. 
părinţi corporali (socrulii şi socra) şi pe ale celorii spirituali 
(naşulii şi naşa).

Apoi miresa stropesce pre toţi giurii împregiurii şi îm
preună cu mirele duce restulii apei la rădăcina unui pomii 
în grădină (4).

(1) B. Viciu, op. cit. p. .Î4—38.
(2) I. C. Tacitu, Nunta Ia pop. rom. publ. în op. cit p. 59.
(3) D. T. Bojîncă, op. cit., p. 211. Nota 2.
(4) I. C. Tacitu, Nunta la pop. rom. publ. în op. cit. p..59.—D. T. Bojîncă 

op. cit. p, 213 Nota 1: «La Românii dc acum sc face stropirea cu apă aşa: 
Mal ân.tâiu se strope.sco miresa, după. aceea stându ea bl pragulu casei din
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Joculu urmeză încă în curte, când miresa întră în casă. 

înainte însă de întrare în casa socriloru, ea se proptesce în 
pragu şi nu vrea să între până după multe rugăminte, prin 
ce arată, că oa nu sa -îmbiatu loru (1).

După ce a intrată, socra cea mare o primesce cu unu 
frâu, prosopă orî brâu, cu unu colacu ori cu unu păharu de 
miere.

O legă cu frâulu de mână aretându-i în modu alegorică 
legătura conjugală, ce are să lege pre noii căsătoriţi, o unge 
cu miere pe frunte şi, înconjurândă camera, unge cele patru 
colţuri ale casei.

Miresa iea o bucăţică de colacă şi întinge în miere şi a 
mănâncă, apoi restulă se pune în vatra focului (2).

în Macedonia, ajungendă miresa la casa mirelui, este în- 
tîmpinată la portă de socra sa şi de nuntaşi, acolo i-se aduce 
ună copilă mică de-lă ţine în braţe şi-lă sărută, apoi ună 
ală doilea şi ală treilea, pre cari îi sărută pe rendă; când 
este să trecă pragulă să între în ogradă, i-se dă o farfurie 
cu untă şi ea luândă din elă cu degetele, unge pragulă uşo
rului susă şi josă, apoi în drepta şi în stânga, şi dreptă ştergară 
spre a-şi şterge degetele, i-se dă ună caieră de lână, apoi ună 
meră în care se află vîrîte mai multe monede, şi-lă aruncă 
dreptă în susă şi care îlă prinde acela se consideră, că are 
să fie cu norocă. Totă atunci în unele locuri socra pune pe 
capulă miresei o turtă, şi o ţine puţină, apoi o frânge în 
doue bucăţi.

I

Cum întră miresa în casă, nemurile ei începă a cânta:

lăuntru, .stropesce pe toţi cel ce se află la nuntă cu acea apă şi îî şterge cu 
o ştergură anume gătită. Nuntaşii toţi sunt îndătoriţl a se strecura pesto 
pragu, ca să-î p6tă stropi mirăsa.»

(1) Corn. de d-lu I. Popii Reteganulu.
(2) I. C. Taciţii, Nunta la pop. rom. publ. în op. cit. p. 59.
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Sun nă salge sălcioră,
Să-şi o lia ginerile sub suoră, 
S’ nă bănezi lungină; 
Ne-acluseşi o ghirachină,
Şi umplu casa de lunină;
S’ nă bănezi sor, mărgeoă,
Si îîi umpli casa di haraoă.

Sub ^ salce sălcioră,
Să-şî o îea ginerile subsuoră. 
Să trăescă lungi anî;
Ne-ai adusii o lebădă,
Şi umplu casa de lumină;
Să ne trăescî soră mărgea.
Să ne umpli casă de bucurie!

' în Pincla când este să între miresa în casă, socra îî aşterne 
adimpt (şăîacu) albii pe care ea calcă, apoi nuntaşii o ureză 
dicendu-i: «să băneză, şi incherdu bun, Dumnedeu să-şi dea 
lilicele di tru Mai, şi stranile vărnă oră să nu ti lipsasca: 
=^să trăesci, si norocii bunii, Dumnedeii să-ti dea florile din 
Mai, şi straele să nu-ţi lipsescă nici o dată.»

în locurile unde este obiceiulu ca miresa să se întorcă 
călare de la biserică la casa mirelui, socrulu ei, sau unii alţii 
betrânii o scoboră de pe calu, şi tăindii chinga dela samarU 
(unii feliu de şea) îlii restornă, în semnii că nu mai este de 
trebuinţă, fiindii că miresa nu va mai încăleca, ci va rfemâne 
în casa bărbatului pentru totdeauna; apoi miresa cu femeile, 
cari o însoţescii se ducii într’o cameră a parte, unde vine 
unu băeţelu, care are tată şi mamă şi apucândii cu dinţii 
sovonulii (velulii) îlii scote de pe obrazulu miresei (2).

în alte locuri totii în Macedonia, ajungendu miresa a casă 
la ginere (mire), muma ginerului aruncă grâu asupra corte 
giiilui,—miresa se dă josu de pe călii şi unii copilii ce are 
părinţi vii âncă trece pe sub calulii ei; atâtii ginerile, câtii şi 
miresa trebue să iea sama spre a nu atinge pragulii uşei 
intrândii. Pe pragu se pune unii cercii de bute,prin care sunt 
nevoiţi să trecă, plecând-se şi ţiindu-se de mână; pe urmă acelii 
cercii se rumpe în doiie asupra capetelorii lorii (2).

în Bucovina, cum au ajunsii şi aii întratu în ogradă cu tră-

(1) T. T. Burada, Datinele la nunţi ale pop. rom. din Macedonia, publ. în 
op. cil, p. 422—423.

(2) Dini. Bolintinenu, op. cit. pag. 90.
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sura în care se află inire^a şi pe care cărăuşulu o trage de 
comunu de năintea casei, nuna cea mare începe a juca în tote 
părţile, a bate, în pălmî şi a chiui:

U, îu, iu şi na, na, na,
Socră mare, draga mea,
Socră mare,
Rocră mare!
Cşî afară,

Eşî afară!
Eşî afară, socră mare, 
jă-ţl aducu pîeptenătore,

' Să te pieptene pe capă,
^Cu unu pieptene de fagu, 

ju dinţii cei mari,
Aroşi şi tari,
Bine să te descâlcescă.
Cu dinţii cei mici.
Ascuţiţi şi lungi.
Bine să te dupăcescă! (1)

Sau astu-feliu:

Sau asa:

Bucură-te, socră mare,
Ţi-aducu noră ca o Hore,
Ţi-a pune de lăutore.
Şi te-a unge cu unsorc.
Şi te-a la, te-a pieptăna.
Cu capulu de gardă te-a da! |2)

Eşi afară, socră maro,
Ţi-am adusă pieptenătorc.
Să te pieptene pe capă,
C’o bucat’ de lemnă de fagă, 
Dar fie şi de răchită.
Numai să fie pârlită! (3)

(1) Din lli.şeşti, colecţia autorului.
(2) Din Crasna, dict. M. Bărbuţă.
(3) Din Şchcla, satu lângă Suecva, com. dc V. Balintcscu, stud. ginin.
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Dar nu numai nun acea mare chiue astu-l'eliu, nu numai ea 

singură strigă pe soci'a cea mare, maica mirelui, să lasă afară 
spre întîmpinarea miresei, ci şi tote cele-Ialte neveste, cari 
au petrecută pre miresă, cum au Intrată în ogradă începă 
unele a bate clin pălml, er altele în linguri şi a elice:

Bucură-tc, socră mare,
Că-ţî vine chîeptenătore,
Să te chîeptene pe capă
C’o bucat’ (le lemnu de faguţi).

Saă:

Saă:

Bucură-te, socră mare,
Că-ţî vine chîeptenătore.
Să te chîeptene pe capă,
Cu două lemne de fagă (2).

Bucură-te, socră mare,
Ca venită pîeptenătore,
Cu ună pîeptene de bradă 
Să te pîeptene pe capă,
Să-ţî dec câte-ună cîomagă (3).

Saă:
Bucură-te, socră mare,
Că-ţî vine pîeptenătore.
Să te ungă cu unsore 
Să te dee
Cu capulă de chiot6re(4).

Totă aşa chiue la acestă ocaslune şi Româncele din ţi- 
nutulă Năseudnluî în Transilvania:

Bucură-te, socră mare,
Că-ţî aducii pîeptenătore.

(1) Din Mânăstirea-IIumoruluT, oom. de d-lu G. Avrainu, .şi din Pojorita 
corn. de I. Flocca, stud. gimn.

(2) Din Marginea, eoni. de Ef. Bodnare.scu, stud. gimn.
(3) Din Calafindescî, dict. de Sofia Frâncu.
(4) Din VoTtinelu, eoni. de d-lu T. Gramatovicî.
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Po unde te-a pîeptena 
Şepte anî nu te-a mânca, 
Fără totu te-î văeta (1).

Sau:

O seracă socră mare,
Ţine-te’n picîore tare,
Că ţî-aî căpetatu nororă.
De g'ândescî că ţi-î sororă 
Şi-î suflă ventulu prin gură 
Ca când aî sufla prin şură.
Ţine-te, nu te lăsa.
Că nora te-a scărmăna 
Şi ţî-a da nenumărate 
Preste capii şi preste spate,
Şi ţî-a da şi preste mână,
Şi-î răbda că eştî bătrână.
Şî-a da şi la socru mare,
Că-î decât tine maî tare.
Răbdaţî socri amendoî,
C’atuncea -v’omu scote noî (2).

După ce-au întralu în ogradă şi pe când se apropie de 
uşa casei:

Bujîură-te, socră mare.
Că ţî-am adusu lucrătore 
O noră ca şi o flore.

frî\e-amu preumblată prin grădină,
Ţî-am adusu o gospodină,
Gpspodină lucrătore.

Sau acesta:

Frumuşicâ ca şî-o flore, 
Totu s’o miî la cheutore (3).

Totă vara n’am lucrată 
Totă de acestea-am aşteptată.

(1) Corn. de d-lu I. PopQ Reteganulu.
(2) Din NăseudQ, corn. de d-lu I. Popii Reteganulu. 
(.3) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
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Nicî la vară n’oiii lucra,
Totu cle-aceste-oiu aştepta,
Că maî am pe cine-va.
Bucură-te, socră mare.
Că aî noră ca o flore,
Ca dumnîa-ta lucrătore.
Să o legî la cheutore.
M'am preumblatei prin grădină,
Mî-am adusu o gospodină;
M’am preumblată prin ocolu,
Mî-am adusu unu ajutoră (li.

Socra cea mare, care totu tinipulu câtă a fostă şi s’a pe
trecută nuntaşii la părinţii miresei, a stătută a casă, cum 
vede c’a intrată nunta în ogradă, iese dimpreună cu băr- 
batulă seă spre întîmpinarea miresei cu pane, sare, zahăru 
saă miere, o strachină în care se află aghiasmă şi ună struţă 
de busuiocă, precum şi cu ună şipă de rachiă în mână, 
cari obiecte însemneză, că tinerii căsătoriţi câtă voră trăi să 
aibă de tote în îndestulare şi viaţa să le fie dulce ca mierea(2), 
şi făcendă şi ea voie bună strigă:

U, iu, iu şi bine-mî pare,
C’aţI adusă voinică flore,
Floricică dela Maiă
Să ne fie de bună traiă (3).

După acesta, stropindu-o cu aghiasmă şi cinstindu-o pre 
miresă o coboră din trăsură josă şi ţinendu-o de mână, în- 
cunjură de trei ori trăsura cu dînsa (4), saă jocă împreună 
ună jocă împrejurulă trăsureî (5). Miresa iea apoi dela ca- 
lulă din drepta căpeţala de pe capă saă îi desprinde ună

(1) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
(•2) Bretutindenea îndatinaţii în Bucovina, Totu cu pane e intîinpinată nii- 

i'csa de cătră socra cea mare ,şi în districtulu Bacăului din România. Vedî 
«Columna Iul Tralanu», an. IX, p. 417.

(3) Din Ilişescî, colecţia autorîuluî.
(4) Datina Rom. din Ilişescî şi a celorCi din Bchcîa, corn. de Bălintescu. 
(.r>) Datina Rom. din Boîaiui, corn. de V. Turturenu,
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ştrengu; er dacă la trăsura, cu care a venită, au fostă boî 
înjugaţî, îea totă de la boulă din drepta resteulă şi-lă aruncă 
peste capă. Acesta procedere însemneză că ea scie rendulă 
gospodăriei şi că nu se va întorce mai multă îndereptă la 
părinţii sei (1). După acesta întră cu danţulă în casă, ţinendă 
socra cea mare şi acuma pre miresă de mână. Er după ce 
a întrată în casă o pune după masă şi cinstesce la dînsa (2).

In unele comune, precum bună oră în Crasna şi Calafin- 
desci, nu e datină ca socrii cei mari să ieasă întru întîm- 
pinarea miresei, ci în loculă acestora iesă nisce rudenii mai 
de aprope ale mirelui şi acestea o întimpină. Socrii cei mari 
remână în casă. Socra cea mare face numai atâta, că ne
mijlocită înainte de ce au să între tinerii în casă, aşterne, 
dupre cum este pretutindenea obiceiă, ună covoră, o scorţă, 
lină lăiceriă saă şi ună ţolă de lână din pragulă uşei dela 
tindă şi până în pragulă casei, anume ca tinerii şi mai alesă 
miresa, când va intra în casă, să nu calce pe pămîntulu 
golă, ci pe aşternută. Insă cum a aşternută covorulă îndată 
întră eră în nuntru şi se pune cu spatele la bornă, ca mi
resa, când va întră în casă, să nu se uite în cuptioriă, căci 
nu e bine.

După acesta descălicândă mirele de pe calulă seă şi du- 
cendu-se la trăsura, în care se află miresa, o îea pre acesta 
frumuşelă în braţe şi o scoboră josă. Apoi sosindă şi vor- 
niceiî sei dimpreună cu alţi feciori, fete şi neveste, cari se află 
de faţă şi formândă ună danţă mare, în fruntea căruia se 
află -vornicelulă primare, eră la mijlocii mirele şi miresa, îi 
vîră pre aceştia cu danţulă în casă. După ce aă întrată în 
casă jocă cu danţulă de trei ori pe după masă, eră după 
a treia oră, stândă toţi locului, se aşeză după masă astă-feliă 
ca mirele şi miresa să vie în capulă mesei.

(1) Dalina Rom. din îli.şescî şi a coloru clin ŞchcTa, corn. do V Bălinlescu. 
(-’) Datina Rom. din Şchcta şi Boîanu.
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In timpulu acela când se învertescu cu danţulu îinpreju- 
rulu mesei, nevestele, cari sunt prinse în danţu, cântă maî 
multe cântece, între carile şi acesta:

Pân’ nu jocu pe lângă pată 
Nu-inî clă socra ele mâncată.
Pân’ nu jocă pe lângă stâlpă 
Nu-mî dă socra să mănâncă.
O săracă socra mea 
Îmî dă lapte ’ntr’o lulea,
Mămăligă p’o surcea,
Eă mănâncă şî-a remânea 
Pentru biată socra mea.
Ea me ţine după uşă 
într’ună ştîubeîu cu cenuşă 
Şi-mî dă brânză pe-o ţepuşăili.

In cele maî multe sate din Bucovina este datină, că atuneî, 
când are miresa să pâşescă peste pragu, socrulu celu mare, 
sau unulu dintre nuntaşi, dar mai cu seină unu vornicelu, 
să o rădice pe susu şi aşa să o trecă ca să nu ajungă de 
feliu pragulu cu piciorele. în altele însă, unde nu este acestă 
datină, miresa singură caută a păşi astu-feliu, ca nici de cum 
să nu se atingă de pragu (2).

Nuna cea mare şi cu nevestele, cari se află în trăsura cu 
zestre, nu se scoboră din trăsură până ce nu au băgat’o 
pre miresă în casă şi au aşezat’o după masă. După acesta 
eşindu vorniceiî dimpreună cu alţi feciori din casă, nuna, 
în Boîanu şi în alte sate de pe lângă Prutu, sfaşca, începe 
a lua unulu câte unulu tote lucrurile, câte se află în trăsură 
şi jucându-le le dă vorniceiloru ca să le ducă în casă. Mai 
nainte însă de a le da chine:

(1) Din Crasna, clici, de M. Bărbuţii.
(2) Acesta datinfi so allâ şi la Românii din Transilvania. «La Roinânî, — 

sci'ic Bojinca, op. cit., p. 212, Nota 1, — rădică socru pre noră-sa în’ braţe 
şi aşa o trece peste pragCi; într’altelc eră trecu singure miresele peste pra
gulu casei, ci păşescu de susu, ca nu cum-va să se atingă de pragu.»
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U, ÎLi, îu, şi na, na, na. 
Vină ’n coce, nu ţî-oivi da. 
Până ce nu ţi-î lua 
Şi şî-atuncî dacă-î pute (l).

Sau:
Hu, îu, îu, şi na, na, na.
Da eu totuşî nu ţî-oiu da.
Măcar ţapa te-a ’nţepa ! (2)

Vorniceii luânclu zestrea, jucând’o şi vîrîucl'o în casă chiue:
Tetă vara n’am lucrată,
Totu de-aceste-am aşteptată.
Nicî la vară n’omă lucra 
Totă de-aceste-omă aştepta.
Să trăescă mămuţa.
Că a făcută fetiţa.
Să trăescă fetele 
C’aă scărmănată penele.
Perinuţa cea d’ântâiă 
Că omă pune-o căpetâiă,
Perinuţa cea pestriţă
Că omă pune-o sub costiţe (3).

Er după ce au descărcatu totă zestrea, după ce au dus’o 
şi au aşezat’o întrunii locu anumiţii în casă ca să nu se 
perdă, chine:

U, îu, îu, şi bine-mî pare,
C’am umplută casa îast’ mare.
De perinî şi de scorţare.
Săracele prăgurele.
Multă aă fostă superăţele,
Dumnedeă s’a îndurată 
Voie ’n casă ne-a intrată i4i.

(1) Din llişescî, adunată de autorii.
(2) Din Voîtinelu, corn. de d-lu T. Graniatovicî. 
(.9) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
(4) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
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Sau şi acesta:
Frunclă verde baraboiii,
Mî-am aclusu cîobanu la oî,
Să ne pască oile 
Pe şesulu cu florile;
Bucură-te, socră mare 
C’amii aî pîeptenătore (1).

După acesta întrându nuntaşii, câţi avură dragoste de a 
veni dela părinţii miresei la mire, şi după ce socrii cei mari 
îi aşeză pre toţi la masă, care e gătită, ca şi la miresă, şi 
anume pre nunii cei mari de-a drepta miresei, er pre ceialalţi 
după aceştia şi de-a stânga mirelui, vine unu frate de-a 
mirelui sau, daca acesta nu are fraţi mai mici decât dîn- 
sulă, apoi unu veru sau şi unu vornicelu, cu doue verguţe 
vercli de meru sau peru în mână şi prindendu a juca cu 
verguţele de naintea miresei, se apropie din ce în ce totu 
mai tare de dînsa şi apoi îi rădică hobotulu cu verguţele 
de pe capă, căci miresa de cum a fostă înhobotată a casă 
la părinţii sei, totă înhobotată remâne până în momentulă 
acesta.

Când prinde fratele mirelui saă vornicelulă a juca cu ver
guţele spre a rădica miresei hobotulă, una dintre nevestele 
de faţă saă lăutarii cântă următorele versuri precari le acom
paniază cu viora:

Rădică hobotulu teu 
Şi-î vede pe socru-teu 
Şi ţî-a păre. tată-teu.
Ba! p6te-î şi mai frumosu,
Numai nu-i aşa milosu,
Cum alu teu nene ţî-a fostă.
Rădică hobotu-teu 
Să vecji pe cumnatu-teu,
Semănă cu frate-teu.

(1) Din Boîanu, eoni. de V. Turturenu.
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15a! p6te-î multu mai frumoşii,
Niimaî nu-i aşa milosu,
Cum al ii teu frate ţî-a lostu.
Răclică-ţî basmaua ta 
Şi-î vede pe socra ta 
Şi ţî-a păre maica ta.
Ba! p6te-î multu maî frumosă 
Numai nu-î aşa milosă,
Cum era maîca-t’acasă.
Desrădică-ţî basmaua,
Să vedî pe cumnată-ta 
Ţi-a păre că-î soră-ta,
Ba! par’ că-î multu maî frumosă 
Numai nu-î nici picu milosă,
Cum era soră-t’acasă ... (1|

După ce î-a rădicaţii hobotulu de pe capii Uii jocă atâtu 
de-asupra capului mire-seî, câtii şi de naintea mesei, apoi îlu 
strînge.

Pentru rădicarea hobotuliiî miresa dă aşa-şi atunci celui 
ce i l’a rădicaţii o năframă forte frumoşii cusută (2).

In mtinfM apuseni al Transilvanm, pe când se apropie con- 
voîulu nupţialii de casa socriloru, pe când cuscrii ule-scu şi 
nuntaşii puşcă, se află în curte o masă pusă şi acoperită 
cu o faţă albă de pânză; pe masă e unu blidu cu grâu şi 
unu ciubăraşu nou cu apă, er pe la Mogoşit, lângă masă e 
şi unu Armindenii. In fruntea mesei sunt neveste, rudenii de- 
ale mirelui, şi intrândii carulu în curte, vorniculii, stegarulii, 
cuscrii, nimaşil şi finii încunjoră masa de trei ori, er una din 
neveste aruncă cu grâu peste ei şi alta îi stropesce cu apă 
c’unu pămătufiit. După acesta unulu din cei mai de aprope 
consângeni ai mirelui scote de la jugu unu resteu pe care 
îlu dă miresei ca să-lu arunce peste casa mirelui.

Sacra marc aşteptă miresa în pragulu uşii şi o prinde în

(1) Din Crasna, clici, clc M. Bărbuţă şi clin Mahala, eoni. de cl-k'i Tomoîagă.
(2) In colo maî imille părţî ale Bucovinei.
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iDraţe, ţineiidu în amenclouo mânile o bucată de pânză albă. 
ca să nu o prindă cu mânile gole, şi săridând'o în olirazu, 
îî pune pe capu unu colacii, peste care mai pune şi unu tirru 
cu grâu şi cu puţină sare şi întrândii în casă, se preumblă 
din nou în ordinea cum s’a preumblaţii în curte, de trei ori 
împrejurulii unei mese anume pusă(l).

In comitatulii Zaranclidm când mirele e aprope ca de vr'o 
200 paşi de casa sa, atunci cuscrii începu a cânta :

Ieşi afară sucră inare,
Ieşi fără de’ntârcliare.
De-î vede pe nora ta.

Că-î frumuşică 
Si tinerică 
Ca unu firii 
Do trandafirii.

Er când ajungu acum la portă şi întră în curte (ogradă) 
socra mare cu o lumină aprinsă într'o mână, cu sare şi c'unu 
ţipau, în care se află fonfiii de pădure, în cea-laltă mână, 
iese înaintea norii sale si-i grăesce asa:

,, Noră drăgălaşă,
\f/ Să fiî voiosă, 

/Vf'otdeauna sănetosă!
Nu fi întristată,
Şi nici superată, 

Pentru maica ta iubită. 
Care a remasu amărîtă, 
Că şi eu maică îţi sunt, 
In faptă şi în cuvîntu. 
Bine-mi pare c’ai venită, 
Si la noi că mi-ai sosită.

s

;

Ţipăulu şi sarea, cu care e întîmpinată, însemnă ca miresa 
să aibă totdeauna norocii la semenătură de grâu şi ca nici 
când să nu-i lipsescă cele trebuinciose din casă. Er fonfiulu

(l) Prăiicu şi Caiicliva, op. cil . p. 166.
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însenină ea să nu-şî perclă faţa, să nu îmbStrânescă iute, ci 
să fie totu tânără la faţă cum e fonfiulu şi vara şi erna verde.

După acesta întră cu toţii în curte şi se ducii până de 
naintea casei, unde se află o masă pe care e pusu unu ciu- 
băru mai plinii cu apă, unu struţu mare de busuiocii şi unu 
ştergariu.

Sosiţi aice cumătră (nuna) iea struţulu, îlu bagă în apă şi 
începe a stropi cu dînsulii pre cuscri, er miresa luândii şter- 
gariulu pe umăru şi o lingură în mână dă fie-cărui cuscru 
apă ca să se spele.

După ce s’au spălată şi s’au ştersu toţi cuscrii şi după ce 
fie-care a aruncată în ciubărulă cu apă câte vr’o câţi-va bani, 
ieaă amândoi mirii ciubărulă de torţi şi ducându-lă la o ultoie 
de mără saă pără varsă apa la rădăcina aceleia, eră banii, 
luându-i îi daă cumătrii ca să-i păstreze până la ună timpă 
anumită când îi capătă îndărăptă. Totă atunci plecă una dintre 
crengile ultoiei şi pune pe dînsa prima din cosiţele miresei, 
cr mirele taie crenga astă-feliă ca prima să cadă în braţele 
miresei.

în urma acestei proceduri întră cu toţii în casă şi încon- 
jurândă cumătrii şi cu linii de trei ori masa, se aşeză lie- 
care la loculă ce i-se cuvine (1).

în unele ţinuturi, mai alesă pe Crişiilii-Albu, când vine 
mirele si miresa de la biserică si voindă să între în casă

I I

o femee stă lângă pragulă uşei cu ună ciubăraşă noă cu apă 
din care dă la toţi ospeţii să se spele pe mâni şi cari se 
ştergă cu ună ştergariă noă de pânză. Fie-care aruncă în 
ciubăraşă ci’iţari saă libre de argintă. Pe urmă mirele şi miresa 
bagă prin tortele ciubăraşului o năframă, ţinândă uiiulă de 
ună colţă şi cel-l-altă de altă colţă şi mergă în grădină la 
o uUoîe (altoie), unde varsă apa la rădăcina ei, er banii îî 
iea miresa şi îi pune în năframă.

(1) Corn. de d-lu T. Duşanescu.
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Mirele taie o cleomhă clin altoie. Tăierea acesta însemneză: 

trecerea virginei în statulu femeilor ii măritate; er vărsarea apei 
în grădină la altoie însemneză; lucrarea moşiei părintescl şi 
nepărăsirea el până la morte.

TJltoîa, dice poporulu că însemneză legătura între feciorii 
şi fecioră şi viaţa conjugală (1).

în prejurulu Timişoret, ajungendu nunta la casa mirelui, le 
iese întru întimpinare socrulu mare, talălu mirelui în portă, pe 
care cumetrulu mare îlu salută după datină şi-lu mai întrebă :

— Voe vi-i de goştl (2).
—Din totă inima şi cu totu dragulu,—răspunde socru mare, 

şi toţi întră în ocolu.
înaintea uşei cuinei e pusă o masă scurtă. Diverulu aduce 

miresa lângă mesă si-i dice:
—Sue soră aici! —şi miresa se sue cu piciorele pe măsuţă.
Cumătrulu mare cu mirele şi conductulu se posteză pe 

de napoia măsuţei. Musica şi vuetulu tace.
Atunci păşesce socru mare naintea miresei, acum norii 

sale, o iea În braţe, o întorce odată şi erăşi o pune pe masă. 
Aşa face de trei ori şi la întrerumperî mulţimea strigă ; 
Vivat! amin!

Apoi strigă soci’a mare:
— Aduceţi-mi ciurulu, să vădu scie nora ciurui, şi dă 

ciurulu cu grâu miresei, care e totu pe masă, care înver- 
tindu ciurulu de două trei ori, îlu aruncă peste capu.

In unele locuri aducu înainte frânele cailoru si diverulu
t

înfrânându pre miri, aşa-i mână în cuină, întru semnu că 
ei doi aşa se ţinu cătră o laltă ca doi cai înfrânaţi la rudă.

In alte locuri aducu braciri, o legă pre miresă pe după 
copse şi mirele o povăţuesce în cuină.

(1) Frâncu şi Candrea, op. cit. p. 167.
(2) Gofil vine dc la germ. Gast. Acestu termină germană în 1B6 de anî s’a 

respânditu în totă Banatulă, scoţendă pre rom. oxpe şi turc. mnsajiru.
S, FI. Marianii, Nunta la Botd&uî. 41
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In cuină se aşeză miresa pe unu scaunu cu faţa cătră 
uşă şi ospeţî, aci î-aclucu o pâne şi sare în mână, după aceea 
unulu sau doî pruncuţi pe braţe, cărora ea Ie doneză ma- 
ramute.

I

Si cu acestea ceremonia Intrării miresei în casa mirelui
I

s’a terminată (1).
In Sdagiu şi în prejurulu Omdieî-mart, ajungendu nunta 

Ia porta casei mirelui, amendoi socri mari îi întimpină cu 
cea mai marc bucurie. Socra iea apoi pre noră-sa de sub- 
suoră şi o duce până lângă boii năintaşi dela carulu, cu 
care a venită. Aicea miresa, ca şi mircsele din unele părţi 
ale Bucovinei, iea resteulă dela boulu din brasdă şi-lu aruncă 
câtă pote peste capă, fără a-i păsa în ce locă va căde.

După acesta luândă nănaşiî şi cu fraţii de mire pre cei 
tineri în mijloculă loră şi formândă imă feliă de cercă în- 
cunjură masa, ce se află pusă de naintea casei.

Nunele, cari staă lângă masă, aruncă într’înşii cu grâu 
şi-i stropescu cu apă, când nănaşii strigă:

Er nunele:

jrau, grâu 
Să/ne dea Dumnedeu !

Ba şi apă, apă 
Să\ ne dea Dumnedeu!

La a treia încunjurabe a mesei mirele descarcă ună pi- 
stolă cu doue ţevi şi nemijlocită după acesta întră apoi cu 
totii în casă.

In acelaşi timpă, când intră în casă, socra maro caută 
ca nimenea să nu trecă printre mire şi miresă saă să arunce 
ce-va între ei, ca nu cum-va în urma faptei acesteia să se 
nască traiu rSă între dînşii (2).

(1) G Traila; Nunta (erăni'scă în prejurulu Timi.şoroî, publ. în (Familia» 
an. III, p. 44G şi 457.

(2) Goni. de d-lu El. Popu.
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In fine la Ihmănii slavisatî clin Moravia, când întră te- 

nera nevastă ântâia oră în casa bărbatului seu, cuprinde 
soba (cuplîorulu) anume ca să se familiariseze în noua casă, 
după aceea iese în ogradă şi se uită la ceriu, apoi în bor- 
nulu din bucătărie anume ca să capete copii cu ocbi albaş
tri sau negri (1).

De şi nu tocmai tote, cele mai multe însă dintre datinele 
descrise în capitululu acesta se află şi la alte naţiuni.

La vccliu Bomam bună oră, cum ajungea cortegiulu nup
ţialii la casa mirelui, care era împodobită cu flori şi cu co- 
vore, miresa ungea uşorii casei celei noue cu untură de 
porcii sau de lupu (2) sau şi cu oleiu (3) şi îi înveliau cu 
lână (4). Prin acestă învelire şi ungere se credea, că se de- 
părteză farmecele şi se oprescu relele dela casă (5). Apoi nc- 
fiindu-i iertatu a se atinge de pragulu casei mirelui, miresa 
era rădicată de cătră alţii şi trecută pe susu peste pragu(fi). 
Pundamentulu acestei datine este, după Plutarcb, aducerea 
aminte de cele d’ântâiu mueri ale Romaniloru, cari nu de 
bună voie, ci răpite cu tăria fuseră duse în casele Romani
loru ; sau pentru ca să arate că fără de voie întră acolo, 
unde are să-şi perdă fecioria; sau ca nu cum-va să calce 
pe pragu şi prin acesta să nu supere.pre dciţa Vesta, căreia 
era pragulu consacrată (7).

(1) Dl’. I. N. Eik1ci’.s, op. cit. p. 38.
(2) 'Plin. n. h. XXVIII, 9; pmxima in communibu.s aclipi laus c.st, sccl maximo 

suillo, apud antiquos ctiam rcligio.sius, certe novac nuptao inlrantes ctiamnum 
solemne liabent postos co aUingcrc.

Idem de cădem: Masui'ius palniam Uipino adipi dcdis.se antiquos tradidit 
deo novas nuptas illo perunguere postes solita.s ne quid mali medicamenti 
infciTotur.

(3) Lsidor, or. 9, 7, 12.
(4; Donat ad Ter. Hec. 1, 2, 00: quum puellae nuberent maritorum postos 

unguebant ibique lanam figebant. lsidor, 1. c.
(5) Plin., 1. c.—Serv. la Virgil, Aen., IV, 460.
(0) Plut. quest. U. 29.—Serv. ad Buc. XIII, 29.—lsidor or. 9, 7, 12.—Plau- 

tus Gas IV. 4, 1.
(7) Plut. quest. Rom. 39.—Bojînca, op. c., p. 212.
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Intrată odată în casă, mirele o întîmpina aice cu apă şi 

cu focii de pe vatra sau altarîulu casei, ca semnu că din 
căldură şi umeclelă se născu tote, aşa şi familia, ce se nasce 
prin căldură şi umedelă. Apoi miresa se stropia cu apă, ceea 
ce însemna, că ea întră curată în casa bărbatului său, cu 
care va împărtăşi foculu şi umedela(l). Apa acesta se adu
cea de cătră unu băîatu sau copilă de la unii izvorii cu
rată, şi cu rămăşiţa se spălau apoi piciorele miresei (2).

Când întră în casa soţului seu trebuia să între cu furca
I

şi cu fusulu în mână (3).
Er după ce a întratu acuma în nuntru, după ce a fostă 

întîmpinată cu apă şi cu focă şi după ce a fostă stropită, 
se ruga deiloră casei noue ca căsătoria ei să fie fericită(4).

La Italieni, cum ajunge miresa la casa bărbatului seă, e 
întîmpinată la întrarea în ogradă de cătră s6cră-sa saă de 
cătră unulă dintre nemurile cele mai de apropo ale teneru- 
lui ei soţă, care ţine în mână ună talgeră cu grâă, sare, 
adese-ori şi zaharicale, şi din cari îi aruncă o mână plină. 
După aceea miresa e condusă la o masă, care e acoperită 
cu ună covoră preţiosă şi care stă la întrare în verandă. 
Aice tenera nevastă se scoboră, călcândă pe ună scăueşă.

(1) Dion., 2, ,:Î0; Ini v.&'.vcuvla nupiţ v.al uoiy.roc lYf1'1'17 Touţ ‘“C v.ctl|'l-
y p- Tiîiv y.'ih' IniTeXouvTa'. ypoviuv.

Fesli; cp. p. 2. Aqua et igni tain interclici solet, clainnalis, qiiaiii accipiun- 
tur niiptae. vidolicet quia hac duae re.s liumanam vitani maxime continent. 
— Idem de cădem p. 87, II.—Propert. 5, 3, 15.

Varo la Non. p. 302, v. feli.x^p. 182, titionem: contra a novo maritocum 
item e foco intitione ex feliei arbore et in aquali aqua aliata esset.

(2) Serv. ad Acn. IV, 167.—La Români datina accatas’a schiniliatu; in locu 
de a .spăla pruncii piciorele miresei, .spală acuma mire.sa piciorele unul fe
ciorii, a na.şulul si a .socriloru. VedI Bojîncă, op. cit p. 213, Nota 2.

(3) Plut. quest. Rom. 31.
(4) Nonius, p. 531: Nubentes veteri lege Romana as.scstres ad maritimum 

venientes solebant pervehere atque iinum, qucm in mânu tenerent, tanquam 
cmendi causa, marito dâre; alium, quem in pede haberent, in foco Lariiini 
lamiliarum ponere; tertium quem in .sacciperio condidissent, compito vicinali 
solere resonare.
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care anume i s’a pusu. Intrându în verandă serută mâna 
noiloru sei părinţi, apoi e condusă în cămara pregătită pen
tru dînsa.

în unele părţi socra cea mare varsă unu păharu de apă 
de’naintea miresei, când acesta păşesce peste pragulu came
rei sale(l).

în unele locuri din Frauda casa mirelui stă închisă pen
tru tinerii soţi până ce maica mirelui nu aruncă într’înşiî 
dintr’o terestră mai mulţi pumni de ghindă, pâne albă, ma
zăre şi bobu. Apoi aretându-se pe pragu închină nurorii sale 
o bucată de pâne şi unu păharu de vinu, pre cari tenera 
nevastă le împărţesce după aceea cu bărbatulu seu ca sim- 
bolu alu comunei vieţi viitore. Aflându o mătură stândCi dc-a 
curmeclişulu de’naintea pragului o rădică şi mătură casa cu 
dînsa (2).

In alte locuri totu din Francia întîmpinându socra cea mare 
pre miresă (mariee) aruncă într’însa cu pâne albă. Er mă
tura, care stă de’naintea uşei de-acurmedişulu, trebue s’o ră
dice. Unu băiatu îi aduce o furcă cu unu fuîoru de cânepă, 
care însemneză abundenţă în cânepă; feciorii împuşcă cu 
pistolete în furcă căutându ca s’o aprindă (3).

în Champagna, miresa trebue să îngenunche pe o legă
tură de găteje spinosc şi să cânte de trei ori unu cântecu. 
Er în Gascogna socrulu celu mare o primesce cu următo- 
rele versuri:

«Ca aste căpătâie de colea, aşa-su de tari dinţii s6cră-ta; 
uită-te, noră, ungherele estea, au să-ţi căşuneze plesnituri 
(dacă nu le-î mătura) (4).

(I) Diiring.sfckl, op. cit., p. 96.
{2) During.sfeld, op. cit., pag. 253.
(3) Duriiigsfelcl, op. cit., p. 254.
(4) P. Lafargiie; Cântece şi obiceiurile la nunti, publ. în «Contiuip.» anulu 

VI, p. 9.
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La Grecii cal vechi aştepta în uşa, care era împodobită 
cu totu felîulu de flori, mama mirelui pre tenera pereche cu 
făclii aprinse. După ce se apropiau tinerii, ea arunca într’în- 
şii cu totu feliulu de copturi, cari însemnau îndestulare în 
tote. Apoi lua pre miresă şi o conducea în camera nupţială, 
care aşişderea era forte frumosu împodobită cu totu felîulu 
de flori mirositore. în acesta cameră se deshobota miresa 
întâia oră de’naintea bărbatului seu(l).

Totu aşa făcu şi Grecii noi.
în Tesalia, bună oră, miresa, care e întîmpinată de s6- 

cra sa, remâne înhobotată până ce se aşeză toţi ospeţii la 
masă. După aceea vine vornicelulu şi o deshobotă, er ceîa- 
lalţi nuntaşi cântă unu cântecu, care descrie muncile vieţei 
dilnice (2).

La Grecii noi din Tripoliţa dacă tenera nevastă, la intra
rea sa în casa cea nouă, ar atinge pămîntulu, se crede de 
unu seninii rSu, de aceea se rădică repede peste pragu şi, 
înainte de ce e petrecută la culcare, trebue să se urce pe 
unu ciuru ca să-lu turtescă spre dovadă despre fecioria sa (3).

La Albanejî apropiindu-se cortegiului nupţialii de casa mi
relui, mama acestuia se sue pe o rădicătură şi de-acolo aruncă 
cu orezu mai ântâiu în miri, apoi în întregii cortegiulu. După 
acesta descăleca mirele, er pre miresă o scoboră tatălui acestuia 
sau unulu dintre nemurile sale cele maî de aprope. Unu băeţelu 
micii ai cărui părinţi încă trăescu, căci numai atunci e conside
raţii de unu aducetoriu de norocii, se petrece de trei ori în colo 
şi ’n coce pe sub calii, ca şi când ar voi să-lu încingă. La uşa, 
prin care întră tinerii, li se ţine unu cercu şi pe când aceştîaj 
ţinendu-se de mână, trecu printr’însulii, se rupe de-asupra 
lorii spre semnu de unire până la morte. Peste pragurile uşiloru

U) Guhl et Koiior, op. cit., Grecii, p. 209.—Dr. Ii. Dliimner, op. cit., p. 156 
(2) Diiringsfeld, op. cit., p. 59.
(it) Diiringsfeld, op. cit., p. 57.



— 647 —

trebuo să pâşescă maî ântâiu cu picîorulu drcptu. Er după 
ce au întratii în nuntru, vornicelulu («vlam») deshobotă pre 
mircsă, rădicându-î hobotulu c’unu obiecţii de argintii, maî 
cu semă însă cu mănunchîulu de argintă alu unei arme (1).

La SârM, îeşindu socra cea mare înaintea miresei pe pragu 
îi dă să guste de trei ori miere dintr e lingură. După aceea 
îi întinde unii băiatu micu pre care miresa trebue să-Iii rădice 
de trei ori în susu şi totu de-atâtea ori să-lii serute şi apoi să-i 
dăruescă o batistă. Pe urmă socra îi dă o strachină cu grâii, 
pre care miresa trebue să-lii arunce în tote părţile mai nainte 
de ce păşesce cu piciorulu dreptu peste pragulu casei şi mai 
nainte de ce-i este încuviinţaţii a întră în camera sa (2).

La Serbii clin Lovrec între Narenta şi Cetina la sosirea 
miresei asemenea i-se rădică pe calii unu copilă, căruia îi 
dăruesce miresa ună meră şi pre care totdeauna trebue să-lă 
profereze. După aceea, scoţendă din sînă ună meră, în care 
e împlântată ună aspru, îlă asverle peste casă, ală cărei pragă 
îlă sărută. Intrândă în casă, socra o portă în colo şi în coce ; 
apoi îi dă o rîşniţă, cânepă de torsu, andrele, o mătură, precum 
si multe alte unelte femeesci de casă, dicendu-i: «acestea te 
aşteptă acuma(3).»

în fine, la Morladhiî clin Dalmaţia, copilulă, care i-se rădică 
miresei pe cală, îi dă acesteia o sită cu migdale, nuci, şi 
smochine spre semnă că ea are de acuma să cugete la alte 
lucruri maî seriose, şi nu la mâncare, din care causă miresa 
asverle cele primite cu dispreţă printre cuscri (4).

Din tote celea, câte s’aă înşirată până aice, resultă că în- 
tîmpinarea miresei cu o deosebită pompă există fără deosebire, 
la tote poporele indo-europene şi că datinele usitate la acestă 
ocasiune, cu puţine escepţiimi şi. variaţîunî, sunt la tote maî 
totă una.

(1) Diiringsfeld, op. cit.,p. 62.
(2) Diinngsfckl, op. oit., p. 73.
(3) Duringsfeld, op. cit., p. 77.
(4) Duringsfeld, op. cit., p. 79.
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XXXIII. PRIMIREA.

Nu multu după ce i sa rădicaţii miresei hobotulu de pe 
capu vine o nevastă, nemu cu miresa, cu desagii, în cari se 
află merindea miresei adusă de la părinţi, iea faţa cu care e aco
perită masa, scote apoi din desagi o faţă nouă, acopere cu 
acesta masa, şi dă apoi miresei talgerile, lingurile, jemnele, 
colacii, mai pe scurtă totu ce se află în desagi. Miresa, luân- 
du-le, le înşiră tote pe masă, er găina cea friptă o pune de 
’naintea mirelui.

Nemijlocită după acesta colăceriulă, îndreptându-se cătră 
meseni, tine următorea oraţie:

' I 1

Fericită casă,
Multu frumosă masă, 
Masă multu cinstită 
Şi blagoslovită; 
Meseni, Dumnîa-vostră 
Mândru rânduiţi 
Ca nisce măslini 
Mândru înfloriţi, i 
Mândru ’ncunjuraţi 
Ca nisce măslini 
Frumoşi rămuraţi, 
Poftimu şi luaţi.
Beţi şi ospetaţi 
Din săhănele 
Cu fripturi

Şi din păhărele 
Cu beuturi.
Că nu-su înşirate 
Unu leliu de bucate. 
Nici doue sau trii,
Ci-su sute şi mii.
Mii nenumărate 
Vedu că-su înşirate. 
Sute peste sute 
Pentru-a D-v6stre 
Guri, vedu că-su făcute. 
Poftimu şi âmblaţi 
Prin tălgerele 
Şi prin săhănele 
Cu linguriţele
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Şi cu furculiţele,
Cum âmblă verile 
Lipovenii cu căruţele. 
Carii nu aveţi 
Linguriţî 
Şi furculiţî 
Maî rupeţi 
Şi cu dinţii,
Că pe noî părinţii 
De când amu apucată 
Aşa ne-au înveţatu.
Eu am auclitu 
Că la dughîana 
Lui Ghîorghiţă 
Simt multe linguriţe 
Şi furculiţe 
Şi se vendu 
Câte 50 de o leiţă...
Pe Sura (1)
Şi la Sadagura.
De-a fi Sura bună 
Le-omu vede ’ntr’o lună. 
De-a fi Sura rea

Nu le-omu maî vede.
Şi pân’le-omu vede 
Eu pe dumnia-ta 
Multă cinstite mire.
Te poftescă 
Să binevoesci 
Şi să îndulcesc!
Aceste bucate 
Pe masă ’nşirate.
Da nu le’ndulci 
Că-alenă şi cu jele.
Ci le’ndulcesce 
C'ună fagură de miere 
Crescută şi strînsă 
De la albinele d-tale, 
C’aşa te voescă 
Mesenii d-tale. 
Dumnecleă a ura 
Cu câtă s’a’ndura.
Er noi cu câtă scimă 
Cu-atâta vorbimă 
Ca să ne mântuimă(2).

Mirele, luânclu şi tăiiiclu găina, împărţesce tuturoru ospe- 
ţiloru câte o bucăţică dintr’însa, încependu mai ântâiu cu nunii 
cei mari. Elu încă gustă puţină. Numai miresa, de şi şadc 
alăturea cu dînsulu după masă, nu gustă de astă dată nimica, 
căci se crede şi se dice că dacă va mânca şi ca na vorâ trăi 
amândoi hine.

Pe când mirele tae şi împărţesce găina, pe atunci miresa 
se scolă de după masă şi luându şipulu cu holercă şi păharulu 
cari le-a căpătată dela părinţii sei şi cari le-a adusă cu sine.

(1) Numele unei Iepe în genere slabă.
(2) Din Mahala, com. de G. Tomoîagă Acesta oraţie se rosLesce şi atunci 

când se’ntorcii dela cununie, atâtu la mire câtu si la mirâsă.
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cinstesce maî ântâiu şi’ntâiu la socrulu seu şi gustându puţinii 
clin păhâru elice:

— Să trăescî; tată, la mulţi ani!
Aice trebue să observămu că miresa acuma ântâîaşî dată 

dice socrului seu tată.
Socrulu celu mare, primindu păhariilu şi sărutând’o pe frun

te, dice:
—Să trăesci, noră!... Dumnecleu să-ţi ajute!... Să fiî bună şi 

de trebă ca să ne putemu bucura de d-ta.
Er după ce a rostită cuvintele acestea se’ndreptă cătră ne- 

vastă-sa, adică cătră socra cea mare, şi’ncbină acesteia păharulu.
Socra cinstesce erăşi la noră şi dice:
—Să trăescî, noră, să fii sănetosă!
De-acolea eşirtdu miresa de după masă cinstesce pre tote 

nemurilc de-a rendulu precum şi pre toţî ceîa-lalţî nuntaşi, 
câţi se află la masă. Apoi în acele părţi, unde nu este datină 
a se da masă mare, ci numai ceva de gustare şi de beutu, 
se bagă erăşi după masă şi se aşeză alăturea cu mirele. In 
acele părţi însă, unde este datină a se da masă mare nemijlo
cită după ce s’a primită miresa de cătră socrii seî, eşindă 
odată acesta de după masă nu se bagă mai multă îndereptă, 
ci cum a prinsă a cinsti pre ospeţi, îndată începă şi bucătări- 
ţele a aduce şi a pune pe masă bucatele, cari s’aă pregătită 
la socrii cei mari, părinţii mirelui, şi după acesta se începe 
masa mare, despre care vomă vorbi maî pe largă în capitolulă 
următoriă (1).

In Selagiu şi comitatulă Zarandulaî nu multă după ce aă 
întrată în casă socra mare îea pre miresă şi ducendu-o într’o 
cămară, acolo îi dă de mâncare.

Er după ce aă venită acuma şi Socriî-micî dimpreună cu 
cuscrii (ospeţiî), carii aă remasă şi s’aă maî petrecută ună

(1) In cele maî multe părţî ale Bucovinei.
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timpii oreşî care Ia părinţii miresei; se punii cu toţii la masă 
după posiţia socială pre care o ocupă în satu şi anume: mirele cu 
pălăria în capii ca semnii că e rege încoronată er miresa cu 
halţiilă totii pe capii stau în fruntea mesei, pe când nănaşii 
şi ceialalţi nuntaşi, ce mai sunt, stau în prejurulu lorii (1).

In Munţii apuseni ai Transilvaniei este datină totu la acestă 
ocasiune ca miresa, când se aşeză în fruntea mesei, să frecă 
peste masă dicedu: aşa să fiu ca masa de cinstită înaintea hăr- 
hatului, er unde şede i se pune unii petecii albii de pănură 
de lână (postavu) ca copiii din acestă căsătorie să fie albi ca 
lâna şi blândi ca 6ia(2).

După ce aii statii acuma unii timpii oreşi care, şi după 
ce aii ospetatii şi cinstiţii puţinii se scolă toţi ospeţii dela masă 
şi iesii cu danţulu afară, în timpii ce una sau mai multe neveste 
cântă felurite cântece, între carele şi acestea:

Frunclă verde de negară,
Hai şi-omu scote danţu-afară,
Că e multişorii de-a seră,
Ii cam mulţii de când mâncaţi,
Poftimu ca să mai jucaţi! (3)

Sau acesta:

Frunclă verde de ovesu,
M'a trimesu mama trimesu,
Să scotu danţulu de pe şesu (4).

Er după ce-aii eşitu afară cântă:

Frundă verde de cafea,
Bine-mi pare că-î pe-a mea.
Duşmanii s’oru junghia,
C’a remasu şi’ncă-i pe-a mea !

(t) Coni. de dl. El. Popu, .şi d-1 I. Duşănescu.
(2) Frâncii şi Candrea, op. cit. p. 167.
(3) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
(4) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
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Care-î nevastf frumosă 
Nu-î pScatii s’o puî la masă, 
Care-î nevasta urîtă 
Nu-î pecatu s’o claî de rîpă(l).

Apoi jocă unu jocu, cloue, adică până ce scotu mesele din 
casă şi faculocu, după aceea întră eră în nuntru şi jocă diferite 
jocuri până hătu târdiu, mulţi chiar până dimineţă, adică care 
după câtu pote ţine şi după cum e dispusu.

(I) Din Crasna dict. de M. Bărbuţă.
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XXXIV. MASA-MARE.

La toţi Daco-Româniî este datină ca părinţii mirelui, după 
ce acesta a adusu pre miresă la sine acasă/ să dea, ca şi 
raaî nainte părinţii miresei, o masă, la care sunt poftiţi toţi 
nuntaşii, câţi au luatu parte maî nainte de acesta la nuntă.

Acestă masă, care in unele părţi se dă Duminecă sera, 
adică în aceeaşi di în care s’a serbată cununia, în altele însă 
a doua di, adică Luni sera, se numesce prctutindene în Mol
dova, Tera-Românescă si la Românii din Gubernia Cberson, 
în Rusia Masă-mara{\)) în Bucovina Masă-mare şi Pripoiu (2), 
eră în Transilvania Masă-mare şi Terfărie sau Terfarie (3).

(1) I. Mîrza, op. cit. p. 18 Nota. 1.—V. Alexandri, Poesiî pop. <ale Rom. p. 
385.—Columna luT Traîanu, an. IX. p. 414 şi 415.— V. Sâghine.scu, Vedrele, 
publ. in iiRoniânia Ijib.» an. XI. BucurescI 1887. No. 3047.—G. Dcm. Teodorescu, 
Boe.siî pop. rom. p. 408.—T. T Burada, O erdătorie în satele românesc! din 
Gubernia Cberson (Rirsia), publ. în op. cit p. 23G.

(2) Nuinireaacesta, de lamros. nponOH=bCutură= masă-mare, împrumutată în 
timpulu maî nou dc la Malorosienî, e usitată maî mulţii în părţile de pe lângă 
Brutu precum şi ’n cele din apropierea munţiloru rusescî, unde Româniî 
vinu maî adese-orî în contactă cu Rutenu şi Iluţanit sau Hiiţulit.

(3) B. Viciu, op. cit. p. 38. Din descrierea d-luî Viciu resultă că în unele 
părţî ale Transilvanie! Masa-mare şi Uiicropulu se serbeză, ca şi ’n unele păriî 
ale Moldove! (veci! Columna luî Traîanu, an. IX, p. 415, A.), în una şi aceeaşi 
di sub numele colectivă de Tirfărie. Acestă numire insă nu core.spunde tutu- 
roră datincloră descrise de d-sa sub aeestă titlu, ei numai uneî părţî maî 
mieî dintre dinsele şi anume acelora, carî în Bucovina şi ’n cele maî multe 
părţi ale Moldove! se serlieză sub numirea colectivă de Uncropu. Noi vomă 
reproduce în acestă capitolă numaî pre acelea, carî, după părerea nostră, se 
ţină de MasS-marc, eră cele-lalte le vomă reproduce la TJncropu.
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Se numescc masa acesta Masă-mare de aceea, pentru că 

la clînsa îeau parte, dacă nu tocmai toţi, apoi de bună semă 
cei mai mulţi dintre bărbaţii si nevestele, cari au fostu în 
diua trecută la nuntă. Ba mulţi si dintre aceia, cărora în diua 
trecută nu Ic-a fostu cu putinţă să mergă la miresă.

La Masa-mare se poftescu ospeţii, ca şi mai nainte de cu 
diua şi anume în Bucovina de vătăjeii sau vorniccii mire
lui, eră în unele părţi ale Moldovei şi Munteniei de însuşi 
mirele (1).

Când începu a se aduna ospeţii, mirele şi miresa, dim
preună cu o păreche de lăutari şi cu unu vornicelu se ducu 
după nunii cei mari ca să-i poftescă şi să-i aducă la masă. 
Si dacă masa se dă diua, ci se ducu cu luminele de cununie 
stinse, cr dacă se dă sara se ducu cu ele aprinse. Lăutarii, 
atâtu când se ducu câtu şi când se întorcu cântă feliurite 
marşuri şi cântece, cr vornicelulu precum şi ceialalţi feciori, 
cări aşişderea petrecu pre miri, chiue de se resună satulu.

Ajungendu la nunii cei mari a casă întră în nuntru totu 
cântându şi cliiuindu. în casă mai tragu câte-o ropotă, până 
CC se găsoscu nunii, apoi se întorcu cu toţii îndereptu ase
menea totu cântându şi chiuindu.

Sosindu toţi cei ce au fostu poftiţi la mire, pune socrulu 
celu marc, tatălu mirelui, pre nunii şi pre nuna cea mare 
în capulu mesei, eră pre ccî-lalţi (ispeţi de-a drepta şi de-a 
stânga loru, adică tocmai asa cum au fostu aşezaţi si la mi- 
resă. Si cei mai bătrâni si mai de frunte vinu mai ’nainte, 
eră cei-lalţi mai în urmă.

Cum s’a împănată masa cu ospeţii, pună luminele de cu
nunie aprinse într’o cofiţă de’naintea nuniloră şi acolo le lasă 
apoi totă noptea. După acesta pună bucătăriţele de’naintea

(l) Columna lui Tralanu, an. IX. p. 415.—G. S. londnu, op. cit. p. 32. 
«Duininccă .sora când ginerele invită familii la masă, invită mal ântâiu o familie 
intregă, unde Irăesoă toţi al casei, ca să atbă şi dă casă intrcgă.-o
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fic-căriu ospe câte unu cozonacii şî-o bucată ele pane. eră la 
mijloculu mesei mai multe pahare şi şipuri cu vinu sau ra
chiu precum şi câte unu renclii sau cloue de talgere cu re- 
cituri.

Şi acuma, după ce s’au aşezatu tote cele trebuinciose pe
masă, vine unulu dintre bărbaţi şi puindu-se faţă în faţă cu
nunii cei mari, tine următorea oraţie :" > )

Masă, masă,
Friimosă!
Meseni dumnia-vostră,
Pre cari v’au renduitu 
Dumnedeu cclu sfântă 
în acostă cinstită casă.
La acostă frumcjsă masă.
Masă Irumosă,
Cu foţe do masă 
Prisne [\] do metasă,
Săhano înfcrocatc 
Cu totu felîulu de bucate, 
împrejurulu mesei renduiţi 
Ca nisce măslini odrăsliţî, , 
Vc rugă socridu cclu mare,1^ 
Precum şi s(3cra cea marc, 
Nunulu şi cu nuna cea marc 
Să luaţi din pane şi din sare, 
Din darulu sfinţiei sale,
Ve rog’ă soctii cei mari.
Precum şi nunii cei mari.
Şi cu încă îndrăsncscu 
Pe dumnia-vostră să vo poftcscu 
Să luaţi.
Să ospătaţi
Din pane şi din sare

Din darulu sfinţiei sale.
Că nu-î unu rendu de bucate.
Că sunt mii nonumerato :
Sabane ferecate, 

rTu/mur7.{2] spoite.
Tal gere z u grăv i te.
Linguri porodite (3)
Pentru a dumnia-vostre e’uri gă-
Că şi ’mporătesa 
Miresa
Uşele-a deschisă 
b'eţc de mas’a’ntinsă 
Feţe de masă,
Prisne de metasă.
Cu capetele cu firă 
Să vo fie voia deplină . 
Poftimă luaţi 
Şi ospătaţi.
Care cu cuţită 
Cu cuţită.
Care cu furculiţă 
Cu furculiţă.
Fişte care pentru sine 
Fie voitoriă de bine 
Şi croitoriu de pane. 
Care n’arc cuţită,

[tite.

(1) rnsne=c\x totulu, curată, neamestecată.
(2) Tif/iUini, in locă de tic/ăl, de la tif/ac.
(3) Pocoslile -poleite.



— 656 —
Pc Alba şi la tergu!
Care n’are furculiţă,
La băcalu la loniţă!
Care n’are nici ele unele 
Să rumpă şi cu mânile 
Ca şi ’mperatulu mirele.
Eii am o custură rea 
Şi încă făr’o plăsea.
Dar totu m’oiu sluji cu ea. 
Er d-v6stră 
De gândiţi

Şi socotiţi,
Că bucatele-su otrăvite 
Oiu gusta eii înainte.
Că de câtii a peri 
Oştea împeratuluî 
Mai bine oîii peri 
Eli, unii, reii alu satului:
Amin! amin !
Şi mie-o năframă de inii
Eii să-mî ştergii gura de vinii (1).

Sfârşindii oratorîulu de rostitu oraţia acesta, toţi ospeţii, cari 
până acuma au stătu în piciore şi au ascultau cu cea mai mare 
luare aminte, se aşeză la loculu loru şi începu a mânca din 
bucatele ce le sunt puse de nainte.

De sine se’nţelege că precum în dina trecută la masa, ce 
s’a datii la miresă, aşa şi la acestă masă păhărele şi şipurile 
cu rachiii nu mai stau locului. Din tote părţile audi şi de astă 
dată chiritisându şi dicendu:

— Să te vedu sănetdsă, ntmă mare! Norocu si sănetate
y •7 I

linului şi linei d-tale!... Să trăesc^să mai cununi!...
închină.
—Amin !-respunde nuna,-să te-audă Dumnedeu, să te vedu 

şi pre d ta ca mâni cununându, măritându şi însurându, 
ca să vinu şi eu la veselia d-vostrăi... Miilţămimu de cinste 
şi celoru ce se ostenescu Dumnedeu să le dea norocu... De 
unde dau, Dumnedeu să le împlinescă pentru una o mie.

închină.
—Nună mare! nună mare!—audi pe altă nevastă dicendu— 

să ai parte de finuţii d-tale!... cum ai ajunsu de i-ai cunu- 
natu, aşa să ajungi să le şi botezi!...

Mai- pe scurtu toţi sunt veseli, toţi din tote părţile închină 
şi cliiritisescu. Si astă închinare si veselie tine mai multu ore

(1) Dict. de llic Ungurenu din Ilişcsoî.
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după olaltă, căci afară de bucatele amintite mai susti, urmeză 
ai altele precum : zemă cu togmagi sau tăiţei, sarmale sau 
gălusce, friptură, etc. (1).

In Moldova şi anume în împrejurimea Iluşiloru, după cum 
scrie I. Mârza, se poftescu Duminecă sera toţi sătenii cei că
sătoriţi la Masa-mare, care începe seră cam de la clece ore 
şi dureză până a doua di. Masa se compune de mai multe 
ori până la o sută de părechi de omeni.' Fie-care primesce 
înaintea mesei câte unu păhăruţu de rachiu şi câte o bucă
ţică de pâne.

In masă se dă ântâiu borşu de pasere cu tocmăgei sau 
tăiţei, apoi ostropăţurî, pe urmă reciturî (2), apoi 'găluscl (3). 
După acesta se dau plachiî(4) une-ori făcute cu orezu, dar 
mai de multe ori amestecată cu bulgurâ (5) şi cu păsatU (6) 
apoi vinu fripturile (7).

E însă de’nsemnatu că la acestă masă, celu puţină în Bu
covina, nu se află nici o fată, şi numai rară când câte ună 
fiecioră, ci numai bărbaţi si neveste. Er feciori se află numai 
atunci, când aceştia sunt forte de aprope înrudiţi cu mirele 
saă cu miresa şi sunt orfa^^şaă când părinţii loră sunt bol
navi şi din causa acesta, rieputendă ei singuri lua parte, îi 
suplinesce feciorulă celă mai mare. De altmintrelea nici fe
ciorii nu aă datină de a lua parte la acesta masă.

Lăutarii, cari, ca si mai nainte, asa si la acestă masă trcbue 
numai decât să fie de faţă, cântă feliurite cântece betrânesci, 
doine si hore.

(1) Dat. rom. din Bucovina.
(2) Zalatina roinândscă.
(3) Sarmale greccscT: în Bucovina: gălii.sce.
(4) I'ilalu greccscu.
(5) Grâu pisată.
(0) Meiă, mfilaiu merunţelu.
(7) I. Mirza, op. cit. p. 18.

S. FI. Marianu, Nuota la RoTnftnt. 42
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Dar nu numai lăutarii sunt aceia, cari cântă la acestă oca 

siune, ci mulţi şi dintre ospeţii cari stau la masă (1).
în unele părţi ale Transilvaniei începe totdeauna preotulu 

cu unu cântecu de cuprinsă religiosu, bună oră ca «Versu 
la nuntă» sau «.Cana Galileel,» (2) după care urmeză apoi 
«versil la masă,» «vorbă multă sărăcie, vinulu pentru veselie,y> 
precum şi multe alte cântece naţionale (3).

Noi vomă reproduce aici numai trei, şi vomă începe mai 
ântâiă cu «Versil, la masă,'» care, de şi e de origine căi’tu- 
rărescă, semenă a fî mai răspândită decât altele de asemenea 
categorie;

0, ce bucurie mare,
Ne-a venită la aretarc,
Astă di de bucurie 
De mai mare veselie.
în astă cinstită casă,
V eden du ospeţi după masă,
La masă sedendu şi bendu.
Şi nuntaşii aşteptându.

Acum pe drumulu celu mare, 
Vedu că vine oştea tare;
Cu carăle încărcate.
Aducă multă bunătate.

Călăraşii înainte.
Ca nisce omeni cu minte.
Da de scire tuturoră.
Că se ’nsoră ună fecioră.

Vine nunulă cu nuntaşii. 
Mirele cu Călăraşii,
Când începu ceterele, 
Desfăteză inimele.
Până jocul ă se sfârşesce, 
Socăciţa se gătesce.
Când întră ospeţi ’n casă. 
Bucatele staă pe masă.

ică vină pe întrecute, 
fii staă pe lângă bute. 

Aducă vinulă colă mai bună. 
Ca să ’nchine ’ntâiă Ia nună.

Păhărele tote-să pline.
De acuma toţi să ’nchine. 
Pentru cinstea tineriloră, 
Audindă versulă ceteriloră.

(1) G. Dem. Teoclore.scu; Poe.siî pop. rom. p. 408: «Ele, adică cântecele vechi 
s<au betrânesci, sunt cântate la ospeţe şi la festivităţi însemnate, precum la 
cumetrii, la logodne, la serbători, cu deosebire la nunţi şi în specialii la masa 
cea mare de Duminecă sera.»

(2) Să se veclă acestu cânteeCi de origine cărturărCscă în «Revista p. Ist., 
Arch. filolog.» an. I. Voi. 11, fasc. II. Bucuresci 188.3, p. 32.3.

(3) Coin. do d-lfi I. Georgescu.
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Şi-aşa c]iice, aşa sună:
Fiţi meseni cu voc bună!

Vivat! vivat! să trăescă, 
Mirele cu-a sa miresă!(l)

Alu doilea cântecu cur atu poporanii, care se cântă la Masă- 
mare, e acesta:

Busuîocu ele pe iconă,
/ Nănaşa ni-î ca şî-o clonină.

/ Busuîocu tle pe cuîeriu,
I Nănaşu-î mare boeriu. 
i Să trăescă nănaşu,

Pentru dînsu-î libovu. 
i vSă trăescă nănaşa, 
i Pentru_^însa-I dragostea, 
i Nici nănaşu nu-î betrânu,

Finu-t ca şî-unu trandafirii.
Nici nănaşa nu-i betrână, 

j Fina-î ca şî-o rujă plină, 
j Să trăescî nănaşă mare,

Să maî liî nănaşă mare,
: Să porţî penă de păuuî,
! Să botezî şi să cununî, :
I Să porţî penă de merii creţii, 
j Să ciinunî 'ŞÎ'să botezî,
[ Batăr unu satu şi jumetatc^
VDc, ne]30ţî şi de neppte (2).

Alu treilea cântecu din Chiorii sună aşa:

Celu ce mărită şi ’nsoră,
Nu-lii lăsa. Domne, să moră!
Ci trăescă multu în lume.
Să mi-lu vccjă şî-alCi meu bine.
La unu copilu tenerii ca mine (3).

I.a Romani, cari încă aveau datină, după aducerea miresei 
la mire, de a da în casa acestuia o cină, unu feliu de Masă-

I

(1) B. Viciu, op. cit. p. 47.
(2) Din Rod 11.a, corn. de d-lu I. Popii Reteganulu.
(3) Cântece pop. din Chiorii cule.se de 1. C. Someşanu şi publ. in «Familia» 

an. XXII. Oradia-marc 1886. No. 30, p. 431.
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/inara{l), asemenea se cânta în decursulu mesei nu numai din
filiere, instrumentele din cari era compusă musica (2), ci şi
din gură, er ospeţiî veselindu-se strigau: Tulassio (3),

In ţinutulu Zarandulul, Timişoreî, Chiorului şi a Selagiuliii din
Ungaria, precum şi’n unele părţi ale Transilvaniei, nu mulţii
după ce s’au aşezaţii ospeţiî la masă se începe închinarea
CinstelorU sau Cmstieloril, adică a feliuriteloru obiecte pre can
cei chiemati le-au adusu ca daru tineriloru căsătoriţi.) )

Acestă închinare se numesce în Selagiu grăirca, în Chiorii 
respimderea (4) er împrejurulu Timişoreî strigările cinsteloru (.5).

(1) Plaut. Cure. 728.—Plaut. Aul. 2, 2, 84, 86.
(2) Plaut. Cas. 4,3,1.—Terent Adelpli. o, 76. Clauclian, 14,30, şi mal multfi 

la Rossbacli, p. 342.
(3) Bojînca, fiindu-T vorba despre Talassio, deulu de origine sabină alu Ro- 

maniloru iRossbaoh p. 345 f f) face în opulu seu citatu p. 214, următorea 
observare: „ Urezetoriî sau strigătorii Româniloru adese-orî se dicu NuntSlofl, 
doră dela Nun-Talasiu."

D-lu G. Misailu luându-se după Bojînca, scrîe op. cit. p. 164: «Urătorii sau 
strigătorii Româniloru, strigau Nimtalas,\> apoi se ’ntrebă: «să nu fie o deri- 
vajiune dela nun Talas?»

Diiringsfeld, luându-se de bună sâmă la rândulu seu după d-lă G. Misailu 
nu numai că crede că ar esista cuv. Nuntalas la Români, ci îlu şi derivă dela 
Nune Thalassio. Etă ce ne spune d-sa în privinţa acesta, op. cit. p. 54 : «Komnit 
man durch ein Dorf oder vor das Brauthaus, so ruft der Brăutigamszug unter 
Freudenschiissen: „Nun-talassi !“ worauf Alles herausstiirzt, schiest und den 
alten Riimerruf: „Nune Thalassio" erwiedert, den man aucli beim Hochzeits- 
tanze bort.»

In fine Dargun, luându-.sc după Diiringsfeld, asemenea crede op. cit. p. 
101, că cuvîntulu .acesta întru adeveră ar esista în lioniânia.

Etă-ne cum amu ajunsă dela cuv. nuntaşii pl, nuntaşi, formată dela cuv 
nuntii, prin mijlocirea formei prelungite nuntălaşii, dacă întru adeveră csislă 
unde-va o astă-foliă de formă, şi prin scrierea cea falsă de nuntălas a d-lul Mi- 
sailă tocmai la Nune-Thalassio.

(41 Corn de d-1 El. Popă.
(6) G. Trăilă: Nunta ţerămiscă in prejurulă Timişdrcl, publ. în op. cit p. 440. 

şi 457.
Dc 6re ce în ţinutulă Timişoreî ospeţiî mirelui ducă cinstele loră numai 

la mire, ără al miresei numai la miresă, de aceea în .acestă ţinută este datină 
ca la Masă-m.arc saă tOrfărie să se strige numai cin.stcle mirelui, eră a mi
resei se strig'ă de comună după cina saă masa ce aă dat’o socrii mici înainte 
de ducerea miresei la mire. '
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Pe când socrii şi cu cuscru stau ancă la masă, pe atunci 

cMemaţii se pregătescu şi vinu cu Cinstele.
■ acestea la Românii clin Ungaria constau clin nisce 

colaci mari ca rotiţele plugului, clin picîore şi coste de porcu, 
din o pogace, pe care frigu câte unu puiu, şi cocu pancove 
de aluatu.

Cumetrulu mare însă face ceva mai pomposu. A lui cinste 
stă, atâră de pogacea cu puiu şi pancove, âncă şi clin unu 
lemnuţu cu patru crengi cioplite cu ţepuşe, pe cari se înşiră de 
josu până susu pancove, verfulu ţepuşeloru se legă de o laltă 
cu aţă pe care sunt înşirate nuci ori prune uscate, şi pe ţe
puşe se punu totu atâtea mere. Maî de asupra o căutătorc 
(oglindă), şi feliurite flori împrejuru, care arată forte frumoşii.

Tote femeile, ale cărora bărbaţi şi mame sau surori, ale că
rora fii sau fraţi sunt chiemaţi la nuntă, aclucu singure cinstele.

Cumetră mare însă nu. După cumetra se clucu cu flamura, 
musica şi alţi bărbaţi şi femei, şi o aclucu cu pompă la casa 
mirelui, purtânclii alţii cinstele ei înainte. Acesta se întâmplă 
de locu după sosirea miresei la casa mirelui ’nainte de cină. 
Sosinclu cumetra mare îi iesu cu toţii în cale din departe, 
eră la uşă salută şi ea pre miresă după formula prescrisă 
şi plătesce galbănulu. Cinstele celelalte sunt în cămară depuse 
a cumetrei mari şi a tarisfătiţă, căci acesta se ţine de con
duita ei, se punu de locu înaintea mirelui, şi anume crenga 
se împlântă într’o pâne mare pusă pe masă. După aceea se 
aşeză toţi la renclu, mirele în mijlocii, de-a drepta cumetrulu 
mare şi soţia acestuia, clc-a stânga tarisfatulu cu soţia sa şi 
pe rendu toţi ceî-al alţi ospeţi cu soţiele lorii.

După cină se aducă cinstele tuturora pe masă. Atunci cu
metrulu mare dă scmnulu şi doi tineri sprinteni şi glumeţi 
păşescu înaintea cumetrului mare şi începu a striga cinstele. 
Maî ântâiu a cumetrului mare în următoriulu modă:

Umilă dintre cei doi îea crenga în mâna dreptă, pogacea 
şi o iagă cu vină în mâna stângă şi dice:
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Bună diniineţa cumetru mare şi tarisfatu!
—• Mulţămu cl-tale !
— In ce voe sunteţi?
— In bună
— Dar la noi şi mai bună.
Apoi continuă:
— Am auditu că trăesce Dumnecleu cu d-v6stră.
— împreună cu d-v6stră—respunde cumetrulu mare:

A fostu să fic.
Acesta veselie.
Şi n’a pututu să fie.
Acestă veselie,
Fără unulu,
Fără altulu,
Fără cumetrulu mare,
Şi cunietrâ mare.
— Vivat! aminI• Strigă mulţimea.

Si asa cumetrulu mare se rădică şi dice asa cătră cume- 
tra mare:

— Mei muero! noi avemu unu finu! Elu ne chiamă să-lu 
cununămu! Tu să te ridici şi să te câştigi după obiceiulu 
din babalucu (moşescu).

Avemu noi de la Dumnecleu 
Stogii da grâu,
Cîopore 
De hore,
Clubere cu unsorc.

Şi aşa cumetra mare, câtu-i de betrână se rădică şi se oste- 
nesce şi pregătesce o cinste frumosă!

Cu unu stogu de auru (1),
Cu scorţe de ceru (2),

(1) l’ogacea.
(2) Pancovcle.
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Cu unu piţanii friptu (1),
Cu o bute de vinu (2),
Să trăescă cumetrii mare 
Şi cumetra mare!
Primiţi bucuroşi!
Mâncaţi sănătoşi!

— Amin! vivat!— strigă din tote părţile. Apoi aşa se 
strigă a tarisfatului^ şi pe rendu a tuturora ospeţiloru între- 
ţesendu câte glume tote, la cari nuntaşii rîdu cu bucurie, 
eră între pause cântă şi musica câte o piesă.

Secundantulu strigătoriului însă repeteză tote cuvintele lui, 
aşa precum elu le rostesce.

Aceste cinste apoi se împartă, ce e mai frumosu şi mai 
de frunte predă cumetrulu mare miresei, şi mai cu semă 
donările de pânuri cari se aducă, er restulă se împarte în
tre nuntaşi, si ca delicateţe se consumă, tinendu-si cume- 
trulă mare două pogăci pentru sine şi tarisfată, care le pune 
în straiţă, asemene deosebi capătă diverulă, stegişulă şi lău
tarii separată câte o pogace(3).

în comitatulă Zaranduluî se aduce mai ântâiă cinstea unei 
rudenii mai de aprope de-a miresei, se’nţelege dacă Oinstch 
se strigă la miresă, şi vorniculă închinându-o, dice :

N. N. a aucjitu,
De la cine-a li auclitu, 
Că este di de bucurie 
Şi de veselie,
La a lui N. casă 
Cinstită şi alesă.
Şi elu bine s’o gândită 
Şi s’o socotită,

Şi s’o pregătită
Şi-aicî o venită
C’o plăcintă de grâă frumosă
Ca peliţa lui Christosu,
Şi cu de-aceste merunţele, 
Să’nvertă mesenii limba prin ele. 
Şi c’o vadră do băutură crăescă, 
Cine-a bea din ea să trăescă.

(1) l’uîulu.
(2) laga.
(3) G. Trăilă, Nunta ţSrăndscă împrejurulu Timişoreî, publ, op. cit. p. 446 

şi 457.—Com. de El. Popii.
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Ba încă şi cu hârcă (I) 
Do sub cotarea ('2),
Ba încă nu-î barcă 
De sub cotarea,

Că-i unu clocoîu (3) 
De prin gunoîu, 
Să-lu mâncămu noî 
Şî cu voii

In chipiilu acesta închină vorniciilu cinstele sau darurile tu- 
turoru chîerfariroru. er după ce le-au închinaţii cinstesce pre 
fie-care chierfariu câte c’unu păharti de beutură (4).

In mufUiî Ahrudiihiî este asemenea datină ca cinstde, cari 
constau din : colaci, plăcinte, cărnuri, găini Iripte, pânză, 
bani, etc., să se strige sau să se vornicescă, nemijlociţii după 
aducerea lorii, atâtu la miresă câtu şi la mire, amintindu-se 
în acelaşi timpii şi numele dăruitoruluî. Er strigarea sau vor- 
nicitulii ccloru ce se adiicu la miresă sună astu-feliu :

Meseni de la masă !
Boerî şi boerese!
Etă s’a allatu.
Cum vedcmii acleveratu.
Unu omii de omenie.
Pe care D-tleii să-lu ţie.
Şi ve dice :
Eu m’am gătatu.
După câtu D-deii ne-a datu :
C’iinii colacii de grâu curaţii 
Dintre sântă-Măriî semenatu, —
Cu nişte plăcinte frumose,
Să fie miresă sănetosă, —
C’unu huclumaşu do vinii roşiii 
De care-î plăcea la moşiu, —
Cu nişte bani de argintti.
Do care s’atlă la Abrudu 
Dacă sapi pe sub pămîntu.

(1) Sub hârcă se’n(clcgc aice f/ăiiiă friptă.
(2) Cotarcă, pl. co(ăreî= coşarcă, pl. coşărcî, c usitată .şi ’ii Bucovina.
(3) CVfJcoiii—cîocaiîanu.
(I) Corn. de d-lti T. Dusanescu.
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A celoru ce se aducu la casa mirelui, şi anume maî ân- 
tâiCi a colacului:
Cinstiţi meseni dela masă ; 
Boerî şi boerese!
Nănaşt şi nuntaşi!
S’a rupta delulu 
Şi-a cursă darul u.
Anume N.N. ciiistesce 
Pe mire şi pe miresă 
C’unu colacu de grâu curată 
împletită torte minunată.

La doniţa cu vinu :

Cu sburătură plesnită. 
Săracă găină sură,
Erî ai Ibstă pe după şură. 
Acum eşti cu bani în gură. 
Erî aî Ibstii pe după casă, 
Acum eşti pusă pe masă. 
Săracă găină mută,
Popa ’n gură ţi se uită, 
Preotesa te-ar mânca. 
Numai de te-ar căpăta.

La bani;

încă ce-î mal minunată, 
Lucru vrednică de mirată. 
Nişte galbeni din ţcră 
Câştigaţi astă veră.
Nişte taleri mari 
Rămaşi de la Tătari,
Cu nişte hârtii
Cine scie do câte miî(l).

Cu o doniţă cu vină.
Ca să le lie voia deplină.
C’o cupă de vinii roşiii 
De care-a băută şi moşiu.

La^ăina friptă:
Cc-rbnaî minunată 
Şi/lriptură de venată.
Din podulă casei puşcată.
Ori prin curte fugărită.

In Transilvania, unde darurile, ce se aducu la Masa-marc,,
se numescu « Cinstea miresei» fie-carc terfaru si Iie-care nuntaşii> )
care e chiematu si care c la masă, aduce cu sine, ca si’n 
locurile mai susu amintite, o găină, orî unu colacu frumoşii 
sau o ploscă cu vinu, ori vinarsii; muerile şi cate o bucată 
de pânză frumosă albă, înveluită la olaltă, şi aceste le dau 
apoi «.cinste» miresei, punendu-i-le pe masă. Cinstea începe 
de la nunulu mare, pe rendu până se gată, dându-şi fie-care 
ceea ce vrea să cinstescă, în mâna starostei nunului, care, 
luându-le le închină miresei spunendu, cine le dă, şi ce dă, 
şi începe aşa:

Franca şi Candrea, op. cit., p. 163, 167 şi 168.
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Cinstită gasdă de casă, 
Dumncdeu să te trăescă,
Traîulii să ţi-lu totu sporescă, 
Binele să-ţî înflorescă.
Cinstite staroste de locu,
Dce-ţî Dumnecjeti norocu, 
lasă-ţî perulu prin colopu 
Şi din cojocu câte-unu flocu, 
Me regii să me ascultaţi,
Vorba să nu mî-o uitaţi:
Ce-ţi căpeta să primiţi 
Şi frumoşii să mulţămiţî. 
Dumnia-vostră, Iubiţi fraţi. 
Faceţi bine şi Iertaţi,
Vorbele să nu-ml schimbaţi. 
De-oiii grăi, că adi nu-I Marţi. 
Aşa clară Duchulu sfanţii 
Iml clădii şi unii cuvmtii.
Ca să vorbescii pentru toţi. 
Fraţi, cumetri şi nepoţi.
Aici cinstita nună mare.
Caro bună voe are.
Deosebi do-a sa soţie 
Celii clin sfânta cununie.
Clinii colacu de grâu curaţii 
Cum Dumneijeii i l’a daţii,
C’o butelie de vinii 
Ca să-I fie vola’n plinii, 
Cinstesce pe al sel fini!
Acesta-I cam puţinelii,
Da-I cinstesce şi c’unii purcelu. 
Şi cjice aşa prin mine 
Să lea’n nume de bine 
Şi de cum-va o mal trăi 
Cu mal mulţii îl va cinsti.
Mal în colo o fată de nunii 
Şl-aduce semnulu bunii,
O butelie de vinii arşii.
Ca s’o clămii pe sub naşii,

Să ne trecă de năcazii.
Şi o hodă selbatică
De pe tăulii Bandulul prinsă.

Unu veru sau o verişoră:
îşi arată Iubirea,
C’o butelie de vinii,
Să-I fie voia deplinii.
Cu o prepeliţă 

Pestriţă,
Adusă clin Bistriţă,

Cornurată,
Gulerată,
Mercurată,
Vinerată,

Sâ ouă câte trei o-clată.
Să trăescă,
Să-I sporescă!

Altă vSru sau verişoră:
îşi arată Iubirea
C’unii talerii de porţelanu.
Să pună în elii hronii.
Cu ncscarl linguri do pieii 
Să mănânce cu ele oleu.

Sacra mică:

Mal în colo socra mică.
Care-a remasii cu nemică, 
Şl-arată Iubirea sa,
Cătră jupânesa miresă,
C’unii colacii de grâu curaţii, 
Din totă inima clătii.
Şi c’unii valii de pânză albă. 
Cum e pânza mal frumosă, 
Urclită din postulă mare, 
Nevedită din Rusale,
Ţesută la Sân-Nicore, 
Poftindu-I cu Iubire,
Viaţă şi fericire,
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Şi cjlice aşa prin mine,
Să îoa ’n nume de bine,
Că de cum-va va trăi.
Cu maî miiltu-î va cinsti.

O soră:

Îşî arată iubirea.
Cu nisce bucinc frumoşii gătite. 
Şi prin mijlocii găurite, 
înfăşurate cu curele,
Bate-mî-ar aste mesele,
C’o butelie de vinii,
Să-Î fie voîa deplinii.

Alţii cineva:

Unii cinstiţii ornii de-omenie.
Cu a sa dulce soţie,
Îşî arată iubirea:
Cu nescari frumoşi bureţi.
Pare că sunt din Glogoveţî,
Cu nisce fluturi merunţî.
Cari âmblă pe sub munţi,

Şi pe la noî umblă mulţi,
Maî cu somă po la nunţî.
Maî pe urmă nunulu mare,
Celu cu doba în spinare,
Bagă mâna ’n buzunare,
Şi cinstesce pe liniî d-talc:
Cu nisce galbinî din Ţeră,
I-a câştigată astă-vară,
I-a fosta ascunsu în cămară.
Şi acuma î-a scosu eră,
Şi cu nisce taleri mari,
Remaşî încă de Tătarî.
Pe dreptulu sunt câştigaţî,
I-a ştersu c’au fostu întinaţî.
Şi încă cu nisce hârtiî.
Cine scie, de câte miî.
Şi cu maî mulţî 
Banî merunţî,
Crucerî, groşiţe, bănuţî.
Ce î-a câştigată seracuia 
De când a âmblatii cu lancuia (1).

In Bucovina, Moldova (2) şi Ţera-Momânescă (3) e asemenea 
datină de a se aduce si a se închina noiloru căsătoriţi diferite

> I

daruri la Masă-ma/re, şi maî alesu obiecte casnice, precum: 
o păreche de sfeşnice, unu serviciu de masă, o bucată de ma
terie, etc. apoi din pâne albă: grâu, păpuşoiu, etc. ba chiar
si din vite.>

Ce se atinge însă de închinarea acestoru daruri, cari de
astă dată se aducă numai de cei însuraţi la «.întemeierea nouei
case,y> trebue să amintimu că ea se face în acelaşi chipu ca
si închinarea daruriloru aduse de tinere tu la «Vedrert.»

După ce ospeţiî, câţi se află la Masă-mare, au ospătată

(1) B. Viciu: op. cit. 40—41.
(2) V. Săghinescu, cliarulu cit.
(3) G. Dcm. Teodorcscu: Poesiî pop. rom. p. 620.
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(lin tete bucatele ce li s’au pusu de nainte, după ce au beutu 
şi s’aii veselitu timpu de vr’o doue ore şi maî bine, aducu 
bucătăriţele o găină sau şi unu cocoşii fripţii, în gura căruia 
se află unu banu, o floricică şi unu flueraşu de zăbaru, şi 
îlu punu dinaintea nuniloru celoru mari.

Acesta găină, care e aşezată Ia unu locu cu vr’o câte-va 
plăcinte între doue talgere, astu-feliu că numai capulu împo
dobită cu banulu şi cu floricica i se vede, însemneză ca ospeţii 
să se pregătescă de bani. Căci pretutindene în Bucovina pre
cum şi'n celelalte teri locuite de Itomâni, după cum ne vomă 
încredinţa mai la vale, este datină ca la acestă masă, pe lângă 
cinstele sau darurile, despre cari amu vorbită mai susă, să dea 
fie-care bărbată şi câte vr’o câţi-va fiorini pentru însurăţei, 
cărora să le lie de ajutoriă, parte spre acoperirea spescloru 
făcute cu nunta, parte spre întemeierea nouei case.

In unele părţi ale Transilvaniei, precum bună oră în Eodna, 
când aducă bucătăriţele găina acesta şi o pună pe masă de- 
naintea nunului, cântă:

Am găină huluuetă[\)
Şi-Î închisă sulăcată.
Ad’ cheia s’o dcscui 
Să o dau nănaşuluî.
La nănaşu-su patru boi 
Şî-o turmă mare do oi 
Şî-o pungă cu taleri noi 
Şi mi-a da şi mie doi. 
ia, ia, ia, da nu ţî-oîu da! (2) 
Până nu mi areta 
C urau a cu talerii 
Şi să-mi numeri mie triî. 
Gine-î harnică de asta

Ca să pusce găina?
S’o pusce ’ntro pictore, 
C’acolo-Î carnea maî mole.

Saă asa:
Căina vecinului 
La (liua nănaşuluî,
Găina-î de cumperatu,
Totă erna s’a ouată 
De-aceea nu s’o ’ngrăşată. 
Do n’ar fi găina grasă. 
N’amă ave omeni la masă. 
Toţi ară fi pe după casă . .

(1) Hiihiiiu—cvicwm, huhiiietă~cncuiel&, moţată, 
(•2) Aice iî araţă găina.
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Apoi şi acesta:

U, îii, îil! găină friptă! 
Popa ’n gură ţi se uită, 
Preotesa te-ar mânca, 
Numai de te-ar căpeta.

Găina pân’o trăitu,
Totu aşa s’o cârcâitu :
Că trebuc bani de-argintu, 

Că de-aramă 
Nu-su de samă(l).

După rostirea acestoru versuri dă găina nănaşului; acesta, 
tăinclu găinii capulu cu grumadii, le pune într’o plăcintă şi 
dându-le dimpreună cu unu păharu de rachiu bucătăriţei, dice :

Socăciţă vină’ncoce
Ce-aî făcutu nemicu nu-mi place. 
C’ai pusu brânza subţirea,
Vin’o ’ncoce şi ţi-o iea.
Plăcinta nu-i nici făţată (2),
Ai avutu slabă zăgnată (3). 
Tăieţei-su subţirei.
Poţi prinde boii la oi, 
Găluscele-su mititele.
Poţi sparge capulu cu ele,
A itnra-l (4) prinsă bine,
0 pote be ori şi cine.
Săracă găină-albă,
Buna-i fostu de astă trebă. 
Săracă găină sură 
Adi ai foştii pe după şură 
Şi-amîi eşti cu bani în gură.
Eri ai fostu pe după casă.
Amu eşti Iriptă pe masă.
Socăţică ni frumosă.
Plăcinta nu ni brânzosă.
Staţi în locii, boeri de frunte, 
Că-i dusu cu caliilu la munte 
Şi-a veni cu brânza vihdo.nu (o).

Sau astu-feliu:

Socăciţă, draga mea,
Vin’o ’ncoce de-i pute.
Să-ţi dămu pui do turturea. 
Turturea cu clonţii belită, 
P’ângă dînsa bani do-argintă, 
P’ângă dînşii bani de-aramă.
Nu ni-ai pusă piperiă în zamă. 
Na-ţi-o şi te du la vatră 
Şi nouă alta ni gată.
Dacă vrei să capeţi plată; 
Na-ţi-o .şi-o pune pe bornă 
Şi te du la cele ’n podă.
Ne alege una grasă.
Ne-o adă nouă la masă,
C’apoi noi încă ţî-omă da 
Ună păbară de holercii ţă 
Şi vr’o două-trei dutcuţe, 
Ţi-omu da dutcuţe mânânţcle 
Să cumperi pe ele 
Să ne pui şi noue lele.
Socăciţă ni-ar fi bună.
Dacă ni-ar ţine vr’o lună.

(1) Din llva mică.
12) Cu fa(ă.
(a) In Bucovina se rostoscc ztlgnetH. 
(4) ^l(7(()-(Y=recilun.
(o) Goni. de d-lu I. Popii Ilctcganulu.
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Pe vreme maî puţintică,
Nu no scie face ncmică, 
Totc le coce ele frică.

Soc.ăcifa:

Nuntaşii mo năpădea,
Zama la lună fierbea. 
Colaci-a s6re-î cocea,
Nice lemne că n’avea.
Socrii mari reu s’o purta tu. 
Fără lemne î-am aflaţii.
Nici secure nu mi-au datu. 
De me căsnescii din gardu. 
Plăcinta nu s’o faţatu.
Nici ţipoiî nu s’o coptă.
Cu lemne rele de plopu.

Nu-î, bade, do vina mea,
Că mi-o fostă cocîorba rea. 
Nici asta nu-i tăgadă.
Că n’am avută nici lopată.
Şl-am băgat’o din covată,
Er am scos’o tot-o-dată.

Nimiilu :

Să fiî, lele, sănetosă,
T6te-să bune şi frumăse,
Câte ni le-aî pusii pe masă.

a:

Să fiî, bade, sănetosă,
Tote le-aî strigată frumosă, 
Le-aî strigată precum aă fostă l

Aici trebiie să însemnămu că găina şi a-niime găina albă 
jocă unu rolu forte însemnată nu numai la nunţile românescî, 
ci şi la cele francese (2). Eră la Italieni şi a-nume la ceî clin 
împrejurimea Albei Monferrine şi din Riva di CJiieri, unde 
ospeţulu ţine trei dile după olaltă, a treia di se pune pe masă 
unu carcanu care, nu numai că e împodobită cu cordele roşii, 
ci şi primită cu cele mai mari omagiuri, tocmai ca şi găina 
saă cocoşulă la Români (3).

După acestă scurtă observare să ne ’ntorcemă erăşi la 
Români.

Mirele, cum a sfârşită nimulă celă mare şi bucătăriţa saă 
socăcita de schimbată între olaltă cuvintele ce s’aă citată, 
aduce o strachină şi ună păhară cu apă. Strachina o pune 
pe masă de’naintea nuniloră, er păharulă îlă ţine în mână. 
De-odată cu dînsulă aduce şi miresa ună ştergariă saă o mâ- 
niştergură nouă pentru nună şi ună şervetă pentru nună. Tornă

(1) Com. de d-lu I. Popu Reteganulii.
(2) Diiring.sfeld, op. cit., p. 252.
(3) Dui-ingsfeld, op. cit., p. 105.
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apoi mirele apă clin păharu pe mânele nuniloru ca să se 
spele, şi aceşlîa se spală. După ce s’aîi spelatu dă miresa 
mâniştergura nunei eră şervetulu nunului ca să se ştergă. 
Nunii,, luânclu obiectele, ce li sau clatu şi cari se numescu 
((ştergarm de nânaşii,» se ştergu pe mâni şi apoi, aruncânclu 
nunulu celu mare unu banu de arginti in strachină, strîngu 
ştergarele. Totu atunci mai dă miresa nunei celei mari ca 
daru, pe lângă mâniştergură, încă şi unu tistimelu.

După acestă datină, care nu lipscsce dela nici o Masăi-mare 
din Bucovina, luânclu mirele strachina şi păliarulu se retrage 
dimpreună cu miresa, clucenclu-le în altă oclae.

Unulu dintre meseni, care e mai bunii de gură şi mai şa- 
gaciu, care scie mai bine şi mai frumoşii urâ, cum vede că 
tinerii se depărteză, se scolă dela masă, iea clone talgere şi 
piiinclu pe unulu dintre dînsele cloue păhare pline cu vinii 
sau cu rachiu, de regulă tiertu şi înclulcitu cu miere (1) numite 
pretutinclene în Bucovina jxdiară dulci, în Moldova simplu 
‘pahară (2), eră în Transilvania pcdiară de darii (3) începe a 
strînge banii meniţi pentru întemeierea casei none, şi a-niime: 
mai ântâiii de la nunulu celu iuare, apoi de la socrulu celu 
micii, după aceea de la socrulu celu mare, şi’ii urmă dela 
toţi ospeţii pe renclu câţi se află la Masă-mare.

Cum începe strîngetorîulu a strînge' banii, clone până laş ese 
neveste tinere se sue pe laiţă cle’napoia nuniloru şi începu 
a juca şi a bate ne’ntreruptu clin palmi până după strîngerea 
baniloru cântândii în acelaşi timpii următori ulii cân tecii:

Astă laiţă nu-î bătută.
Voia gasdei nu-î făcută.
Astă laîţă s’o băteniii,
Voia gasdeî să făcemii (4).

(1) In Bucovina şi Moldova, veclT V. Aloosandri, Poesiî pop. ale Rom. p. 385.
(2) Columna luî Traîanu, an. IX. p. 41G.
(3) B. Viciu, op. cit. p. 60.
(4) Din Dorna, dict. de Gavr. Boncăşu.
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Insă nevestele acestea nu jocă do astă dată unu jocu do 

rendu, care obicînuescu şi de altă dată a-lu juca, ci unu jocu 
sternitu de dînseld.

Strîngătorulu, luăndu talgerele cu păharulu celu dulce, se 
duce la nunulu celu mare si tiindu-le de’nainte cuvinteză:

Bună vremea, 
Bună vremea, 
Nune mare 
Cinstită şi tare!

Nunulu:

Mulţămimu,
Mulţămimu,
Ostăşele 
Tinerele!
Dar de unde 
Şi pân’unde?
De unde eşti 
Şî-unde pornescî 
Pe la cină 
Cu-astca’n mână?

Oratorulu:

Domnuîu nostru celu vestită 
Astădî sara m’a pornită 
Ca să-î cată de chcltuclă 
Bani dc-arg'intă din altă ţeră. 
Şi dc-ară fi şi de hârtie, 
Binc-ară fi, numai să fie,
Căcî avendă clă nuntă marc. 
Unde lumea s’adunată; 
împăraţii şi’mperătesc, 
Vocvodî, craî şi crăiesc, 
Ncvăstuîce frumuşele 
Şi copile tinerele.
Feciori tineri, mici şi mari. 
Mulţime de lăutari,
Oste mare o mulţime.

Călăreţi şi pedestrime.
Şl-a fostă mare şi vestită, 
Lumel întregi cunoscută.
Şi atuncea di’ntemplarc, 
în căsuţa lui cea marc.
Unde şedă a dumi-salc,
A dumi-sale părale 
S’a iscată o ruginime 
ŞI-O cetă de şorecime 
Şi toţi banii I-aă stricată.
Toţi î aă scosă, î-aă rumegată, 
Şi până ce alţi-a face.
Dacă când-va a mal face,
M’a trimesă în lumea marc 
Să-î cată de rendă de părale. 
Câte sate-am alergată, 
Câte-oraşe-am trierată.
Câţi omeni am întrebată; 
Cine’n lume-î mal bogată ?
Toţi aici m’aă îndreptată.
Chiar casa mî-aă arătată 
La dumnia-vostră cinstite 
Nune marc şi vestite, 
fjicendă că eşti tare 
Peste lumea mare 
Şi aî o mulţime 
Bani şi bogăţime.
Şi eşti îndurătoriă 
Şi dai ajutoriă 
Ori cui, tuturoră.
Deci te rogă cu rugă,
Bagă-ţî mâna ’n pungă 
Si-mî aruncă
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Câte-o rublă;
Ian (lă-mî câţî-va leî de darii

Să-ţî dau şi eu unu păharil 
De vinu de celu din Cotnaru.

Nunulu celu mare, după acesta oraţie, d-eschide punga şi 
scoţendu dintr’îrisa vr’o 5—10 fl. adică dlipă stare şi pu
tinţă, îî pune pe talgerulu celu golu şi după acăsta lea unulu: 
din păhărele, care se află pe cela-laltu tălgcrelu.

Oratoriului după ce î-.a plătită nunulu câtu I’a trasu inima
şi după ce şi-a luaţii păharufu, se ’ndreptă cu cela-laltu pă-
haru la nuna cea mare si dice :» »

Prea cinstită nună mare 
A ajunsu rendulu d-tale,
Ian să vedu câtu eşti de tare, 
lan fă bine dc-a cinsti,
Căci e 4 iu a, m’aşî porni!

Cinstindu nunii cei mari păhărele de bine, strîngStoriulu 
iea banii de pe talgeru şi puindu-i în altu talgeru de’nain- 
tea nunului îi acopere cu o năframă.

Umplendu-se după acesta erăşi păhărele şi ducendu-se 
erăşi la nunulu celu marc, dice :

— Nune mare! nu scii unde se 'Sflă N.N., căci am nu
mai decât să vorbescu ce-va cu dînsulu.

— Am auditu de numele d-sale — răspunde nunulu—, 
caută-lu prin vecini, că de bună semă vei da de dînsulu.

Acuma se duce strîngetoriulu la socrulu celu mare, ta- 
tălu mirelui, şi urându dice :

încă n’amu închinatu,
Păbară dulci

Bună vremea,
Bună vremea,
Socru mare,
Vestită şi tare!
Te-ajunge o voie bună 
Şi o veselie bună.
S’o petreccmu împreună . 
Sera de multă a ’nsărată 
Şi noi păbară dulci.

S. FL Marianii, Nunta Ia Roipânl.

De la cruci,
Ce cu multe,
Zăhărele le-aduci;
Vină de celă bună din Cotnariă 
De-a âmblată,
Moşulă d-tale cu şălvari,
Să bagi mâna ’n buzunariă,

4:3
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Să scoţi vr’o câţî-va griţarî, 
De nu bagă şi ’n curea,
Şi scoto o hărticea,
Te plătcsce de-o belea. 
Scoto aurii şi argintii,
De care seiu că aî mulţii. 
Şi pe tălgerclii îî varsă.

Pe câtii inima te lasă. 
La fiuţiî d-tale-î dă.
Cu cuvinte deplinii.
Cu inimă de românii. 
Cu inimă melită.
Că şi s6cra-i mulţumită.

După ce au plătitu şi cinstitu şi aceştia se duce la tatălu 
miresei şi închinânclu-î păharulu dice:.

Bună vremea.
Bună vremea,
Cinstitu socru mare!
Ecă sara a’nsăratii,
Sî-amendoî n’amii încbinatu, 
Păharu dulce,
Dela cruce.
Care
Cu mare,
Chieltiielă s’aduce,
fită s’arată. nunulii colii mare.
Şi cu linii, cari-î are.
Cu păbare pline.
Cu cuvinte bune 
Păbărelu cu beutiiră.
Şi mai multă voie bună;

Pabarii dulce.
Dela cruce.
Care,
Cu mare,
Chîeltuclă s’aduce.
Vinii bunu de la Odobescî,
De pungă să te gătescî.
De N. N. să te lipescî, 
ţiece sloţi să dăruescî,
Fiilorii, cari îi îubescî.
Vinii bunii tocmai din Cotnariii, 
Să bagi mâna în bu7Ainariii,
Să nu scoţi cremene şi-amnariu 
Numai pumnulii plinii de bani. 
întinde mâna.
Că ţi-i vina!

Luâudu socrulii colii mare păharulu, strîngStoriulu strigă
în şagă:

Vine lelea de la baltă. 
Cu bondiţa ’mboiorată 
Şi cu calulu de pobodii. 
Ca să bei păbarulii totii. 
Şi rădică până ’n grindă.

Că mai este-o bute ’n tindă, 
Şi-lii rădică până ’n podii. 
Că mai este-unu polobocii. 
Ca să bei păbarulii totii (1).

Sfârşindii cu nunii şi cu socri ceî mari sc duce pe la cel- 
alalţi ospeţi şi anume ântâiii la nemurile mirelui şi ale miresei,

(1) Din Dorna, dii’t. de G. Udncăşu.
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ei’ă după aceea la toţi ceîalalţî de-a rendulu până la celu din 
urmă si lie-căruîa îi ureză, rostindu sau cuvintele ce s’au 
înşirată maî susu sau cele ce urmeză:

Bună sera,
Bună sera!
Se’nchină jiipânulii mire
Şi jiipânesa
Miresa
Cu păliaru dulce 
De la cruce,
Care 
Cu mare
Cheltuelă s’aduce;

Sau astu-feliu;

V’a trimesii jupânulu mire
Şi jupânesa
Miresa,
Cu socrii ceî mari 
Şi cu nuniî ceî mari 
Unii păharu de beutură

Şi cu vinii din Odobcscî 
Să faci bine să-lu primescî, 
Să-lii primescî şi să-lu cinstescî, 
Şi la pungă, să gândescî,
La tinerî să dăruescî 
Ce te-a’ndura Dumnedeu 
Şi nu ţî-a pica prea greii.
Vr’o sută de oî cu mîeî,
Vr’o patru vacî cu viţeî,
Câte-va scrofe cu pui’ceî fi).

Şi maî multă voîc bună. 
Cu vinu de la Cotnariu,
Să bagî mâna’n buzunariu 
Să scoţî vr’o câţî-va griţarî 
Şi cum îî cinsti.
Cum îî plăti! (2)

Astu-feliu părendcză strîngătorîulu pre toţi ospeţiî, câţî se 
află la masă, dându fie-cărui bărbaţii precum şi nevestei aceluia 
câte unu păharU dulce de cinstită. Lipsindă soţia unuîa dela 
masă, atunci bărbatulă aceleia trebue singură să bea amen- 
d()ue păharăle de-odată. Şi cum a primită banii de la fie-care 
părecbe se duce şi-i dă nunului celui mare dicendă;

Poftimu de Ia N. N. leî de argintă 
La casă nouă a dăruită,
Nuniî cu cî s’aă mulţămită 
Şi totă masa-î mulţumită (3).

Cei mai mulţi dintre meseni daă celoră tineri bani. 0 samă

(1) Din Mănăstirea Ilomoruluî, corn. ele d-lîi G. Avraniu.
(2) Din Tişouţu eoni. de Vict. Sorocenu, stud.-jiinin.
(3) Din llişe.scî, dict. de llie Ungurenu.
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însă le dăriiescu din vite, precum: oî, vaci, viţele etc. eră
alţii din pâne, adică cine ce pote şi câtu îlu trage inima.

Er celu ce primesce păliandu dulce mulţămesce nuniloru,
socriloru si tineriloru dicendu:

? »

Mulţămoscu nunului mare
Şi fmiloru Dumnilonî-salo
Şi socriloru celoru mari
Şi cinstiţiloru gospodari,
Câţi sunt aici adunaţi
Şi de Dumnezeu lăsaţi
La ace.stă veselie
Hazu şi bucurie (1).

Er când punţi banii pe talgerti dicCi:

Primiţi dela noi puţinii,
Dcla Dumnodcu mai nuiltu! (2)

Toiii atunci nevestele, ce stau de ’napoia nuniloru pe laiţă 
sau şi altele cântă:

Frundă verde de zăharu,
Mulţămimu pentru acestii daru,
Socriloru 
Şi cuscriloru 
Şi tuturoru 
Gospodarilorti.
Totă vara am lucratu,
Şi pc-aist’am aşteptată (3).

în Moldova şi a-nume în districtulu Hufdoru se începe închi
narea puhareloni şi a colacdoru nemijlociţii după ce s’au pusu 
fripturile pe masă.

Se ’nchină mai ântâiti nunului celui mare de cătrâ vornicelti 
doi colaci frumoşi, mari şi făcuţi din moi bine de-o baniţă

(1) Din ilişcscî, dict. de Ilic Ungurenii
(2) Toţii aşa spunu şi Uomâiiiî din Transilvania. Vedî, I. O. TacitO, Nunta 

la pop. Rom. publ. în op. cit. p. 5P.
(3) Din Cehoru, eoni. de M. Diniitrovicî, stud. giînn.
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de făină de grâu spelatu şi două păhare de vinfi unulu pentru 
nunu şi altulu pentru nună(l), dicendu vornicelulu:

Ag’îung’ă-te voie bună,
Pe cl-ta, gîupâne nunti mare,
Şi pe d-ta, gîupânesă nună mare.
Sera a inseraţii.
Şi noî bună vreme n’amu datii. 
l5tă finii d-v6stră.
Vi se ’nchină.
Cu doî colaci de grâu frumosu 
Ca şi faţa luî Hristosu,
Şi cu aceste doue păhare de vinii,
Ca şi celu din Cana-Galileeî de bunu.
Şi ve rogă.
Ca colacii şi păhărele să le primiţi,
Şi cu plăcere să le mulţămiţi.

Nunii primescu păhărele şi colacii, mulţămescu, ureză pe 
mire şi pe socrii cei mari, lăutarii cântă unu vivat din cele 
mai alese pentru puni, le rădică păhărele giucându-le după 
cânteculu cântată de lăutari; după care nimulu pune pe unu 
talgeru iDâne şi sare, pe care pune apoi şi unu daru de bani, 
oare bani începu dela 2 galbeni, adică după puterea nunului, 
dar nici odată nu se coboră mai josu de unu irmilicu, ori 
câtu ar fi nunulu de seracu. După acesta începu apoi a se 
închina succesivii câte doue păhare de vinu şi la omenii mai 
bogaţi şi câte doi colaci mai mici decât ai nunului, şi a-nume 
la fie-care păreclie de omeni conmeseni, totu cu aceeaşi ren- 
duelă, dându fie-care darulu seu de bani, după putere. însă 
nici unulu nu se coboră mai josu decât 2 sfanţi.

Acelea câte-va sute de lei, cari se adună de pe masă sunt 
ai miriloru ca ajutoriu la noua gospodărie (2).

în districtulu Bacăidui începe ConocartidU uraţia păliareloru,

(1) Păharulu nunului e de trei ori mal mare deeât alu nunei.
(2) I. Mîrza, op. cit. p. 13—19.
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după ce ospeţiî au mâncatu două feliuri de bucate, şi adre- 
sându-se cătră nunu, îî dice aşa:

Agîungă-te voîe bună,
Domnule nunu şi cl-nă nună!
Etă se închină mirele,
Cu acesta corabie;
Dar în corabie ce să lie,
Nu pote nimenea ca să scie;
Insă eîi, fiindu voitorii! de bine,
Tote lucrurile vi le-oiii spune :
In corabie este unii şalii mare dcla Tocatu 
Să ve fie d-v6stră de îmbrăcată;
Unu săpunu de la Bagdatu,
Să v6 fie d-v6stră de spelatu,.
Asemenea nisce pânî de la Tocatu 
Să ve fie d-vdstră de gustată.

După acesta er se adresază Conocarmlu cu o tablă pe care 
se află doue pahare cu vinii şî încependu a cuvînta dice:

Etă SC închină
Tinerii şi toţî mesenii împreună 
Cu aceste păhară cu băutură!
Păharălc sunt de la sfidară,
Er vinulă de la Cotnară,
Să băgaţi mâna în buzunară 
Să scoteţi
Vr’o 4, 5, galbeni de cei mari 
Şi pe d-loră tineri să-i dăruiţi.

Dacă nimulu n’are buzunară, Conocarîulu îi dice:
Vinulă e de la Poiana lungă.
Ca să băgaţi d-v6stră mâna’n pungă 
Şi să scoteţi
Vr’o doi trei de cei mari.

Şi în chipulu acesta se duce Conocarîulu pe la toţi mesenii 
de le închină păhărele, şi lie-care sătenu ureză vieţă şi feri
cire la tineri, bucurie la betrâni, şi bendu vinulă odată cu



— 679 —
intonarea unui cânfu ce-lu cântă lăutarii, bagă mâna în pungă 
şi scote 5, 6 franci de dăruesce tineriloru şi la urmă făcendu- 
se socotela de cătră nuni, se găsescu 16 până la 20 galbeni (1).

In Ţera-Româmscă esistă asemenea datina acesta, sau celu 
puţinii va ii esistatu mai nainte, căci o baladă poporană în
titulată (.iMoşmgiiUi» ne spune între multe altele şi acestea

Elu a casă, de ajungea 
Şi în curte de-şî întră. 
Nuntă mare că găsîa, 
fir în casă de întră,
’Ntinsă misă că vedea, 
Mcsă’ntinsă şi bogată 
Totu de lume încheiată.
Şi de tineri conjurată, 
Mcgiaşii ospeta 
Şi nuntaşii se(cinstea!
Unii bea, alţii mânca.
Şi la nuni le mulţămia.
Şi pe miri firitisia. 
Călătoriulu de întră,
Elu la mesă nu şedea.
Ci la uşă se oprîa,
Intr'unu colţu se aşeza. 
Foicică şi-o lalea.
Trecea vremea, câtu trecea.

Până nunulu se scula, 
Vasti curaţii că alegea, 
Pd«e, sare’n vasu punea, 
Daru într’însulCi arunca 
Şi pe mesă că-lu punea. 
Toţii nimtaşulii ca să \iea 
Cătu îlu lasă inima.
Totă lumea dăruia:

Unii hol 
Şi alţii ol,
Unii bani 
Alţii juncani,
Unii vil,
Alţii moşii,

Busdugane pentru fini 
Si miresei baibafiru.
Daru bogată că se fâc( a. 
Avuţie -se strîngea (2). !

In Transilvania după ce s’a pusu alu doilea felîu de bu
cate pe masă, starostea nunului, adică colăceriulu, sculându- 
se, face semnă să tacă toţi, apoi elice:

— «Cinstiţi meseni şi omeni de omenie! Cinstitulu nună 
mare, care bună voie are, vrea să porncscă ună «păhani de 
dani» pe sema fîniloră d-sale, ca să-i ajutămă pre aceşti doi 
tineri, că acuma, făcendu-se gazde noue, aă multe lipse.

(1) Column.i lui TraTanu, an. IX p. 416.
(2) G. Dem. Teodorescu, Poesiî pop. rom. p. 620.
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Aşa clară pornimu unu păharu de clarii.
Şi cine-şî va băga nasulu în păharu 
Să-şî bage şi mâna în buzunaru,
Şi cine îşî va be păharulu,
Să-şî clee şi darulu (1).

După acesta oraţie generală, atlresându-se în specialii că- 
tră nuna cea mare, elice :

Să trăescî, nănaşă marc !...
Eu îţi închinu clumi-talc,
C’unu paharii galbinii 
Dintr’unu vîrfu de paltinii,
De unde sughiţă '
Dalbă iecîoriţă,
Cu mâneci pestriţe . . .
De mi-î sci mulţămi,
Păharulu li-î dobândi;
De nii-î sci înturna,
Păharulu li-î căpeta!

Nuna:
Păserica ruguluî 
Cântă ’n vîrfulu nuculuî, 
piua întregă ciripesce,
Dumi-tale-ţî mulţămesce! (2)

Sfîrşindu oraţia acesta pune unii păharu de vinii pe unu 
tăeru şi îlu dă nunei. Apoi adresându-se cătră altu ospe elice:

Eă îţî închinu cu păharulu,
Dumnccleu fie cu darulu.
Dar într’asta beutură 
Este şî-o cimilitură 
Şi cimilitura mea 
pice, cjeu, mândruţ’aşa : (31

(1) B. Viciu, op. cit., p. 60.
(2) larnik şi Bârsanu, bp. cit., p. 627.
(a) Dacă acela, căruîa i seiichină păharulu c bărbatCi, versulu acesta .se 

schimbă astu-feliCL: «elice, cleti, mândrule-aşa ».
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Că pe lîialulu Nistrului,
Nistrului adâncului,
Este-unu .păltinaşu de aurii 
Cu vr'o nouc puî de grauru:

Ciripescu,
VoroVescu,

Cum să scoţă, cum să lie 
Ceî bam de -vămăşie?. . .

Vorii trece Nistru 
Să prade Pistru 
De zale, de inele.

De copile frumuşele.
Frundă, frunduţă.
Să trăescî dragă, mândruţă!

Ceea, căreia s’a ’nchinatu:
Troscoţelu de lângă cale.
Voie bună dumi-tale.
Păsăruîca rugului 
Pe cornele plugului 

Cripesce,
Vorovescc

Dumitale-ţî mulţămesce (1).
După acesta dă erăşi tăerulu cu păharulu de vinii celui 

ce i l’a închinaţii, şi aşa urându şi închinându pe rcndu la 
toţi ospeţii şi casnicii, în urmă gatâ la nunulu mare, care pune 
bani maî mulţi decât ori-care, er de nu pune mai mulţi 
atunci ori-cine are dreptu «să-lu cumjiere», punendii mai mulţi 
decât nunulu, când acesta îşi pierde finii şi dreptulu de 
nunii; de aceea nunulu e siliţii a doua oră şi chiar şi a treia 
oră să-şi rescumpere finii şi dreptulu de nunii.

Până âmblă păharulu celii de darii nuntaşii nu se scolă 
de la masă, ci îşi petrecu.

Banii adunaţi cu tăierulii se dau nunului sau nunei, şi 
acesta îi dă miresei cu tăierulu.

(1) larnik şi Bârsanii, op. cit. p. 517.
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După aceea mai ^mblă şi ceteraşulu cu cetera înveluită 
dicenclu că s’a stricată şi să-i dce cruceri să-şi cumpere alta, 
sau să şi-o diregă şi să-şi cumpere strune. Acestuia âncă îi 
mai dă, cine ce vrea.

In urmă vine budătăresa (socăciţa), cu mâna legată, cu o 
lingură mare în mână şi cere cruceri de lecuri, că s’a arsu 
făcendu de mâncare (1). Şi pe cându unulu dintre meseni o 
iea peste picioru dicendu:

Socăciţă lungă’n dej te (2)
Carne’n 61e nu mai este:
Socăciţă lungă’n nasu 
Carne’n ole n’a remasii (3).

pe atunci pune fie-care câte unu cruceru sau doi în lingură, 
apoi iese socăciţa jucându şi dicendu acuma că nu o dore 
nemică (4).

Unii dintre meseni, cari sunt buni cântăreţi şi totodată 
şi şăgaci, cum au primită păhandu dulce şi aă mulţămită 
pentru dînsulă, începă a cânta câte ună cântecă glumeţă 
prin care înveselescă totă masa.

Din mulţimea aceloră cântece, cari se cântă la acestă oca- 
siune, noi vomă reproduce aice numai unulă şi a-nume:

Pâhărelu cu floricele,
. Cum te-oru be buzele mele 
Cele trase, supţirele 
Ca 3 scânduri de podele.
Păharelulu câtă unu cuiu,
Când îlu pui la gură nu-î.
Să mai bemu câte-unu păharu 
Pân’cc-a fi sore pe dclu.
Să mai bemu o ţiricuţă

(1) B. Viciu, op. cit. p. BO.
(2) Dcjte—degete.
(3) Corn. de d-lu I. Popii Retcganulu.
(4) B. Viciu, op. cit. p. ol.
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Pân’ce-a fi sore’n luncuţă.
Holercuţă de secară!
Eu te beii de bunişoră,
Tu me claî pe uş’afară;
Eu te beu, şi tu me’mbeţî,
Multe năravuri me’nveţi,
Da dacă m’oiu desbăta,
De năravuri m’oiu lăsa(l).

Sfîrşindu strîngStorîulu de strînsu banii, nunulu celu mare 
îî numeră, spune în audulu tuturora meseniloru câţi s’au 
adunaţii şi după aceea legându-i pre toţi la unu locu într’o 
năframă, în Transilvania în pintenii (2) în care maî pune âncă 
şi-o lecă de pane şi sare îi dă tinerilorii ca să-i strîngă (3) 

Mirele şi miresa, primindu-i, serută mâna nuniloru, apoi 
a socriloru şi în urmă a tuturoru ospeţiloru celoru maî be- 
trâni şi mulţămescu.tuturoru pentru binele ce le-au făcută (4).

în acelaşi timpu sa audă din tote părţile urări de fericire 
şi viaţă tignită noiloră căsătoriţi.

Astă-feliă scie poporulă română a se ajiita la întemeîarea 
nouei case, ca, îndată după nuntă, să aibă ună omă egală 
în avere, ca să potă emula cu dînsulă la întreprinderile cele 
none şi să nu fie redusă la sapă de lemnă prin împrumuturi (5). 
Astă-feliă se ajutaă şi Bomaniî, la cari, chiar ca şi la Românii 
de adi, când ajungeaă la mensae secmdae se aduceaă darurî 
plăcute, er blidele pline cu măncărt le grămădîaă pe altariulă 
din casă saă pe vatră (6).

(1) Din Horodniculu-de-josu, com. de d-lu P, Prelipoenu.
(2) I. C. TacitQ, Nunta la pop. rom. publ. în op. cit. p. 60.
(а) In unele părţî ale Transilvaniei, precum bună oră în districtulti Nfis6u- 

duluî, il dă dimpreună cu o cofă de vinii, cu unu colacii frumo.su şi c’o lu
mină. Com. de d-lu I. Popii Reteganulu.

(4) Datina Hora. din Bucovina.
(5) I. C. Tacitu, Nunta la pop. rom. publ. în op. cit. p. 59 şi 00.
(б) Virg. Aen. VIII, 283: Instaurant epulas, et mensae grata secundae dona 

ferunt, comulantque oneratis lancibus aras. Rosbach p. 101.
Aici dona sunt darurile Or lances oneratae sunt cinstele de adI.
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Astu-feliu se ajută şi alte popore clin timpulu presentu, 
precumu bună oi’ă: Serbii, Italienii, Cechii, Francesiî, Spanio
lii (1) şi Rutenii clin Bucovina, la cari încă este clatină cle-a 
se aduna în clecursulu acestei mese bani, de şi nu în acelaşi 
chipu cum obicinuescu Românii.

Bucătăriţele, cum vedu că nunulu celu mare a începutu 
a număra banii, prindu a aduce şi a pune pe masă friptura 
şi plăcintele, er după ce a sfîrşitu nunulu de numeratu şi 
după ce i-a şi clatu tineriloru poftescu pre ospeţi ca să guste 
clin bucatele ce sau pusu acuma pe masă.

Nunulu descoperindu găina, ce i-s’a pusu nemijlocitu înainte 
de strîngerea baniloru de nainte, dice:

Oiu săracă găinuşă.
Cum te-oiu apuca de guşă,
Şi te-oiii sverli pân’ la uşă,
De la uşă până ’n tindă,
Socăciţa să te prindă,
Şi să te frigă la sore,
Ca să-ţi fie carnea mole.
Şi tă te frigă la lună.
Ca să-ţî fie carnea bună (2).

Sau asa:

U! iu, iu, găină grasă,
Erî erai pe după casă,
Astăcjî eşti friptă pe masă,
U! iu, iu, găină sură,
Erî erai pe după şură,
Astăcjî eştî la mine ’n gură (3).

Precum la Românii de aclî, aşa şi la vechii Romani, atâlu nemurilc câtu 
şi amicii şi clienţii casei aduceau diferite daruri cu sine prin cari contribuiau 
la zestrea însurălciloru, aşa d. ex. Pliniu celu tânerCi a dăruitCi la o astu-feliu 
de ocasiune unui amicu alu .s6u 50.000 sesterţe. Vecii: Iul. lung. Leben und 
Sitten cler Romer in der Kaiserzeit, 1 Abth. Prag. 1883. p. 92.

(1) Duringsfelcl, op. cit. p. 73, yo, 100, 135. 255 şi 267.
(2) Vecii «Gazeta Transilvaniei», an. XLIX. BraşovQ, 1836. No. 248.
(•1) Gazeta Transilvaniei, an. LII, Rraşovu 1839. No. 43.
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Apoi, tăind'o începe a, mânca dintc’însa.
După nunulu celu mare începu şi ceî-lalţi ospeţî a mânca 

din fripturile şi plăcintele, ce sau pusu pe masă, afară de 
părinţii mirelui, de mire şi de miresâ, cari nici de cum nu 
şedu la acesta masă, ci caută ne’ncetatu cum aru pute mai 
bine şi mai frumoşii primi şi omeni pre ospeţii adunaţi (1).

Mai stându, după închinarea puharclorU chilei şi strîngerea 
baniloru, ca la jumetate de oră mâncându şi bendu fie-care câtu 
îi poftesce inima, se scolă cu toţii de la masă şi eşindu cu 
danţulu afară, unulu dintre ospeţi dice:

Cine a beiitii şî-a inâncatu 
Stă în locu şi la jucată.

După ce au eşitu afară jocă vr’o câte-va jocuri de naintea 
casei, adică până ce scotu tote mesele şi scaunele câte au 
fostă în casă şi mătură puţină. Apoi erăşi întră cu toţii în 
nuntru, dar de astă dată nu ca să mănânce nici să bea, ci 
numai ca să joce şi să se petrecă.

Şi’ntr’adeveră că dacă masa dimpreună cu celelalte datine
ce mai sunt iisitate în decursulă ei aă tinută vr’o 3—4 ore» ^
joculă ce se’ncepe acuma ţine şi mai multă şi anume până 
a doua di dimineţă (2), în unele locuri chiar până a doua 
di la prânclulă celă mare, când se sue apoi pe. casa celui cu 
nunta, suindă şi lăutarii acolo: pună o masă în verfulă casei, 
pornescă apoi prin sată făcendu-se în ebipă de ostaşi, legândă 
la gâtulă unuia câte ună fedeleşă mare, dându-i şi doue cio
cane de lemnă cu cari bate în fedeleşă, care, fundă deşertă 
huesce de te ametesce, si multe alte curiosităti mai inven- 
teză, de cari nu te saturi privindu-le (3). Apoi se duce fle
carele pe a-casă.

(1) Dat. Uom. din Bucovina
(2) In Bucovina
(.S) I. Mîrză op. cit. p. 19.
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Şi precum la fie-care jocu în clecursulu nunţii se potu audi 
felîurite liore sau chiuituri potrivite, aşa şi acuma la Masă-mare.

Dar de astă dată nu audî numai pre bărbaţi cbiuindu, ci 
pre multe şi dintre neveste.

Una din mulţimea aceloru chiuituri, cari le cântă sau le 
cbiue nevestele la acestă ocasîune e şi cea următore :

Frunclă verde petrinjelti,
Aşî juca c’uriu vătăşelu.
Petrinjelu-î în pămîntu,
Vătăjelulu n’are când.
Frunclă verde de rogozu,
Aşî juca şi podu-î josu.
Frunclă verde de urzică,
Aşî juca şi casa-î mică.
De jucatu aşî juca bine,
Nu-sii cîobotele la mine.
Că le-am clatu la cîobotarî 
Şi n’am banî în buzunariu 
Opincuţa cu gurguiu 
De-aî juca, câtu aî juca.
Ca cîobota n’aî suna.
Aşî juca şi până’n poclu,
Da-su flămândă şl nu potu.
Da in las’clac’oiu mânca.
Ce jocuri voiii areta!

Sau, dacă jucăuşulu e cam spenu, atunci numai ce audî 
pre nevasta, care jocă cu dînsulu clicendu:

Dragu-mi-î bădiţa spenu,
Că-î şi teneru şi betrânii.

Ba! până chiar şi nuna cea mare nu se pote răbda de 
a nu trage şi ea câte-o ropotă şi a ciice:

Tropoţclu pe lângă hornu.
Am unu finu ca şi unu clomnu.
Tropoţelu pe lângă masă.
Am o fină preotesăll).

(1) Din Ci^hoi’u.



— 687 -
Dar Iască şi bărbaţii nu stau cu gura închisă. Pe când

mai ’nainte era rendulu fecioriloru şi numai puţini bărbaţi se
amestecau în jocu, acuma, fiindu numai ei în de ei, chine
câte si mai câte, ca si când aru fi nişte holtei. Ei dicu, în-
tre multe altele si acestea :>

U! săraculu bine elice,
Sănetatea să-lu mănânce,
Sănătatea feteloru.
Dragostea nevesteloru,
Dragostea de copiliţă.
Ca zaina de prepeliţă,

Cum înghiţă,
Cum sughiţă.

După badea loniţă (1).
Şi pe când mai ’nainte mirelui şi miresei, dar mai cu 

seină mirelui nu-i era nici de cum iertată să joce, de astă 
dată jocă şi ei, însă nu totă noptea, ci numai până la unii 
timpu, când se ducii ca să se culce.

Gând cugetă adică .nuna cea mare, că tineriloru le-a so
lită acuma timpulu de culcare şi de odihnă, atunci se duce 

în odaia sau cămara destinată pentru dînşii ca să le aşternă 
patulu conjugală- .

—Mâi—^^natnte însă de ce voră întră tinerii în acestă cămară 
să ne aruncămă puţină privirile în interiorulă ei.

Sub patulă pe care aă să dorină cei tineri şi pe care îlă 
aşterne acuma nuna, se pună vr’o câţi-va mărăcini, spre a 
aretâ năcazurile şi greutăţile vieţei casnice. Eră în cămară 
se află tote uneltele agriculturei, precum: sapă, furcă de fenă, 
cosă, toporă, etc., şi instrumentele femeei, precum : furcă, 
fusă, iţe, etc., etc., ca să-i familiariseze cu munca chiar în 
aceste momente de fericire, să-i facă a-şi aduce aminte că 
întru sudorea feţei aă să-şi câştige pânea şi întru năcazuri

(1) Din Ili.şe.scl.
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să-şî îmbrace copiii, ca să-şe împlineşcă cuvintele Creatoriuluî: 
«cresceţî ,:şi ve înmulţiţi stăpâniţi pă'mntulîiy), cuvinte ackise; 
de biblie (1).

După ce au aşterputu patulu nuna se întorce îndereptu,
îea pre mire şi pre miresă de mână, încunjură de trei orî:
masa cu dînsiî chiiundu;’ s

Do trei ori pe după masă,
Să iasă reulu din casă, ,
Să remâe binele, '
Să se culce mirele, x 
Bucură-te vătăjelu, 'V
Că mirele-î frumuşelu, >CV 
Şi miresa ca şi elu (2),

apoi îi petrece pre amendoi la odihnă. Când e însă să pâ- 
şcscă peste pragulu camerei, atunci miresa se opune, nevrendu 
nici de cum să trecă, până ce nu e luată pe susu şi vîrîtă 
cu de-a sila în nuntru.
I Totu aşa făcu şi miresele din unele părţi ale Macedoniei (3) 

rşi Transilvanii (4).
Nevestele, cari s§ află de faţă, vSdendu că nuna îî petrece 

la cpjcare, cântă şi ele următorîuiu cântecu:
Frunclă verde de «edeină;
Ducu puiuţii la hodină.
Săracii puiuţii mei
Forte bine-su loviţi ei v/
Şi la ochi şi la sprincene \
Ga doi pălmaşi la pene,
Cu atât’a mai întrecută ■' /

(I) I. C. Tacitu, Nunla la pop. Rom. pubţ op. cit. p. GO.
(i) Din Mănăstirea Humorului, corn. de d-lu G. Avramu.

I (3) D. Boliniinenu, op. cit. p. 91. «N6ptea, ginerele se ascunde în cămara 
nunţii. Acolo i-se aduce mirdsa, ce trebue să se împotrivdşcă spre a veni, o 
tară cu sila in cămară şi cel ce o aducă acolo se retragă şi închidă uşa pe 
'din afară.» 1

(4) Corn. de d-lă I. Popă Reteganulă. i
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Că cu condeiu le.-au făcu Iu 
Mal pc susii şi supţirele 
Să nu samene cu-a mele(l).'^

Cm acestea se sfârşescu apoi tote datinel^ usitate în cledui'sulu 
Mesei-man.

La Eomanl, după ce se depărtau ospeţiC-doue virgine pr^tex- 
tate luau pre miresă de braţu şi o petreceau în clHjla.^ai- 
batuluî, de unde se depărtau apoî de dînsa, ca de fecî6ră(2), 
(ir o muere nuntaşă remânea cu tineriP în tlialam, adică în 
chilia de locuinţă. In chilie se. venerau şi se învocau doi genii 
ajutori şi Iructiferi de căsătorie, unulu Jupiter, altulu Juno, 
şi loculu loru sacru a fostu lectiis gmiales (patulu geniiloru). 
La începută acesta era patulu căsătoriţiloru, mai târdiu unu 
pată simbolică, construită numai din ocasiunea nunţii.

Mirele aşternea pe pată toga sa, er muerea nuntaşă, care 
era ântâia oră căsătorită şi cu bărbată ce trăesce, punea pre 
miresă în pată şi apoi se depărta (3). După acesta mirele in
voca pre Juno Cinxia ca să-i ajute a deslega nodulîi măestrosă 
de pre brâiilă miresei (4);. .

In acelaşi timpă, când,: virginele pretextate-conduceaă pre
■ .V

1) Din ('(ih.orCi, i'olccIiat-Aulorjuluî' v-,
2) Oatull. i ;

Mi^^^^racliiulmn teres,
Piaetextate, puellulac : 
lam cubile adoat viri 
O Hyjnen Hymenaec io...

V06 boiiae senibus vir!e
Coynitae bene ■‘‘emiiiac, .,
Coliocato puellulam .
O Hymeii Hymeuace io.. ^

(3) Cctisoi'in doD. 3: Noiinulli binoş genios .în liisdun[^i'aCclfiyViipiţjS^, qtlae 
essent maritae colendos putaverunbt—Paul D. p. Of: Oenialis Icctus. qui nu- 
pliis sternilur in hbnoi'em (ienii—>A-rnob II 6i): Cum.in niatrimonia conviniti.s 
toga sternitis leotulos. — Varro la Nbn. Mai‘o. p’; ăOO ; l.Ot maritorum genio.s 
advocalis.—Cicero iu Cluerkiana ; Lcctmn illuni geni;ylein, qucm bionnio ante 
tiliae suae nubenti .stratucrat, in eadeni domo şibi •'.ornari ac sterni iub<!t.

(4) Fc.st. Cinxia lunonis homen sanotum habebatur-in nuptiis, quod initio 
conjugii solutio erat uiiguli,! qiio nova niipta erat irineta.

6'. l'-. MarUnixt, Nunta, la E om ini. - * 44
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miresa, care se opunea, în chilia bărbatului şi muerea nun
taşă culca pre miresă în patu, pruncii cântau versuri fesoenino» 
credendu-se că prin acesta se depărteză fărmăcăturile de casa 
bărbatului (1).

La Grecii cel ve-chî asemenea era datină ca junii şi fecio- 
rele, cari remâneau afară la uşa tlialanuilui, în care socra 
cea mare, maica mirelui, conducea pre tineri, să joce şi să 
cânte unu epithalamiu, adică unu feliu de cântecu care de 
regulă se cântă numai la uşa odăii miriloru şi prin care se 
lăudau şi fericeau nou-căsătoriţii (2).

(1) Catull, LXII.—Lucan II, 368.
(2) Thcocrit ; EAENHS EIII0AAAMIOi;:

vEv îtov.’ apa Snapxa ţavOiîXpiyt nâp MevsXaoi 
icapfjsviy.a'. fl’âXXovxa v.6|J.a'.; uâv.tvGov E'/nioa’. 
itpoaGs vîOYpâixTuj ■8'aXdcp.U) yopov iaxâza,vxo, 
o<î>Ser.a tai itpoxai noX’.oc, p-E-ca.; ypT|ij.'z Xav.a’.văv,

âsiSov o'apa jcăaai iq ev peXoţ if■l^poTio'.aa•. 
TT0G3L i:ep;TtXev.TOC, bi:h 3’îaye SâipGpevaliu.

euăex’eţ oXXâXcuv axepvov tp'i-oxYixa irveovxeţ 
xai txoGov, EŢpeîGa’. 5e upoţ 2tm p-J) ’ixiXâGvjsOe 
veupeOa v.âppeţ eţ opGpov eicel xaixpăxoţ itoihbq 
ii eivăţ v.eXafjYjaţ ivaayiuv euxpiya ăetpăv 
’Tpyjv, o> 'rpeva’.î, Ţapi» eixl xu> Se yapeîf]i;.
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XXXV. SPĂL ARE A.

In unele păi'ţl ale 1 ru)isilva)uei, a doua di după cununie sau 
maî bine disu după Masă-mare, ceî mai mulţi dintre nuntaşi 
se adună erăşi la socrulu mare, de unde se ducu apoi cu 
toţii la o fântână sau şi la unu păriu la udaţii. La acestă oca- 
siune doi feciori voescfi, firesce că nu în adinsu, a arunca 
pre mire în apă. Nuna cea mare însă îi sare întru ajutoriu 
strigându să-i dee drumulu. Feciorii, dintru începutu, nu voru 
de feliu s’o asculte, cr mai pe urmă, după ce nuna le dă câte 
unu darii, cedeză şi-i dau drumulu.

După acestu jocil se’ntorcu erăşi îndereptu la socrulu celu 
mare, unde se ospeteză şi petrecu ca şi’n diua trecută (1).

In alte părţi totu din Transilvania a doua di de dimineţă 
âmbii tineri se ducu de aducU apă, anume ca celu dintâiu 
lucru ce le întră în casă să le fie elementu purgativă şi viaţa 
lorii să fie aşa de curată ca apa (2).

In Selagki totu a doua di demineţă vinu la tineri numai 
nânaşii, prândescu împreună cu aceştia, eră după prându nâ- 
naşulu conduce pre mire, pre miresă şi pre nuna cea mare 
cu o ulcică plină cu apă curată în grădină, unde, după ce 

•mai ântâiu încunjurâ de trei ori unu pomişoru tenSru, nânaşa.

(1) Com. de d-lu I. Geoi-gescu.
(•2) I. C. Tacitu, Nunla la pop. rom. publ. în op. cil. p. 60.
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turnă tineriloră apă din ulcică ca să se spele, er nânaşulu în 
locu de săimmi, le aruncă ţărfă (năsipu) pe mâni.

După ce se spală mirele se şterge de şurţulu miresei, er 
miresa de puia cămăşii mirelui (1);

La Bom/miî clin Macedoniei., a patra di, adică Miercuri de- 
mineţă, noua căsătorită împreună cu mai multe femei şi lău
tari se duce la şiopotu şi îea apă cu unu vasu şi după ce 
l’a umpluţii, unge şioputulu cu untu pe care îlu îea înadinsu 
cu ea, după aceea întornându-se a casă, aruncă lângă şiopotu 
mai multe monedi şi o păreche de papuci pe cari le ieau 
băeţii carii se ducu şi ei la şiopotu strigându: asă hăneză 
'iivesta/»—să trăescă nevasta.

Ducendu-se la şiopotu se cântă cânteculu următorii!:

A lea tetă s’merg'em tu apă;
—Duce-ţi-ve voi, cu nu-ni vin, 
Dada mine m’ i susi 
Duminica, cătră sera 
Şi dede cinci mii flurii 
S’un ncl de asime curat. 
Inveştete tu caftane 
Stivalete do avuzarne 
Dimandate pe un bichiar, 
l^i un bichiar neînsurat, 
Ne’nsurat şi no curunat.

La şiopotu se cântă aşa:

Umple soro, varsă frate 
S’ li dăm ajiă a le muşate.
—Ni li sete a le muşate.
Ga li fome a le cripate.

Ilaî fată să merg-emu la apă;
—Duce-ţi-ve voî, eu nu mergu. 
Mama pe mine me logodi 
Duminică .spre seră.
Şi a datu cinci iniî Hurii 
Şi unu inelu do argintă curată. 
Îmbracă-te cu caftană 
Şi cu botine de Iacă 
Comisionatc prin ună bolteiă. 
Plin ună holtciă neînsurată.
Ne însurată şi nocununată!

Umple soro, tornă j'rate,
Să-i dămă apă celei frumose. 
—Nu-i sete celei frumose, 
Că-i fome celei mâncăciosc.

Intorcendu-se nevasta dela şiopotu i se pună în cale crengi 
uscate şi bolovani de petră, pe cari ea e silită să le dea

(1) (Joni. (le (1-ICi El. Popii.
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la o parte; a casă apoi ea începe a lucra cu furca şi face 
plăcinte pentru ca să o vadă bărbatulCi că e gospodină (1).

Datina spălări! sau a stropirei după cununie esistă şi la 
alte naţiuni.

Asa la Greci/ cel ml e în mai multe locuri obiceiu ca a
t

treia di după nuntă să vie femeile înrudite şi cunoscutele 
tinerei neveste la acesta şi să o ducă cu pompă la izvoru 
(fântână). Aice tînera nevastă scote apă cu unu vasu anume 
spre acestu scopu menită şi aruncă diferite victualii ame
stecate cu fărămături de pâne în izvoru. După aceea se începu 
tocurile rotunde împrejurulu izvorului, cari formeză încheierea 
ceremoniiloru nupţiale (2).

La Alhcmejl maica miresei merge a doua di după cununie 
cu zaharicale, copturi şi cu rachiu la ginere-său şi-i gratu- 
leză, eră acesta îi sărută mâna. După împlinirea acestei for
malităţi se ducă tinerii cu străchini în mână la fântână, 
unde aă să se ude. Precum prea lesne se pote prevede, 
miresa, ajungendă la fântână, se scaldă cum se cade, pe când 
mirele, ca domnă, remâne mai neatinsă (3).

La Serhî, acela dintre a.svati» care a masă în casa so- 
criloră mari, se duce a doua di desdemineţă cu miresa, cu 
mai multe fete şi cu vorniceî... după cea mai hună apă de 
izvoră. Pe drumă împuşcă şi cântă; la izvoră miresa îmbie 
pre toţi cu apă ca să bea, eră divendfi (djever) îi stropesce 
de trei ori pieptulă. După acesta beă rachiulă ce l aă adusă 
cu sine. La întorcere miresa duce vasulă cu apă, eră fetele 
ce aă petrecute cântă(4).

La MaloroMenn din Podlachia tînera nevastă se duce după 
apă cu lină frate ală săă, şi dacă fântâna se află pe teri-

(1) T. T. Burada, Datiiiclo la iiuiiţî ale pop. i'Oin. din Macedonia, puhl. în 
op. cit. p. 425.

(2) Diiringsfeld, op. cit. p. 59.
(3) Idem de eadein. p. 63.
(4) Diiringsfeld, op. cil. p. 7:! şi 85.*
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tdriu străinii iea unu ştergarîu cu sine pre care îlu lasă pro- 
prietarîuluî ca daru. Ciutura ântâîa de apă, care o aduce, o 
turnă întrunii polobocu cu mustii, eră dintr’a doua se spală 
boeriî. TînSra nevastă, fîindu-le de-ajutoriii la spălare, capătă 
de la fie-care câte unu daru(l).

La MagMarl era mai nainte asemenea clatină ca miresa 
a doua di după cununie să se ducă desdemineţă cu o fachie 
aprinsă şi să aducă apă (2).

In fine la linşi, în locu de spălare sau stropire, e obici
nuiţii ca atâtu miresa câtii şi mirele să iea câte o baie tocmai 
ca şi’n nainte de cununie (3).

(1) Idem de eadeiii, p. 42.
(2) Idem de eadem, p. 48.
(3) Idem de eadem, p. 28 şi 30
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XXXVI. UNCROPULU.

IJncropuiă urmeză totdeauna a doua di după Masă-mare. 
Dacă Masa-mare se face Duminică sera după cununie, Uncro- 
pulu- se face Luni sera, eră dacă Masă-mare se face Luni, 
atunci Uncropulu se face Marţi. între Masă-mare şi Uncropu 
trebue numai decât să fie o nopte la mijlocu.

Ce se atinge de cuvîntulu Uncropu apoi acesta îşi are 
numele seu de la beutura cea fierbinte ca imcropuhl (vsl. bulg. 
şi cech. yKpon, mros. OKponb), care se bea, după cum vomii 
vede mai la vale, în decursulu mesei, ce se dă în acestă 
di la mire sau mai bine disu la însurăţei a casă.
’ j )

In unele părţi ale Moldovei se numesce datina acesta, pe 
lângă Unoropil (1) sau IncropU încă şi La p)lăcintc, (2 ), în Ţera- 
Uomânescă şi a nume în împrejurimea Bucuresciloru liachiulfi 
ndrcsă (3-),- cră-ln unele .părţi ale. Transilvaniei Târfări-e (4).

(1) I. Mirza, op. cit. p 20.
(2) (’oliitnna luî Traianu, an. IX, p 415 şi 417.
(3) Corn. do d-lu G. Dom. Teodorescu, prof. gimn. în BucurcscT; uHachiiilB- 

miresei SC serbeză în împrejurimea Bucure.scilorîi de regulă Liinî dimineţa.»
(4) B. Vicia, op. cit. p. 38: Ce .se atinge de cuvintele terfărie .sad terfarie 

şi Krfaru sau terfarU fein. terfăriţă sau teifariţă, usitate în unele părji ale 
Transilvaniei, notămu aice, c.ă ele au aceea.şî însemnare, care îlu are şi cuv. 
elterfariu roslitu şi cierfariu întrebuinţată de Românii din comitatula Zaran- 
dulul, adică chlemaţil, nuntaşii, petrecătoril miresei, după Dicţ. do Buda: spon- 
sa(! comes.

A. de.Cihac {Dict. d’otym., daco-rom., t. II. p. 406). presupunendu. ca şi 
Lauriana et Maxima (Glosaria p. 558) că cuv. leifaru c form.'ita din cuv
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La Uncropu se poftescii în genere numai acel omeni, băr
baţi şi muieri, cari au luatu parhe la Masă-mare şi nici când 
de cătră vornicoi, ca mai nainte, ci totdeauna de cătră vătăjiţ.» 
sau vorniciţe. Acestea, fiindu forte frumosu îmbrăcate şi gătite, 
ieau câte unu păharu, o ploscă plină cu rachiu şi unu beţii 
cu năframă şi ducendii-se pe la cei ce aii să fie poftiţi la 
Uncropii îi cinstescu şi poftescii în acelaşi chipii cum au 
făcuţii şi vorniceii.

După ce aii sfirşitii vătăjiţele de poftită, după ce s’aii 
întorşii îndereptii şi după ce partea cea mai mare a ospeţilorii 
poftiţi s’aii adunată acuma la mire, ieaă erăşi câte o ploscă 
plină de rachiii şi dimpreună cu mirele, cu miresa, cu lău
tarii, precum şi cu alţi ospeţi se ducă să poftescă şi să aducă 
pre nunii cei mari la Uncropii.

Când se ducă la nuni şi când se întorcă cu aceştia în- 
dăreptă atâtă lăutarii, câtă şi vătăjiţele nu mai înceteză de-a 
cânta şi-a chiui feliurite cântece şi chiuituri şi anume ce 
cl’ântâiă din vidră, oră cele din urmă clin gură.

Celă mai obicinuită cântecu, ce-lii cântă vătăjiţele de astă 
dată, e celă următoriii:

j
'U, ÎLi, iu şi bine-mî pare,
Că-Î mii’esa fată marc.

Şi frumosă ca o flore.
Ca o flore narangie,
Cum mî-a foştii dragă şi micii).

târfă sad /('ifă — (emee depravată, ilu derivă dimpreună cu ace.stu diii urmă 
de la euv. rus. trjapica, trjapka,=chirfon, torchoii.

Acesta derivare însă este .şi rSmăne de o cam dală l'drle indoidsă, şi maî 
ălesu că luî Ciliac nu-î au l'ostCi de feliu cunoscute pe de-oparle cuv. târ- 
/(7Zo^ă—gî = păpucu vechili şi rup tu, unu omu de nimică, terfăUgă—gc=ciubote 
opinci sau păpucî forte reî şi vechi, apoi şi o femee de nemică, cari ca şj 
tărfă saCi terfă, sunt usilate în Bucovina, pe de altă parle cuv. chîerfariu sail 
cier/ariu .şi cierfnriţă sau c//e)/«),',M = fcmoea cherfarluluT, usitatc la Uom. din 
Zarandîi.

(I) Din colecţia autorlulul. Comp. şi «Conlimpuranulu.» an. VI. laşi 1HS7 
p. 1.47.



^ G'J7 —

Dav vătăjiţele, Jiindu forte bine dispuse, nu se mulţămescă 
numai cu atâta că cântă, ci ele, cum întelnescii pe vr’unu 
omu trecendu cu carulu, iiu-lu lasă să trecă în pace, se anină 
de dînsulu si cinstindu-lu îî cântă:I

Mână, bade, boii liine,
Nu ţine ochii la mine,
Ochii mei îşu marghîolcî.
Şî-oru amăgi boii teî.
Do tc-î uita multă la mine,
Te-oru amăgi şi pe tine (Ij.

Mal prc scurtu ori pre ce omu îlu întelnescu pe rlruniu, nu-i 
dau pace, ci-lu zidărescu şi-î improviseză felîurite cântece-

După ce ajungu la nuni şi după ce întră în casă, vătă. 
jiţele scotu ploscile şi cinstindu-î îî poftescu la UncropCi.

Nunii punu pre toţi cei ce au venitu ca să-î poftescă să 
şedă puţinii la masă şi să guste din bucatele ce sunt puse 
pe acesta, până ce se voru găti.

Când cugetă vătăjiţele, că nunii voru fi acuma gata, începu 
erăsi a cânta si a dice:

’ t I

Frunclă verde pctringelu,
Aşi juca c’unu vătăjelu,
Petringelu-î în pămîntu.
Vătăjclulu n’ai'c când.
Petrinjelu-î destrămată,
Vătăjelulă blăstemată.
Ian p6rtă-te vătăjelo,
Să vedemă de aî putere.
Vătăjele, vreme bună,
Ian p6rtă-te pe-o mesură.
Vătăjele, vreme rea,
Ian p6rtă-te, nu şedea,
Să ne pornimă de-acolea i2i.

(1) Din Crâsiia, diot. de M. liărbulă.
(2) Din Crasna, diol. de M. lîărbiilă.
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După acesta pornindu-se cu nunii se ducu cu toţii totu 
cântându şi chiuindCi ca şi mai nainte la Uncropu.

între multe alte cântece, ce le cântă de astă dată e şi celu 
următoriu:

Bucură-tc, nună mare,
Că ţi-î lina lată maro,

; Şi frumosă ca o flore, 
j Ca o Hore narangic(l).

Cum mî-a fostu dragă şi mic.
Să trăcscă mămuţa.
Că şî-a păzită fetiţa.
Să trăescă nenluţu (2),
Că şî-a păzită puîuţu (S).

După ce aducLi pre nun! se ducu şi aducu şi pre părinţii 
miresei la Uncropu. Acestă poftire şi aducere se face în unele 
părţi ale Bucovinei, precum bună oră în Boîanu, în urmă- 
toriulu modu:

Sfascele cari sunt frumoşii împodobite şi m‘te.jeu, cari se 
legă crucişii pe.ste pîeptii cu cordele roşii, luândii unu şipu 
cu racbiii roşu, legată la gârleciu cu cordele roşii şi o pă- 
reebe de colaci, ce sunt legaţi de unu şteguţu asemenea roşu, 
precum şi o păreebe de lăutari se ducu la părinţii miresei. 
Ajugendu a casă la aceştia una dintre sfasce cântă:

Socră mare, socră marc.
Nu şedea cu supărare.
Că ţi-î fiîca ca o flore,
Dreptă ca o luminare,
.Mititică ca lintea 
Dacă şî-a jiăzită mintea.
Mititica ca banulă 
Dacă şî-a cinstită nemulă.

(1) O SC mă .spună neraiiizie în loou de naraiii/ic.
(2) Neniuţu dom. dela nene= Lată, tătuţă, tătuţă, tătucă, tăluculă.
(3) Din Crasna, dicl. de M. Bărbuţă. O semă îidoeuescu cuv.’j>i(ă(f«,-în ver- 

■sulă ultimă eu copillî.
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Eră cee.alaită alască cântă:

■» /
Socră mare, socră marc,
Nu şedea cu sujDerare,
C’aî şeclutu şî-aî legănaţii,
Bună cinste-aî căpetatu ili.

Totu aşa obicînuescu a cânta la acesta ocasîune şi Ro
mâncele clin Moldova. Etă unulu şi dintre cântecele acestora:

U, îu, îu, şi bine-mî jiare 
Că mi-î fina ca o flore,

' Ri finulu ca unu păunii,
Mî-a„&tricatu căruţa’n drumu (2i

Şi spre a areta şi mai resveditu, că cele împărtăşite prin 
aceste- cântece sunt adevărate, adică că miresa ■ şî-a păzită 
cinstea câtă a fostă fată mare, cum întră în casă legă cu cordele 
saă strămătură roşă, semnulă fecioriei şi ală nevinovăţiei, 
masa, cu ele de prin păreţi, şipurile şi paharele de cari se 
servescă la cinste (3).

Totă aşa îndătineză a face şi Româncele din Moldova (4).
Primindă după acestea sfascele pentru colacii, ce i-aă pre- 

sentată, alţi colaci în schimbă, se întorcă lîndcreptă.
Nu multă după acestea se ducă apoi şi socrii, adică pă

rinţii miresei, la Uncropă. Socra cea mică, adică maica ti
nerei neveste, duce de astă dată cu sine şi-o traistă în care 
se află feliurite daruri, precum năfrămi şi ştergare.

Ajungendă la casa tineriloră, sfascele le iesă înainte şi-i 
întîmpină cu feliurite cântări. Aşa una dintre sfasce, dacă e 
soră cu mirele, cântă:

Mulţămimu lui Dumnedeu 
Cam ajunsă să jocu şi eu 
La unu frăţioru alu meu.

(1) i)in Boîariu, eoni. do d-lu V. Turturonu.
(2) Columna lui Traîanfi, an. l.X. p. 418.
(3) Datina Rom. din Bucovina, eoni. de d-lu V. Turturonu.
(4) Columna luî Tralanti, an. l.X. p. 417.
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După rostirea acestora versuri socra cea mare îea unu şipu 

cu racliiu şi cinst6sce pre tatălu şi pre maica miresei, precum 
şi pre toţi ceialalţi ospeţi, cari au venitu împreună cu clînşii(l).

în unele părţi ale Transilvaniei chiemarea ospeţiloru la Ter- 
fărie adică la UncropCi se întâmplă în următoriulu chipu:

A doua di de nuntă, adică Luni dimineţa, desdemincţă 
nunulu mare adunându-se cu chiemătorii la casa mirelui, îeau 
o rotilă de plugu şi o punu pe e loitră de caru cu unu capetu 
pe telegâ, cu altuia pe pămîntu şi prindă la rotilă unu calu 
reu. Pe rotilă punu să şedă unu omu îmbrăcată reu cu pă
lărie de pae pe capă, şi cu pipă de tuleă în gură, eră cei 
lalţi mergă pe josă pe lângă elă. Aşa se ducă pe la toţi cei 
chiemaţi la nuntă, cari în diua trecută aă şi luată parte, er 
acuma aă întârcliată a veni înaintea nunului, şi pe care îlă 
potă prinde, îlă pună pe telegă aşa cum va fi, îmbrăcată saă 
desbrăcată. De nu vrea să şedă, îlă legă şi aşa îlă ducă pe 
uliţă dintr’unu şanţă într’altulă şi de la o portă la alta până 
la locuinţa mirelui, unde apoi îlă pună pe o bancă, şi doî 
feciori punendu-i o perină pe fundă, îi daă câte trei lovituri 
peste perină cu bâta. Dar mai nainte de-ală bate îlă visiteză 
acloctomln imntafdoră», că p6to-se bate ori nu, şi dacă îlă 
află că se pc3te bate, se hotârescă câte să-i dea. Do pedepsa 
acesta nu scapă nimeni, de nu se rescumperă, plătindă o ferie 
de vină.

Datina acesta însă se pare a li luată dela Saf, şi numai 
pe unele locuri se mai practiseză.

După ce s au adunată toţi ospeţiî la casa mirelui, li se pune 
pe masă ceva de gustare şi beutură; cei mai tineri se pună 
la jocă, er nunulă mare se duce a casă.

Părinţii miresei pregătindu-se de terfărie cu cbiemaţii loru 
plecă pe ună cară cu patru boi, luândă cu ei şi pre ceteraşi.

(1) ('om. (Io (1-lu Tui'turi'-nu.
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Ajungcndă la casa noului ginere, aci îî punu la masă pre 
toţi terfariî, şi îşî petrecu împreună cu ospeţiî mirelui, er co- 
lăcariulu şi cu ceteraşiî mergu cu cariilu împodobiţii după 
nunulu mare(l).

După ce au sositu acuma toţi cei chiemaţi dimpreună cu 
părinţii miresei şi cu nunulu celfi mare la mire se aşeză cu 
toţii la masă şi anume: bărbaţii de-o parte şi nevestele de 
altă parte, adică tocmai ca şi la Masă-mare. Er după ce s’a 
împenatu masa se scolă cu toţii în piciore şi iinulii dintre 
dînşii, care e mai isteţii şi mai bunu de gură, le ţine o oraţie 
de masă, prin care îi îndemnă la mâncare şi băutură.

Stîrşindii oratorîulu oraţia sa, fîe-care ospe se aşeză erăşi
la loculîi seu, er oratorîulu, îndreptându-se cătră bucătăriţe
dice:

1

Colceriţelc Inicateloru,
Nu şecleţî în cotruţe 
A Yo linge po Inize 
Tocmai ca nisce mâţe,
Ci căutaţi ele mine de vătavu 
Pentru că eu sunt mai slabfi!

Colăcariiilu sau starostea terfăriloru din rrransilvania ro- 
stesce la ocasiune acesta oraţia următore:

«Cinstite socru mare si cinstiţi omeni de omenie!
I I

«Noi astădi venindu pe cale, amu păţit’o cam şodu cu 
nisce omeni de omenie, cu cari ne amu întelnitii pe calea câr- 
ligată cum venîamu cătră d-v6stră, că umilii ne-a întrebată:

«Unde mergeţi omeni de omenie ?
— «Mergemu—dicu—pe terfărie.
«Unde,—dice—, pe câmpie?
— «Ba nu, că pe terfărie.
«Da, da ve duceţi pe câmpie
«După trestie.

(1) B. Vicia, op. cil. p. .‘>8—10
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— «M6î omule nu vorbi,
Că nu mergemu pe câmpie
După trestie,
Ci mergemu pe tertarie.
«D’apoi săraci omeni!
«Audi tu că mergu la robie,
«Dar ce omeni nebuni,
«Că se ducu de bună voie.
—«Mei omule dute 'ntrebă-ţi acuma.
«D’apoi,—dice,—vă duceţi la Gherla?
«Omeni buni!—dice celu-laltu—lăsati-lu că-i surdu, nu aude 

«ce diceţi, da d-v6stră vă duceţi pe terfărie?
— «Acolo, acolo bădicule.
D-deu să vă ajute! Dar veste amu auditu de-acolo.
Cum aşa!
«D’apoi aşa, că socăciţa astă nopte tote noptea n a pututu 

dormi de grija somnului. Adi demineţă, desdemineţă, oând 
era popa în biserică, s’a sculatu,

Ş’î-a pornită pe uliţă,
Să mergă la boltiţă,
Să cumpere bor.şu de-o groşiţă, 
vSă ve tacă,
Zamă acră.

«Când a l'ostu la calea jumătate, a stătu în locu să-şi schimbe 
cişmele, că era desculţă şi o rodeau la călcâe. Când a ajunsti 
la boltită, boltăsita încă nu s’a fostu sculatu si boltasulu era 
încuiată. Atunci de grabă mare a prinsă fuga totă câtinelă 
până acasă şi când a sosită aude că şi d-v6stră sosiţi. Acunia 
ce să facă?

Câte 61e,
Tote erau gole.
Şi de blide, 
îţi venea a rîdo;



— 703 —
Atuncî de supci'arc.
A căclutu peste-o căldare.
De acolo cum s’a sculatu,
Acădutu pe-o-61ă cu păsa tu.»
—Dar omulu acesta nc-a înşelaţii.
Că socăciţa forte bine nc-a ospetatu,
Şi să nu gândiţi,
Că doră s'a fi îmbetatu.
Că nurnaî unu hutiicaşii i 11 ca acesta,
A fostu ridicaţii.
Trăescă dar jupâncsa socăciţa,
La mulţi anî!

Staroştea de casă, voindu să dea de scire bucătăresei, că 
e timpiilu să aducă şi să pue bucatele pe masă dice:

Prea frumosă socăciţă!
Me rogu să-mî dai ascultare.
La o scurtă cuvântare.
De poţi, eşî curendu afară.
Şi te du în cea cămară,
De nu te dore picîorulu,
Doră vei afla toporul u,
Apoi du-te la cea portă.
Şî-o tae darabe totă.
N’a vrea gasda să te lase,
Dă-Î cu muchea de cele grase,
Ia darabele în braţe.
Şi vină cu ele ’n casă.
Şi pe locu le grămădesce,
Mâncările le ’ncălclcscc rJ'i.

Bucătăriteh, numite în Bucovina si Colcerite, cum audu 
cuvintele din urmă ale oratoriului, nu stau multă pe gânduri, 
ci ducendu-se şi aducendu îndată umplu masa-cu totu fe- 
lîulu de bucate.

Şi acum toţi mesenii prindă a gusta şi a ospeta din bucatele

(1) Aict arată plo.sca.
(2) B. Viciu, op. cit. p. 46 .şi 40.



— 704 —

dc i)c masă, a be şi a se veseli, până ce aducii pre niiresă, 
căci de astă dată miresei nii-î este iertată a intra în odaia, 
în care se află ospeţiî, până ce nu se mcărpiuwce sau îmhro- 
hodesce, adică până ce nuna cea mare nu-i pune cârpa, sau 
la orăşeni şi cei mai culţi cepsa în capă şi n’o gătesce ca 
nevastă.

Deci să lăsămă şi noi ună momentă pre ospeţi, cari aă 
prinsă a ospăta şi a se veseli, şi să vedemă ce se întcmplă 
cu miresa.

în cele mai multe părţi ale Bucovinei fetele nu Indătineză 
a âmbla îmbrobodite cu ştergare, ci numai cu tistimele saă 
tulpănaşc, însă mai alesă cu capulă golă. Şi dacă în unele 
părţi totuşi Indătineză a purta şi ştergare, apoi le portă în 
(Iile de lucru şi se'mbrobodeşcă cu dînsele cu totulă altă-feliă 
de cum îndătineză a se îmbrobodi nevestele.

Ştergariulă saă mâniştergura e în genere învelitorea de 
capă a nevesteloru. Prin acesta se cunoscc de departe, cine 
e nevastă şi cine e fată mare,

Deci la uncropă este datină de-a se îmbrobodi saă încârpui 
fie-care nevastă, şi a se da prin acesta de conoscută, că nu 
e mai multă fată în rendă cu fetele, ci nevastă în rendă cu 
nevestele.

Eră îmbrobodirea saă încârpuirea acesta, numită în l’ara- 
Românescă Desgovirc şi Desgovelă, dela verbulă a desg(m{l),. 
eră în unele părţi ale Transilvaniei şi în prejurulă Timişorei 
rnvălire de la verbulă hiceU (2), se face îti următoriulă cbipă;:

(!) Com. de d-lu G. IJcni. Tcodorcscu : «A desyor,\, de unde desyovire şi dex-- 
yovdlă, înseinndză schimbarea gătiriî de pe capulu miresei prin nuna-cea mare, 
după care urm^ză spălarea nunilorCi şi a altoru rude pe mână, căTbfa le ternă 
mirăsa apă, ca să se spele şi după spălare dau nunii şi părinţii daruri mi
resei.» —După Cihac, Dict. t. 11. p. 94 cuv. desgovescu şi desgovilă vinu dela 
vsl. goviti—goveja—govjja religiose vereri, venerări, praeparari.

(2) Com de d-lu I. Popă Reteganulu: «După cina, ce se dă in sera după 
cununie şi anume cam pe la mledulu nopţii, scotă pc miresă de după masă,, 
o ducă inlr’o casă laterală sau într’o cămară, unde îl despletescă coda şi-l
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într’o odae deosebită, unde, afară de lăutari, nimSruî al
tuia din partea bărbătescă nu-î este îertatu să între, se bagă 
miresa, nuna cea mare, precum şi alte neveste; dar nu multe 
nici străine, ci înrudite cu miresa şi cu mirele. In odaia 
aceea apoi aşeză nuna cea mare unu scaunu, pe care se află 
o perină, pe care aşeză pe miresă(l) şi dându unei neveste 
o oglindă, ca să i-o ţie de nainte, începu mai ântâiu a o 
despleti şi a o pieptăna, apoi împletindu-o erăşi o îmbrobo- 
desce sau încârpuesce ca nevastă, adică îi pune .cârpa în 
capu şi a nume îi pune maî ântâiu şi’ntâiu unu fesu roşu (2); 
peste fesu o legă c’unu tulpanu sau şăluţfi, eră preste acesta o 
îmbrobodesce cu o mâniştergură frumosă.

După ce au îmbrobodit’o îi pune hobotulu pe capu, ca şi 
Dnminecă sera după cununie. H

Vătăjiţele, precum şi cele-lalte neveste, cari se mai află 
de tată, totu timpulu câtu dureză pieptănarea şi îmbrobo- 
direa, jocă împrejurulu miresei, bătu din pălmi, îi arată 
partea din dosii a oglindei, îi sborşescii perulu şi o strîmbă.

făcu perulu condu, învelindu-lu pe lângă unu ucarti pe care nănaşa l’a 
adusă anume spre acestu scopu de-acasă. Peste condu pună apoT înveli- 
torea, pe unele locuri, precum bună oră pe la 'Hetear/u o cepsă nctgră, cu 
petele şi peste acesta o năframă saă invelitore. In cele maî multe locuri însă 
ÎI desvălesco numai perulă, care e împletită numai într’o singură codă, şi-lă 
împlctescă în doue codi, acelea i le pună Tipâl''pe capă formândă astă-leiiu 
ună colacu de peră şi preste ele pună apoi sovonulu.»

G. Trăilă, Nunta ţer. ,lii prejurul Tiraişoreî, publ, în op. cit p. 45S. «Mano 
di urmăzâ apoi învelirea miresei, care pe aici stă din conciă, cu peră înve- 
luită, şi se numesce clalma', ^pol o sârmă—cordea—lată, saă de ele ţesută 
saă şi de aură, câte de 25 fl v. a. cumperată, care se trage peste eîalma şi 
SC numesce pe aici turhentu. — ipi acuma c nevastă şi toţi o tituleză «fencril».

(1) In uncl^.părţî din România, a doua di după cununie, cânclă miresa se 
legă la capă, .şede pe ună fedeleişă «ca să facă numai bitîefl, er nv. ţi fete».—G. 
S. lonenă, op. cit p. 34.

(2) Fesalu e portă orientală.'Roniâncele nostre însă,,.f3arî îlă portă mal 
alesă în anulă celă dintâiă după cununie şi anume totdeauna sub ştergariă 
l’aă adoptată dimpreună cu nutnirea lui dela Albaneze, cari asemenea îlă 
numescă «fesun şi cari, ca şi .Româncele, îlă portă numţy în anulă celă din
tâiă sub ştergariă. Vedî DuriSgsleld, op. cit, p. 64.

FI. Marianii, Nunta Ia lîoirânT. 45
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cântându în acelaşi timpu feliurite cântece prin cari i-se dă 
de cunoscuţii că ea de acuma înainte n’a pute maî multu 
âmbla aşa de irumosu pîeptenată şi gătită, precum a âm- 
blatu când a fostu fată mare, căci copiii, carii au s o împre- 
sorc, vor scărmăna-o, voru smulge-o, voru trage-o în tote 
părţile, eră bărbatulu, după care a mersu cu atâta plăcere, 
în locu de mângâere, nu o dată are s’o mustre, şi ea tote 
va trebui să le rabde şi să caute maî multu de bărbatu şi 
de copii decât de sine.

Unulu dintre mulţimea cânteceloru, ce se cântă la acestă 
ocasiune, e şi celu următoriu :

Ilenuţă, fetulii meu !
Nu-ţi maî pară ţie reii 
După poi’tişM’ulu teu.
Portişoru de fată mare,
Unde calcă erba ’nfloro,
După ce se logodescc 
Unde calcă, veştedescc;
Dar după ce se cunună, 
iJndo calcă, cade brumă.
Portişorulti de nevastă 
îl ca bruma de pe costă,
Dimineţa albii luccsce 
Dândii sorele se topesce;
Ca şi bruma te-î topi.
Ga şi fl6rea-î veştedi! lll

Altulu din Mitoculu Dragomirnei:

Pân’ cramu eu fată ’n peru 
Puneamu florî şi calaperu.
Me ’mpenamu şi me cbitîamu.
Toţi feciorii nebunemu.
Dar de când m’am măritatu 
Nici să rîdu nu mi-î îertatu.

(1) Din Mahala, coin. de d-lu G. Tomoîagă.
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Ai’d’o foculu cepsa rea,
Dorii mî-a foştii, dar multu mi-î grea! (1)

Ca şi Româncele clin Bucovina, totu aşa cântă la ocasiu- 
nea acesta şi surorile lorii clin Transilvania. Etă unulu de 
pe Valea-Someşului :

Până-î fata fată mare,
Suflă-î ventulti prin petele,
N’o mănâncă gânduri rele.
Dacă fata se mărită,
Suflă-î ventulii pochilatulu, (2)
Portă frică de bărbatulu.
Peteua-î haină uşoră 
Suflă ventulu şî-o doboră.
Dar cepsa-i o haină grea.
Multe gânduri îsu în ea! (d)

Altulii din jurulu Albacului:

Când eramii la maica fată 
Mergeamii la jocu înschimbată.
Cliiuîamii şi totu jucamii.
In degetii inelu aveamii.

La grumazi mărgele 
Pe capii floricele;

Dar de când me măritai,
Lacrimele vale-mî pică 
Că totii de bărbaţii mi-î frică,
Nu potii face-o jucărie 
De care să-mî placă mie- 
Că dice, că-î nebunie! (4).

Dacă clin întemplare mirele e cam betrânti şi pe lângă aceea 
încă şi ceva cam urîtu, atunci nevestele, în locu s’o mângâe 
o ieau în rîsu, pentru că şî-a alesă şi se duce după unu astu-

(1) Corn. de d-lCi Alcx. Ţeranu, învelăloriu.
(2) Pochilatu, cuv. magh. dela potyilal.
(3) Com. de d-lu I. Popu Reteganulu.
(4) Vasile Sala, Doine şi hore din jurul Albaouluî şi alu Vaşcăuluî, publ. in 

«Familia», an. XXI. Oradia-mare, 1886. Nr. 48, p. 673.
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feliu de bărbatO, cântându-î, pe lângă cele ce s au citatu mai 
eusu, încă şi acesta:

Tu, copilă, ce-aî gândiţii,
C’aşa slutu-I şi bolditu.
Tu, copilă, ce-aî cătatu,
C’aşa slutu-î şi buzaţii.
Tu, miresă, ce-aî alesu 
C’aşa-Î şovernogu la mîei'su.
N’aî maî găsitu pe pămîntu 
Num’aşa prostii la cuvîntii ?
N’aî maî găsitu pe sub sore 
Numa-istii cu gura mare?
N’aî maî găsitu pe sub lună 
Numa-istii c’unii dinte’n gură ?
N’aî găsitu alţiî sub stele 
Numa-istii fără masele ?(1).

Miresa, auclinclu-le astu-feliCi cântânclu, plânge de se cutre
mură cămeşa pe clînsa.

Dar nevestele, cu câtii vedu că plânge şi ofteză mai tare,, 
cu atâta mai multă o zidărescu, alegendu şi cântându anume 
cele mai duiose cântece, căci credinţa generală este că maî 
bine să plângă ea acuma la începută decât mai pe urmă, şi 
proverbulă română încă dice:

După rîsQ 
Vine plânsu,
Kr după plânsu 
Vine rîsu.

Lăutarii, carii, după cum am amintită mai susă, aşişderea- 
se află de fată la acestă actă, încă îsi împlinescă dătorinta di-5 7 > 1 t t

cendă :
C'UConâ miresă 
ll6gă-te de naşă 
Să mi te’nvelescă!

(1) Din Maliala, com. de d-lu G. Tomoîagă.
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Şi apoi cântându şi eî felîurite cântece, precum:

Când eramu la mama fată 
Sciamii florea cum se p6rtă.
Dar de când m’am măritatu.
Pe sub patu o-am aruncată...
Taci, miresa, nu niaî plânge 
Că la mă-ta mi te-î duce,
Când o face plopulu nuci 
Şi tânjala mere dulci.
Mila dela străini 
Ca gardulu de mărăcini.
Mila dela bărbatu 
Ca parulu de leninu uswatu.
Unde-î pune florile,
O să curgă bicele,
Unde-I pune acele,
O să curgă palmele(Ij.

Sau astu-feliu:

Taci, miresă, nu mal plânge 
Că la malca-ta te-î duce.

Când s’o’ntorce 
Gârla’ncrjce,

Când o face plopulu mere 
Şi tânjala viorele (2).

Sau varianta acestui cântecu:

"l'acî, miresă, nu mal plânge.
Că la maîcă-ta te-î duce 
Când o ^ace plopulu mere 
Şi tânjala vineţele.

Când s’o'ntorce 
Gârla’ncoce.

Te-î duce la maica ta,
Când o’nflori cânepa.

(1) D. Stefânescu, Studii asupra literaturii poporului, publ. In op. cit. No. 
7 şi 8. p. 231.

(2) G. Dem. Teodorescu, Poesil pop. rom. p. 270.
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rând mî-o cânta ştîuca’n baltă 
O’atuncî te-î maî face fată(l).

Saii în sfîrşitu aşa :
Taci, miresă, nu maî plânge,
Inimîora nu-ţî maî frâng’e.
Că la maîcă-ta te-oîu duce,

Când s’o ’ntorce.
Gârla ’n coce.
Şi a face,
Fugulu
Mugurii,
Restee 
dlostee (2),
Tânjele
Viorele,
Stremănările (3)
Floricele (4).

Acestu cântecu, firesce că cu oreşî care modificare e obici
nuiţii a se cânta la acesta ocasîune şi de către Româncele 
din Gubernia Chersonu în Rusia (b).

Atâtu nevestele, câtu şi lăutarii prin cântecele, ce îndătineză 
a le cânta la învelirea miresei, arată ce felîu de viitoriu şi 
sorte o aşteptă pre tenera nevastă.

în acelaşi chipu şi maî că cu aceleaşi cuvinte se zugrăvesce 
viitorîulu miresei la acestu prileju şi de cătră poporulu fran- 
cesu. Etă ce ne spune în privinţa acesta Paurijafargue (6), 
în tote cântecele, ce se cântă la acestu prileju, i-se spune

(1) G. Dem. Teodorescu, Poesil pop. rom. p. 270.
(2) C/osfee=răd6cina stuhuluî sau trestiei.
(,S) 5<re»«1!)irîri'=nue]e.
(4) T. T. Burada, O călătorie în Dobrogea. Ia.şî, 1880, p. 2-2.
(5) T. T. Burada, O călătorie în satele moldovenesc! din Gubernia Cliersonu: 

(Rusia), publ. în «Conv. lit.» an. XVII. Iaşi, 1883, p. 286.
(6) Paul Lafargue, Cântece şi obiceiuri la nunţi, studii de.sprc originea fa

miliei, trad. de I. Nădejde .şi publ. în «Contimpuranulu», an. V. Iaşi, 1887. No. 
12 p. 015.
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fetei, că de acuma a încetată pentru dînsa veselia şi începu 
necazurile; în tote i-se zugrăvesce căsătoria ca unu feliu de 
robie. Bmurepaire, care a studiată poesia poporală din Norman
dul (l), dice: cele mai multe hranles (cântece de jocă), cari 
zugrăvescu relele căsătoriei începă cu starea vrednică de 
plânsă a femeii. Altă culegetoriă de cântece poporale, Bujeaiid, 
dice: prin strofele, cari vorbescă despice căsătorie, se vedesce 
atare simtă de suferinţă saă de corupţie naivă, în cât întri- 
steză pre ascultători, cu atâta mai multă, cu câtă în aceste 
cântece nu strelucesce nici o rază de fericire, nici o zare de 
mulţămire. Tânguirea este necontenită: resună din tote pro- 
vincele Franciei; în Bas Foitou, bună oră, se cântă:

....................... Bietele femei,
Cari îşi amintiau cu jale ele trecutulu loru:
Uncle-i vremea, când eramu fată.
Fată de măritata?

în Pays Messin:
Timpulu Irumosu, timpulă fericită.
Este acela, când eşti a casă încă :
Când eramu încă la tata.
Fată teneră, bună de măritată (2).

Amândouă cântecele acestea aă forte mare asemănare cu 
următoriulă cântecă românescă, care are mai multe variante 
CC încă se cântă la încârpuirea miresei:

Foicica foe lată,
Foe lată de pe baltă.
Bine mai trăiamu, surată.
Când eramu la mamă fată.

De munciamu 
. De nu munciamu 

Maichii totă dragă eramă:
Pane coptă că mâncamă.

(1) Ed. (Ic Beaurepairc; Etude sur la pocsie populaire eu Noniiandic, 186G.
(2) Clc, de Puymaigre: Chnnsons populairos rccueillics dans Ie pays Messin, 1881.
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Pane mare 
De secare,

Mî-era faţa ca o flore ...!
Pe lângă cele arătate până aice mai e de Însemnaţii încă 

şi aceea, că miresa, totu timpulu, câtu dureză îmbrobodirea, 
ţine pe braţe o păreche de colaci, cari la Masă-mare au stătu 
pe masă, precum şi o bucată de sare, care însemneză îm- 
belşugare în pâne şi sare.

în comitatulu Zarandului cumătră, adică nuna cea mare, 
întră cu amândoi finii sei într’o cămară, unde nu se află 
nime. Aice dă ea apoi ordinii mirelui ca să desfacă co
siţa miresei. Mirele voesce să i-o desfacă, s’o despletescă, mi
resa însă îlu respinge de trei ori după olaltă, şi abia a patra 
oră îlu lasă să-i despletescă cosiţa. După ce i-a desfăcută co
siţa, cumătră îi învSlue conciulu şi-i dă cepsă şi ştergariu

In restimpulu desfacere! cosiţei şi a învSluirei conciuluî, 
miresa stă pe unu scaunu pe care e aşternută o cămeşă de a 
soţului sSu. După ce i-a pusu acuma şi cepsa în capu trebue 
să guste puţină din sarea, care se pune pe genuchile mirelui ; 
totii aşa trebue să facă şi mirele. în urmă li se dă amân
durora de gustare şi puţină caşă.

Cămeşa, care se aşterne pe scaună, însemneză ca tânera 
saă noua nevastă să aibă numai feciori, caşulă, ca toţi copiii 
să fie albi ca casulă, er sarea ca noă-căsătoritii să trăescă 
totă-deauna bine, nici când să nu se certe saă să se bată(l).

După ce aă gătit’o de îmbrobodită, lăutarii începă a cânta 
ună feliă de cântecă de jocă, numită în Ţera-Românescă: 
Hora-desgovdeî){2) er nuna cea mare, vătăjiţele şi celelalte 
neveste prindându-se de mână şi formândă ună danţă la 
mijloculă căruia vine tânera nevastă, o bagă astu-feliă totu ju-

(1) G. Deni. Teoclorcscu, op. cil. p. 271.
(2) Corn. de d-lu T. Daşănescu.
(3/ A. Gihac, Dict. t. II, p. 94: hoi'o-âe^jordel, ccrtaiiic dati.se pendaiU ocUe 

C(5r(5nionie.
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cându şi cântându sau chiuindu felîurite cântece şi cliiuiturî 
în casa, unde se află ceialalţî ospeţi adunaţi.

întrându în odaea cu ospeţi! încunjură de trei ori masa 
cântându :

Uujmalinu de busoîocu,
Dă, Domne, la miri norocu,
La mire şi la miresă.
Să trăescă Line’n casă,
Şi pre socri să-î cinstescă.
Pre nânaşii să-î ominescă.
Siisii la munte ninge’ngliîaţâ,
Cîucu-te nevastă creţă.
Josu la ţeră cade rouă,
Ciucu-te nevastă nouă.

bau asa:

Apoi SI asa:

Fruncjlă verde de pe costă, 
Frumosă-Î nevasta nostră.
Dar s’a’ntorsu frunda pe tău. 
Nici la mire nu-î stă reu(l).

Când va da la])te din petră. 
Atunci m’oiu mai face fată (’2!

După a treia oră aşeză pre miresă în capulu mesei, nuna se 
pune alăturea cu dînsa, er cele-lalte neveste împrejurulu lorii.

Tenera nevastă şede după masă sau pe o perină, cum a 
şeclutu şi mai nainte, sau stă în piciore (3).

Nemijlocită după ce au aşezat’o după masă, vine unu trate 
de-a mirelui, er dacă acesta n’are fraţi, apoi unu vSru alu 
seu sau şi unu altă băeţelă înrudită cu dînsulă su doue ră- 
murele de bradă saă de busuiocă şi jucândă puţină de nain-

(1) Din Transilvania, eoni de d-lu I. Popă Retegaiiulu.
(2) Columna luT Traîanu, IX. p. +15.
(3) Columna luî Traîanu, an. IX, p. 415.
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tea miresei, îi rădică cu rămurelele hobotulu de pe capu 
şi-lu aruncă pe capulu nunei.

Nuna se aperă, ca să nu-i pue hobotulu pe capu. în urmă 
totuşi se lasă şi după ce î-a puşti băîetulu hobotulu, ea îlti 
îea de pe capu şi îlu pune întrunii cuiu sub icone (1), sau 
îlii strînge şi mai pe urmă îlu dă erăşî miresei, adică nevestei 
celei tinere, căci din diua Uncropului, când i s’a puşti cârpa sati 
cepsa pe capu, nu se numesce mai muUti miresă, ci nevastă, 
nevastă teneră (2), m.-rom ’nvesta pl. ’nveste (3).

învălirea sati încârpuirea miresei, în timpulu căreia se cântă 
diferite cântece şi se facti o mulţime de glume, e usitată, 
firesce că sub diferite forme, mai la tote poporele din Europa.

Ea era usitată şi la Romani şi anume a doua di după 
nuntă, când se da în casa mirelui o cină, o masă numită 
Repotia, care corespunde Uncropului românescti (4). Atunci 
se învălia şi se înaugura miresa ca nevastă (5), şi totti atunci 
tenera miresă câştiga domnia în casa bărbatului seti şi drep- 
tulti de a (i părtaşă la tote averile şi lucrările sfinte ale 
acestuia (o).

Cu fote acestea însă partea cea mai mare a datinelorti

(1) Comp. CoUimiica luî Traîanu, an. IX. p. 415.
(2) In Bucovina şi ţinutulu Temişoreî, verlî G. Trăilă: Nunta ţer. iinpi'oj. 

Tenii.şoreî, publ. in op. cit. p. 458.
(3) Coni. ele cl-lCi Caragiani şi .M. .Iuta.
(4) Fest. p. 28l-a; Repotia, po.striclie nuptias apuci novuni iiiaritum (Cluum 

conatur, cjuia eşuaşi refioitur potatio.
(5) Acro ad Hor. .sat. 2, 2, (10: Repotia—socundus die.s a luiptiis, riuo virgo 

ad muliebrem habitum coinponitur.
(6) Macrob. sat. 1, 15, 22; Nam cjuia primus nuptiarum die.s vcrocundiae 

datur, postridie auteni nuptain in domo viri dominium incipere oportet a- 
dipisci et rom facere divinam, oînnes autein postriduani dies seu postKalen- 
dassive postNonas Idusve ex aec[uo atri sunt, id eo et Nonas inhabiles nuptiis 
esse dixerunt, ne nupta aut postero die libertatem auspicaretur uxoriam aut 
ati'O immolaret, c[uo nefas est sacra celebrări.

Dionys. 2. 25: -Jv fl-e xoio? it 6 vrj|iO(;. Yuvatv.a ttjV naxâ
auvcXOouaav avăpl *0tv(uviv «“ocvtcdv siva’. Xf,’rlll'Xtiuv tî v.cti lspiT)V.—Plutarch. 
coniug. praec. 22, 34.
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descrise în capitolulu de faţă, Românii le-au adoptatu dela 
Slavi. Ca dovadă despre acesta avemu mulţimea de cuvinte, 
cari sunt de origine curată slavă.

Sfîrsindu-se actulu învelirei si Introducerea miresei ca ne-
y y

vastă, iea nuna cea mare unu păharu de rachiu, şi închinându 
la socra cea mare, maica mirelui, îlu cinstesce de bine şi 
după aceea împlendu-lu erăşi îlu dă socrei.

Socra, luându păharulu dela nună, închină cu dînsulu la 
noră-sa.

Nora, adică nevasta cea teneră, îlu primesce, dară nu-lu 
cinstesce, ci puindu-lu numai la gură, aruncă totă rachiulu 
dintr’însulu peste capă, apoi împlendu-lă erăşi îlă închină 
socrului seă, căruia îlă şi dă.

Nemijlocită după acesta ceremonie vătăjiţele saă stascele 
împodobescă ună scaună cu o perină, care e pe de-asupra 
legată cu o basma roşă şi totă jucându-lă îlă aducă şi în- 
chinându-lă nunei celei mari, dică :

Ista cală e clin Raia
Ce ele grasă abia venîa (li.

Nuna, luândă scaunulă, îlă pune pe laîţă şi poftesce pre 
socra cea mare, maica mirelui, să se urce pe dînsulă.

Socra cea mare se urcă pe scaună de’naintea miresei anu
me ca acesta să-i dea cămeşa de socră.

Miresa iae cămeşa de socră şi îmbracă pre socra sa cu 
dînsa preste celelalte vestminte, apoi o îmbrobodesce cu o 
mâniştergură frumosă.

Socra se cobbră după acesta de pe scaună şi încependă 
a Juca prin odae, cântă următoriulă cântecă :

Nu-mî clă nora să mănâncă.
Pân’nu jocă pe lângă stâlpă.
Nu-mî clă nora de mâncată,

(1) Din PidKuiu, cimi. dc d-lCi V. Turtui-dnii.
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Pân’iiu jocu pe lângă patîi.
Cum mî-a (jiice aşa-oîu juca 
D6ră mî a da şî-oiii mânca 
Şi cămeşa mî-a spela.
Merge nora la fântână,
Cu cămeşa socri'n mână 
Şî-o dă odată: lep în baltă...
Na-ţî-o socră, că-î spălată!.. (1|

Pe când Jocă socra, făcendu voie bună şi cântându acestu 
cântecu glumeţu, niiresa dă şi socrului seu o cămeşă sau unu 
şervetu ca daru. Şi acesta, cum a primitu darulu, prinde a 
juca împreună cu socra şi a face cu ea chefu şi veselie.

După socri începe miresa a împărţi darurile de cumnate 
şi darurile de cumnaţi, adică fie-căruîa dă pe rendu câte unu 
ştergariu Irumosu sau câte o năframă, încependu dela celu mai 
verstnicu şi sfârşindu cu celu mai tenSrii. Cumnateloru, adică 
suroriloru mirelui, le dă ştergare forte frumosu ţesute, mă- 
tuşeloru, adică suroriloru socrului mare, le dă tistimele, eră 
cumnatiloru feliurite năfrămi.

I

în urmă, după ce au căpetatu atâtu socrii câtu şi cumnaţii 
şi cumnatele darurile menite pentru dînşii, capetă şi bucă. 
tăriţele câte unu daru şi anume câte o mâniştergură, însă nu 
totu aşa de frumose şi scumpe ca celea ce le-au căpetatu 
cumnatele miresei.

Socra cea mare, după ce-a jucaţii unu timpii oreşi-care 
se duce în altă odae şi acolo schimbă vestmintele, în cari 
a fostu mai nainte îmbrăcată, si îmbracă cămeşa de socră 
şi se îmbrobode cu mâniştergură, ce-a căpetat'o dela noră-sa.

Nevestele, cari se ducu în urma ei, îi mai pimii încă şi 
nişte flori pe lângă temple, unde e îndoită mâniştergură, şi 
astii-feliii gătită ca o nevastă teneră se intorce în odaea, unde 
se allă ospeţii şi din nou prinde a lâce chefii şi voie bună, 
a juca şi a cânta:

(1) Din Calilindescl. clict. ele Sofia Frâncu.
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Cu feciori şi cu nurori,
Şi cu cămeşă cu flori,
Cu ştergariu de buruncîucu 
Şi cu noră câtu unu turcii.
Păunii verde pe părete,
Bine mie mi se şede.
Că eii doră că am statii 
Şi în casă de lucratu 
Şi pe-afară pe primblată (1).

Când începe nuna cea mare a pîeptena pre miresă şi a-î 
pune cârpa în capii, atunci bucătăriţele pună borşu la focă 
să ferbă. Eră după ce aă băgată pre miresă cu danţulă îa 
odaea, în care se aflaă celalalt! ospeţl, după ce aă desbo- 
botat’o şi s’aă împărţită darurile, aducă bucătăriţele vr’o câte
va strachine gole şi le înşiră la mijloculă mesei. Aducă apoi 
Uncropulfi, adică borşulă, care clocotesce de fierbinte ce este- 
şi-lă tornă prin străchini. După acesta dumică în lie-care stra
chină colacu. Nuna cea mare iee câte o lingură de borşă de aces
ta şi câte o bucăţică de colacă şi spune nevesteloră, ca să vie 
să le opărescă. Venindă acestea, dă fie-căreia câte o lingură 
de borşă fierbinte şi nemijlocită după acesta şi câte ună pă
li ară de rachiă. Fie-care nevastă trebue să bea atâtă lingura 
de borşă câtă şi păharulă de rachiă de bine;.

După neveste urmeză bărbaţii. Pe urmă, după ce în chi- 
pulă acesta s’aă părendată toţi, cel ce se află de faţă, se 
pună şi mănâncă totă borşulă din străchini.

Astă-feliă se împărţesce Uncropuhi în sătulă Calalindesci 
în unele părţi ale Bucovinei îndătincză, în locă de borşă, 

a fierbe lapte dulce şi a-lă da apoi pre acesta amestecată cu 
halcă ospeţiloră ca să-lă mănânce. Bulca însemneză că miresă 
a fostă fecloră, eră laptele, că a fostă dulce ca acesta. în 
cele mal multe părţi locuite de Români însă este datină do-a.

(t) Din Boîanu, coin. dc d-lu V. Turturdnu.
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Herbe vinu sau rachiu cu miere şi acesta a-lu da apoi 6s- 
peţiloru de bfeutu, pe când e încă fierbinte.

în Frauda şi anume în Sachelay (3eine-et-0ise) încă este 
datină a se da vinu fierbinte de băutu şi pâne prăjită de 
mâncaţii, dar nu ospeţiloru, ci mirelui şi miresei. Acesta în
tărire, care se dă când miresei, când mirelui, când la amândoi 
de-o dată, fie în noptea a doua după cununie fie în dimineţa dileî 
următore, nu numai că e usitată în cele mai multe provinţe din 
l'Vancia, ci are totu o dată şi deosebite numiri. Noi amintimu 
aice numai pre cele următore : «Chatidcau, Pâte, Tourrin» şi 
«Fricastee de l'epameey> (1).

La acestu prilegiu în cele mai multe părţi focuite de Ro
mâni, fie-care este detoriu de-a cânta câte unu cântecu, care 
îi va plăce, când îi vine rendulu să bea uncropulu, adică 
partea sa de rachiu sau vinu fiertu.

Din mulţimea aceloru cântece, care se cântă de astă dată, 
noi vomii reproduce aice numai pe celu următoriu:
Vine cîofulu de la baltă 
Cu plătica’nbăîerată,
Cu .suduculu în pohoclu 
Şi carasulu în nevodu,
Ce câţi, cîofule, la noi?
Ce-aî venitu ca unu strigoiu ? 
Du-te, du-te la pădure 
Să nu pieri de vr’o secure, 
Du-te, du-te ’n mărăcine,
Să nu păţi vre o ruşine.
Că la noi sunt cununii^
Şi la noi sunt veselii.
Noi jucămu şi tropâimii, 
Pămîntulu să-lu netedimfi, 
Beniu, cântămu şi veselimu, 
Şi din gură chiuimu,

Şi sărimu în liopu şi ’n tropu. 
Că e diua de Uncropu.
Vai! sermanulu de strigoiu1 
Cîofulu zace pe gunoiu.
Nime nu cată la elu,
Că-î străină şi singurelu. 
Preotesa mai niilosă, 
lea pe cîofu, îlu duce ’n casă 
Şi-lu pune pe colţu de vatră, 
Er cânii la dînsulu latră!
Popa vine mâniosu,
De pe vatră mi-lu dă josu. 
Preotesa mai duîosă,
Poftesce pe cîofu la masă. 
Popa-i dusă, cîofu-î în casă, 
Cîofu ’n sînă la preotesă! (2)

(1) Duringsfeld, op. cit. p. 250—251.
(2) V. Alecsanclri, Pocsil poporale ale Româniloru. Bucurescî 1SG6, p. 384.
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Totu Ja acestu prileju, când se 'inpărţesce şi să bea uncro- 
pulu sau păharulu dulce, este datină de a aduna bani dela 
bspeţii, cari în diua trecută n’au pututu să fie la Masă-Mare. 
Kr strlngerea baniloru acestora se face în Bucovina tocmai 
ca şi la Masă-mare, întrebuinţându-se aceleaşi oraţii şi după 
strîngere dându-se tineriloru căsătoriţi.

Totu aşa obicinuescu a strînge banii la acestă ocasiune 
şi Românii din Moldova. «Luni de cu diuă—scrie I. Mîrza,— 
se pornesce prin satu o nevastă teneră rudă a miriloru c’unu 
bastonu în mână, la care are legată o basma roşie, şi c'unu 
ulcioru de vinii, c’unu lăutariu după ea, care poftesce pentru 
Luni sera la «Uncropî'i» pe toţi acei, cari au fostu la Masa 
cea mare(l). Luni sera adunându-se mesenii se punu mesele; 
ântâiu li se dă vinu fîertu şi amestecaţii cu miere, mai târdiu 
se dau bucate, apoi erăşi începu închinăciune de păbare şi 
daruri de bani, însă cam pe jumetate de cum s’au datu la 
Masa cea mare. La masa de la Uncropii vornicelulu face 
închinare de păbare mai cu miilte glume dicendu:

MS închină domnule jupâne N. N.
Cu aceste păliare de beuturâ, 
în unulu e.ste vinu de Odobescî,
Să bei să te veselescî,
Br în unulu vinu de Cotnariu,
Să vîrî mâna ’n buzunariu (2\.

Datina, de-a aduna bani dela ospeţi în timpulu Uncropului 
sau a Terfăriei esistă şi la Românii din Transilvania şi Unga
ria. Modulu adunării lorii este însă cu totulîi deosebită de 
celu alu Româniloru din Bucovina şi Moldova.

Pe când în ţerile din urmă li se nchină ospeţiloru păbare

(1) Se ducii .şi din ooî ce n’au foştii la masă, însă fiindu-eă la Uncropii darea 
•de bani este cam pe jumetate, decât la Masa cea mare, aceî, carî se ducă 
numai la Uncropu, dau dare ca pentru masă.. I. M.

(2j 1. Mîrza, op. cit. p. 20.—Comp. şi Columna lui Traîanu, an. IX. p. 417.
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cu vinu sau rachiu fierţii şi, după ce fie-care ospe şi-a beutu 
păharulii s6u, plătescu o sumă anumită de bani, pe-atuncî 
în ţările cele dintâiu fie-caro ospe trebue maî ântâiu să joce 
cu miresa câte o tură de jocfi, şi abia după aceea plătesce, 
câtu îlu trage inima.

Acestu jocu, numitu «joculu» sau «hora mirescî (1)», se 
face în unele părţi ale Transilvaniei aşa:

încă până nu sau sculatu ospeţii de la masă, stegariulu 
face locu In casă, scoţendu afară mese etc., apoi desvelue 
stegulu chiuindu:

IMs’a maica să me’nsoru 
Să-î aducu în casă noru,
Să o bată de cuptorCi,
Câte o-dată şi de vatră 
Să nu fie supărată.

v Ia apoi miresa de mână, o învârte de câte-va ori, şi o 
dă la fie-care bărbaţii şi femee, fără de alegere de tenerii 
sau betrânu, câţi sunt de faţă în casă sau pe afară, toţi tre
bue să joce joculu miresei şi să plătescă pentru elii. Spre 
scopulu acesta se pune unu tăerii golii, şi în acela aruncă 
banii de jocu, care câţi vrea să dea.

Stegariulu■ bagă vina celui ce-a jucatu cu miresa, că mi
resa s’a şchiopătaţi! şi trebue să o vindice, şi aşa celii care 

^a jucată, trebue să plătescă. Ba şi cei cari nu jocă încă tre-L 
bue să plătescă toţi joculu miresei. Joculu acesta însă este' 
scurtă, numai de vr’o trei învertituri, şi când se opresce mi
resa, stegariulă o şi prinde de mână, ca să nu o fure cine-v; 
dela elă, când apoi stegariulă ai" fi silită^şăn rescum[

Românii—dm—dtsţnctulir_Â(lsc«(/«(?î<l nu numai că datina 
descrisă până-aice o numescă «a juca miresa pe hani (3),»-

(1) I. C. Tacită, Nunta Io pop. rom. publ. în op. cit. p. 59,
(2) B. Viciu, Colăcăritulu etc. Sibiiu, 1885. p. 51—52.
(:t) Corn. ele cl-lu I. Popă Retoganulu.
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ci ea la aceştia se cleosebesco întru cât-va de a celoru-lalţî 
Români din Transilvania.

Elă cum ni-o scrie d-lu I. Popii Reteganulu-:
«La masă, după ce sau săturată acuma toţi 6spetii, hă- 

naşulu mulţămesce socriloru pentru buna primire şi propune 
apoi a se juca miresa pe bani

«Miresa iesă de după masă. Naşa îi dă josu cununile de 
pe capu, îi desface coda, îi împletesce perulu în cosiţă şi-i 
pune pe capu unu gtolgiU albu până în pămîntu care se nU- 
mesce sovonii. ^

«După acesta musica începe a cânta de Jocu er naşa prinde 
a jiica pe fina sa, punendu în acelaşi timpu pe^ăeriu, care j 
unu omu ăTesă^lu tine în mână. cât-va bani de argintii.

«După naşă jocă pre miresă, totfi pe bani ori şi cine vrea, 
până 'ce mirele, vedendu că e prea ostenită, o apucă din 
mâna jucăuşiloru, pune şi elii bani pe tăeriu şi jiicând’o şi ; 
elu puţinii musica încetăj^
"'JvT prejuruiu Timişor^miresei nu-i este ertatii să joce în 

timpulu nunţii, până după strigarea Cinsteloru, cari, după 
cum am vedutii în capitululu premergetoriii se întâmplă în 
dina cununiei, ci ea, totii timpulu câtu ţine masa, ce-au dat’o 
părinţii sei, nu părăsesce de feliu uşa casei, ci dacă de dece 
ori va eşi cine-va afară, de atâtea ori trebue să-i plătescă 
ei, voindu să între erăşi (1).

După strigarea Cinsteloru de la mire însă şi anume când 
strigă cumetrulu mare:

«Divere adă-ţi sora în coce, să vedemu scie Juca, şi nu 
cum-va e şchioapă !»

Atunci diverulîi, întrându cu salutarea îndătinată, sărutându 
miresa pre toţi, stă în mijloculu casei, pune unu tăeriu pe 
masă şi dice:

—MS rogu de cumetrii mare şi tarisfatu, sora mea e

(1) G. Trăilă, Nunta ţei1. în prej. Timişorcî, publ. în op. cit. p. 446.
S. I'V. Marianii, Nunta la Roinâiil. 4(V
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scumpă la jocu, numai cu celu ce plătesce bine gall)eni cu 
acela jocă.

Şi punenclu elu ântâiu patru sau cinci galben!—(crucerl)— 
jocă cu miresa^ care jocu e forte scurtu, şi musicanţiî sciu 
a cânta după clatină puţinu, ca să^se^potă părenda toţi.

Celu ce nu voesce să joce, nu e silitu, însă a depune 
galbenulu totu insulu e detoriu, dela naşu până la celu mai 
de pe urmă;■ femeile şi pruncii încă. Pentru cei ce nu o potu 
juca d. e. cumetrulu mare etc. jocă diverulu, că lui nu-i este 
iertatu a o lăsa din mână.

După joculu miresei cumetrulu mare salută pre părinţii 
mirelui cu următoriulu toast;

«Pe aceşti doi cuconi, cari astădi sau împreunatu. să-i 
trăescă Dumnedeu la mulţi ani!»

Şi între vivate şi strigări se depărteză apoi naşulu cu con
duita sa, petrecută de mire şi de miresă, de părinţii mirelui, 
până la casa sa, firesce că între cântări şi hore poporale (1).

în Selagifi, unde joculu miresei urmeză aşişderea după res- 
munderea cinsteloru, este obiceiu ca mirele să joce ântâia-şi 
mată cu miresa. După dînsulu urmeză nânaşii, apoi socrii 
Qi^rî şi socrii mici, şi după aceştia ceialalţi nuntaşi. Pe urmă 

o jocă unu frate de-a miresei chiuindu (2).
Me dusei pe-o vălicică,
Şi-mî aflai o miresuţă.
Vino, mire, şi o îea,
Că de nu mc ducu cu ea!

Mirele, la audulu acestoru cuvinte, o iea şi o mai jocă unu 
rendu, punendu în acelaşi timpii pe tăeriu încă pe atâţia 
taleri, câţi a pusu ântâia oră, căci şi n acestu ţinutu este 
datină a plăti miresei o sumă oreşi-care de bani (3).

(1) G. Tniilă, Nunta Ier. în prej. Temişoreî, publ. op. cit. p. 457.
(2) In Selagiu, în locu de a chiu), se ’ntrebuinţiiză a sfi-ign şi a diu), or în 

Chiorii tu), diuescc, î«esc£=8hiuesce=strigă.
(a) Com. do d-lu El. Popii.
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în coraitatulu Zarandulul, vorniculu chîei'fariloru scote pre 
(îe-care personă la jociilu miresei, şi fie-care, jucându cu dînsa, 
trebue să pue, ca şi în cele-lalte locuri unde este obicinuiţii 
joculu acesta, câte o libră pe tăeriu.

Musicanţiî şi aici nu dicti mai multfi decât o minută, apoi 
înceteză de disii până ce pcrsona respectivă n a plătitu.

Cumetrulu mare dimpreună cu cumetra mare plătescu dela 
3—4 fl. pentru joculu acesta.

După ce sau scosu toţi banii Jocului, chierfarii se ’ntorcu 
dimpreună cu socrulu micu la casa acestuia, eră cuscrii re- 
mâindu la mire, se punu erăşi la masă şi începu a ospeta 
şi a se veseli (1).

în Munţii apuseni ai Transilvaniei, unde jocuh'i miresei e 
asemenea usitatii, nemijlociţii după aducerea şi vornicitulu 
cinsteloru sau daruriloru, cum s a aretatu mai susu, miresa îşi 
împletesce perulu în cosiţă ca a nevesteloru şi naşa ţincndu 
de unu colţu, er stegarulu de celalaltu colţii alu învelitoreî îî 
punu potilatulu pe capii şi cuscrii uiescfi.

îndată ce miresa a fostu învelită, naşa poruncesce lăuta
rului să cânte de jocfi, una lungă câtă coda de epure, căci înce
pe miresei pe hani.

Vorniculu şede la mijloculu mesei avendu înaintea sa unu 
ti eră, în care, toţi câţi învertescu odată sau de doue ori miresa, 
trebue să pue bani.

Joculu miresei îlu începe naşa dicendu;
— Hai, fină, să te jocu, să vedemu nu cum-va eşti şchiopă?
După naşă urmeză nunulu mare, stegarulu şi apoi toţi 

ospeţii pe rendu.
Urmându o pausă, naşa iea pre fină-sa şi împreună cu 

mai multe femei o ducii în pivniţă, unde o desvelescu de 
poUla.tă şi o îmbrobodescu cu o maramă colorată de metasă.

(1) Coni. de d-lu T. Duşanescu,
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Veninclu în casă joculu se începe din nou şi acum puie ori
cine juca cu cine-i place, fără să maî plătescâ. Din acestu 
niomentu începu să vie şi totu feliulu de maşcure (masce), 
cum le clicu pe la Benicu, şi cari sunt nişte săteni îmbrăcaţi 
în haine albastre nemţesc! şi căniţi pe obrazu şi cari făcu 

y^otu feliulu de jocuri pantomimice şi comice (1).
■ Joculu miresei e usitatu şi în Bucovina, dar după câtCi sciu 

eu până acuma, numai la Românii din clasele mai înalte şi la 
cei de prin oraşe. Elu e usitatu şi în Ţera-Românescă, unde 
se numesce «Ikmţulă mirese/y> (2)

Singura deosebire, ce“esî&ta>între datina Româniloru buco
vineni şi a celorii din Transilvania şi Ungaria, căci cea din 
Ţera-Românescă nu-mi e cunoscută, constă întru aceea, că 
în Bucovina, în decursulu acestui Jocii, care se jocâ totu-dea- 
una nemijlocitu după punerea cepseî sau învelitorei miresei, 
nu se adună nici unu banu precum şi întru aceea că nu toţi 
ospeţiî sunt obligaţi a juca cu miresa, ci numai unii dintre 
dînsii si anume cei mai tineri.

(1) Frâncu şi Canclrea, op. cit. p. 169.
A doua di după Jocnlă miresei, adică Luni, e iu Muiiţiî apuseni al Tran

silvaniei Intdrireci l/iiziluţ/aiiiiluî. Ac6stă întărire .se face astu-feliu: «Pc la prânejn 
vorniculu, stegarulu, cuscrii, mirii şi lăutarulu inergu la nănaşî .şi il adneu 
orăşl cu ceremonie la ospeţu. La acăstă petrecere vinu şi tei far ii în frunte 
cu vorniculu mire.seî.

După masă vorniculu mirelui dice:
«Tenerulu împeratu avendu .să străbată in o cetate şi neavendu puteri 

destule .se rogă ca cel de ţaţă să contribuc după putinţă .spre a-.şl pute /utifr'i
biczdu(/anult(.v

Ospeţiî începu a da erăşl daruri: vase de Icmnu, de pămintu, pândă, nă- 
frăml, etc., er mal pe urmă vornicelulu mirelui dice :

—«Ani allatu că miresa a alergată pe lângă bol, vaci, ol, stupi. etc. din 
aceste cc dăruiţi crăişorel?»

Vorniculu miresei răspunde:
«Şi din acelea vomii da, dar sunt duse la munte si dacă s’oru înturna şL 

voru feta şi d-vbstră ve vomu da.»
«După acestu respunsu ospeţiî cu dare dc mână începu a dărui tinerel pă- 

rechî câte unu stupu, oîe, purcelaşu etc. Cu chipulu acesta se asigură înte
meierea familiei n6ue.»—Frâncu şi Candrea, op. cit. p. 170.

ţ2) Corn. d. d-lu G. Dcm. Teodorcscu.
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Şi la Românu din Macedonia încă se află datina acesta, dar 
snb o numire sau formă deosebită de cea a Daco-Români- 
loru. Acolo se numesce a hăgd miresa în corn, adică a se 
pune în fruntea dănţuitoriloru şi a conduce danţulu.

Cânteculu ce se cântă, când se bagă miresa în corii, este 
următorîulu :

Alba se ni te veci lea sor 
Că ui te aliclîişî în cor.
Ta s’nă faci noue feciori,
Doi s’li băg'ămu prămători,
Ta s’nă clară fustuni şi becleîii; 
Doi s’li băg’ămu hrisici,
Ta s’ne facă nele ş'minghiuşî; 
Doi s’li băg’ămu picurări, 
S’n’aclucă untu şi caşu;
Doi s’li băg’ămu g’umisari.
Ca s’alag’ă cli uşa, uşa 
Ti nă lac câlclăruşa.

Albă să ml te veclu la soră 
Că te-aî prinsu în bora.
Ca să ne faci noue feciori, 
Doi să-i lâcemu negustori,
Ca să ne facă rochii şi blăni; 
Doi să-i facemu giuvargii.
Ca să ne facă inele şi cercei; 
Doi să-î facemu păcurari,
Ca să ne-aducă untu şi caşu; 
Doi să-i facemu spoitori.
Că s’alerge clin uşă în uşă 
Pentru o negră călclăruşă.

După danţu se punu la masă şi atunci se cântă mai multe 
cântece, din cari dămu aici următorele mai obicinuite :

liu ni erai bre gion-le a îîeu ?
Iu te primnai gion-le a neu ?
Pit garclina mi primnam.
Şi de meru iii alăgamu 
Şi mere roşe ni aclunamu,,
Iu basmaoa li băgăm u 
Şi la vruta li ducemu.
Şi zboare ascunse noi nă sburamu.

jMtulu :

Eşi lea Chie(l) până tu oboru 
Ca să-ţi clicu unu zboru 
.Ni-u scuseşi mintea clin cap.
Că tu loclu di sor •
Mine, ţine, va-s-ti liau.

(1) Nume de feinee.

Unde erai voîniculu meu ’?
Unde te plimbai voiniculu meu V 
Prin grădină me primblamu.
Şi clin meră în meru alerga mu 
Şi mere roşii îî aclunamu.
In basma le puneamu.
Şi la iubita le cluceamu,
Şi vorbe ascunse noi ne spuneamu;

Eşi fa Chie până în ogradă 
Ca sâ-ţî spunu o,vorbă,
Mî-ai scosu mintea din capii; 
Că în locu de soră 
Eu pe tine am să te ieau.



—: Taţi bre, gione, taei bre frate, 
Tine mine nu mi liai,
Qi aî afencli di nu ti alasă,
— Qi are’s facă tata neu 
Când mire fii te voiu ?

Altulu:

Luă-fii-mi somnulu :ji mi cbinărli, 
Şi nu putuiu să dormu,
Ni-am muşata di vicină.
Şi are mamă di ş-uă ’ngace;
Are tată şi nu şi-o alasă,
Ma di Dumnedeu şi-o află.
Ea taxiţili brânii de asime.
Poate va se-ş viîiă 
lirân di asime li-am taxită,
Şi naşa nu vrea s-vină 
Are mama nu şiu-alasă 
Ma di Dumnedeu şi-o află.
Ea taxiţili fluriî(l) multe 
Poate va sa-ş nina.
Şi Durii mulţc li-am taxită 
Şi eră nu va s-vina,
Şî are tată nu şi-o alasă 
Ma din Dumnecleu şi-o află.

Ea tasiţili gione muşatti,
Poate va se ş’ vină.
(Tione muşatu li-am taxită,
Ea-o gione iu îşi vine 
Şi alasă mama şi vine.
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— Taci bre voînice, taci bre frate.
Tu pe mine nu me îeî,
Ţî-aî tată şi nu te lasă.
— Ce are să facă tatălu meu, 
Când eu pe tine nu te vrefi ?

Me lua somnulu şi amijamu 
Şi nu putuiu să dormu.
Am vecină frumosă 
Şi are mamă şî-o ocăresce 
Are tată şi nu o lasă [răsplată. 
Numai dela D-c]leu să-şî găsescă 
Ia făgăduiţi-i unu brâu de argintii, 
Pote că vrea să vie.
Brâu de-argintu î-am făgăduită 
Şi ea nu vrea să vie.
Are mamă şi nu şî-o lasă.
Numai dela D-deu s’o găsescă res- 
la lăgăduiţi-î mulţi fluril, [plată. 
Pote că va veni.
Şi fluril mulţi î-am făgăduită,
Şi totă nu vrea să vie.
Şi are tată şi nu şi-o lasă.
Numai do la D-deă s’o găsescă

[răsplată.
Ia făgăduiţi-î volnică frumosă, 
Pote că va veni.
Volnică frumosă î-am făgăduită, 
Uîtă-te voînice că vine 
Şi lasă pe maîca-sa şi vine (2).

uJoculil miresdy), astu-feliu cum e usitatu la Ihmânit din 
Transilvania şi Ungaria, se află şi la Spaniolii, clin Castilia. 

Toţî nuntaşii din acesta provinţă mergu după cununie la

(1) l'’luriI=nionete de aură.
(2) T. T. Biiiada, Datînele la nunţi ale pop. lom. din Macedonia, publ. în 

op. cit., p. 413.
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casa miresei, unde li se dă ciocolată şi bisciiitu de gustare 
După masă şi anume după aniedi se’ncepe joculfi nupţialu 
numitu «e/ haile del espigo.» Spre scopulu acesta se alege aşa 
numitulu «seguidillas machegas», unu jocu poporalii, la care 
jucăuşii stau faţă ’n faţă, fără a se prinde de mână. Fie-care 
chiematu bărbaţii, femee, copilu sau ce este, trebue să joce 
trei «saguidlllas» cu miresa şi să-i dea apoi pentru acesta 
unu presentu, care constă câte-o dată din mobile, mai adese 
ori însă din naturalii, precum: oloiu, grâu, etc. etc. de regulă 
bani, şi care i-se dă în mână de cătră bărbaţi prin o îm- 
brăţoşare, eră de cătră neveste (femei) prin o sărutare (1).

în fine trebue să amintimu că «Jocidfi miresei» e usitatu 
şi la poporele. germane. Şi Românii din clasele mai înalte 
precum şi cei de prin oraşe atâtu din Bucovina, câtu şi din 
Ţera-Românescă, seniănă, că I au adoptată de la Germani. 
Chiar şi numirea eJoadîi» şi «Danţulti miresei» îi vedesce în 
câtu-va originea.

După strîngerea baniloru pentru tinerii nou-căsătoriţi, fie 
prin închinarea păhareloru, ca’n Bucovina şi Moldova, fie prin 
jucarea miresei ca în Transilvania şi Ungaria îea una dintre 
vătăjiţe unu talgeru şi acesta încă strînge bani de pe la me
seni. Acestă strînsură, care o împărţesce miresa cu bucătări- 
ţele, se numesce în Bucovina «bir uiţi mireseî(2).»

In urmă se mai strîngu bani şi pentru lăutari. Acesta strîn- 
gere numită «haeşişidii hlAdariloru,» se face în următoriulu 
modu:

(Ij During.sfeld, op. cit. p. 265.
(2) In Transilvania încă e obicciu a seda bani bucătăriţeî la acesta ocasiu- 

nc, pre c.arî insă trebue ea singură să-I stringă dc pe la ospeţî în următoriulu 
modu :

«Ba vine cu mâna legată, cu o lingură mare in mână .şi cere cruceri de 
lecurî, spuindu că s’a arsa fâcendu demâncare, şi fie-care pune câte unu 
cruepriu sau doi în lingură, apoi iese socăciţa jucândO şi rlicându, că acuma 
hu o ddre nemică.u-B. Viciu, op. cit. p. 61.—
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Nuna cea mare pune o plăcintă ])e-unu talgeru, împlântă 
într’însa unu griţariu sau doi şi o dă apoi mai departe.

Pe când talgerulu cu plăcinta trece din mână în mână, pe 
când fie care ospe împlântă câte unu griţariu doi, pe atunci 
lăutarii improviseză pentru fie-care ospe câte unu cântecu 
scurtu, adică cum le vine mai bine şi mai în grabă în minte. 
Aşa cântă ei între altele:

Mâriuca cea t'rumosă,
Cu statulu ele jupânesă,
Cu ochii de clin’alesă,
Scie rendulu meseloru,
Bacşişulii scripcariloi’u(l).

După ce-a âmblatu talgerulu cu plăcinta pe la toţi (ispeţii, 
după ce fie-care a împlântată într’însa câţi griţari l'a trasă 
inima, iea nuna cea mare plăcinta şi le-o dă lăutariloră cin- 
stindu-i în acelaşi timpii şi câte c’ună păhară de rachiă (2).

Bomânu slavisaţi din Moravia îndătineză a aduna la acostă 
ocasiune bani pentru miresă tocmai ca şi Românii din Bu
covina. Intre multe alte bucate ce se pună pe masă, aduce 
vătăjelulă (druzba), şi o bucată de pâne, şi rogă pre ospeţi 
să contribue o sumă de bani ca miresa să-şi potă cumi^ăra 
o cepsă saă o cingetore (şiştore) de legănă. îndată ce una saă 
alta dintre bucatele usitate s’aă pusă de cătră vătăjelă pe 
masă, vine şi bucătăriţa cu mânile legate, cu <31e sparte, pre
cum şi cu alte obiecte de bucătărie în odaea cu ospeţii şi 
vătăjelulă cere de la aceştia şi pentru dînsa o dare de bani

(1) Din Crasna clict. de M. Bărbuţă.
(2) In Transilvania âinblă ceteraşulu singură cu cetera învăluită dicăndu că 

s’a stricată, şi să-î dea crucerl să-.şî cumpere alta, saă să.şî-o dirăgă şi să-şî 
cumpere strune. Acestuia încă ii mal dă cine ce vrea.

Insă atâtu bucătărăsa, câtă şi ceteraşulă nu âmblă decât numai acolo, 
unde le dă gasda voe.—B. Vidă, op. cit. p. 60—51.
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ca să-şî potă cunipSra pentru manile cele arse alifie şi va
sele trebuinciose pentru bucătărie (1).

în comitatulu Zarancluliil, nemijlocitu după joculu mirese! 
se 'maî scotu încă şi «Baniî—venJel-orU.» Pre aceştia îî scote 
vorniculu mirelui de la cuscri, cariî, ca şi maî nainte chier- 
l'arii, aşişderea trebue să joce cu.miresa şi anume atâtu băr
baţii, câtu şi femeile (2).

în fine maî e de însemnaţii încă şi aceea, că dacă miresa 
câtu timpii a fetitu, a fostu în totă privinţa fată cinstită şi 
de omenie, atunci Uncropulu se serbeză cu cea maî mare 
bucurie şi veselie. Toţî ospeţiî până într’unulu sunt forte bine 
dispuşi. Şi în casiilu acesta nuna cea mare, care, când duce. 
îpre miresă cu danţulii în odaea, unde se află ospeţiî, ţine 
n mână unu şipu cu rachiu roşu, care e la gârliciu împodo
bită cu totii felulii de flori, maî alesu însă roşii. Dacă însă 
miresa, ca fată mare, nu şî-a păzitu cinstea, atuncî nuna 
legă cârligele şipuriloru, în care se află rachiu albu, cu aţe 
de biicî sau cu petece albe, şi astu-feliii întră în odaea unde 
se află ospeţiî; în casulii acesta nu făcu maî de feliu voe bună, 
căci, fii 1x1 u socrii măhniţi, n are cine să-î îndemne la acesta.

Dacă miresa a fostu cinstită, atunci cântă o mulţime de 
cântece de laudă atâtu asupra ei câtu şi asupra părinţiloru 
sei. Eră dacă s’a constătatu, că a fostu, cum n'a trebuiţii să fie, 
atunci atâtu ea câtu şi părinţii săi sunt luaţi în rîsii şi bat
jocură, căci nuna puindu de naintea niireseî şi mumei sale 
lingure, păliare şi talgere sparte dice:

Totă lume-a fostu acasă,
Numai fina mea n’a fostu acasă (3).

Pe valea Serres^ituî din Francia, dacă miresa nu şi-a pă
strată cinstea ca fată mare, consoţele ei îi smiilgu fără cea

(1) Dr. I. N. Knders, op. cit. p. 37.
(1) Com. de d-lii T. Duşanescu.
(.')) Oolumna lui TraianCi, an. IX, p. 417 -4ia.
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maî mică crularo cununa de Clorî sau petela (le chaperon), 
cu care numai inireseloru nepătate li este încuviinţaţii ase 
împodobi (1).

Mai de multu, când s adeveria, că miresa în timpulu fetiei 
sale, n a Ibstu cinstită, era datină, că nuna cea mare dim
preună cu alte femei lua o jpăreche de hamuri si înhăma cu 
dînsele pre părinţii sei, sau lua unu Jugu şi-i înjuga, sau 
spărgea mai multe ole de capulu maicei miresei, sau îi punea 
miresei în diua de Uncropu o păreche de iţe în gâtu şi-apoi 
o jucau pe drumuri cu acestea acăţate de gâtu, în timpu 
ce lăutarii cântau, er publiculu rîdea (2), şi multe alte neplă
ceri făceau părinţiloru, pentru că nu şi-au păzită fata.

Acesta datină, pare-mi-se de origină ruseşcă (3) nu scimu 
de se mai practiseză unde-va în timpulă de faţă. în vechime 
însă trebue să ii fostă forte respâridită mai alesă la Românii 
din Moldova, căci şi Dimitrie Cantemiră încă amintesce de
spre dînsa.

«Mirele—scrie Cantemiră—păzesce forte taro ca părinţii 
miresei în diua următore să nu afle ceva despre fiica loră. 
Căci ei a treia di după nuntă, cu toţi consângenii lofă, tre
bue sa mergă la miresă, să o vadă, care se numesce «Calc- 
mare», din causă că de aici pote să resulte pentru ef 
saă muTEa onore, saă ruşine, după împrejurări. Şi anume 
dacă fiica loră aTfostă veTgurăr-nu numai că tote sunt bune, 
dar se primescă cu mare onore şi-i ospăta cu masă câtă se 
pote de splendidă... Er dacă miresa n’a fostă vergură, atunci 
mirele a doua di chiemă pe toţi consângenii săi şi le spune, 
că miresa sa a fostă necurată; aşa numescă ei pe cele greşite. 
Apoi caută ună cară din cele mai stricate, pună curelele cele 
mai rupte şi după ce vină părinţii miresei, îi înhamă în locă

(1) Diiringsfeld, op. cit. p. 260.
(2) Columa Iul TraîanCi, an. IX, p. 4111.
(3) «Contimporaiiulu» an. VI, p. 136.
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(Ic cai, pe miresă o punu în caru şi-i facil prin bătăi să o 
tragă singuri până a-casă ca pe o meretrice şi ninie nu pote 
să le tacă vre-o piedecă pe cale sau în clrumfi; er claca ar 
cuteza cine-va să elibereze pre părinţi de la acestă greu
tate ruşinosă, atunci unulu ca acesta, pe lângă bătae, se mai 
■pedepsesce de cătră judecătoriulu locului ca unii călcătorîii 
xle legile şi de consuetudinile ţSrei. Dotea (zestrea) o ţine 
totă pentru sine; şi dacă a făcuţii spese cu ospeţulu, jude
cătoriulu le adjudecă pe tote, şi părinţii cari nu şi-aii păzitu 
fata sunt obligaţi a i le plăti. Aşa îşi batii jocii de bieţii 
CMTienî între ţerani; dar între nobili nu se urmeză aşa! ei îşi 
păzescii mai strînsii fetele, decât ca să li se potă întâmpla 
uşorii vre-o ruşine; şi dacă totuşi li s'aru întâmpla, şi părinţii 
arii înţelege că fiica lorii n’a foştii virgină, atunci suplinescii 
castitatea fiicei lorii cu dote mai mari, dândii mirelui sate 
saii bani mai mulţi; sau, nemulţămindu-se mirele cu nici unii 
preţii, îşi ieaii fata şi-o ducu acasă; er lui îi daii voie a se 
căsători din nou(l).»
/* La Rom/miî din Macedonia, dacă miresa nu a avuţii cali- 
ităţile de virginitate, a doua di nu se împartă cofeturi şi rachiii 
pe la casele rudelorii, după cum e datină, şi miresa se trămito 
acasă la părinţi (2).

Toţii aşa facă şi Alhmiezu {2>).
Mai pe scurtă veselia şi voia cea bună dela Uncropfi atârnă 

mai totă-deauna dela purtarea de mai nainte a miresei.
Er după ce sau împlinită tote datinele înşirate mai susă, 

după ce aă mâncată şi băută de ajunsă lăutarii începu a 
cânta ună cântecă prin care dau de cunoscută că a sosită 
timpulă ca să se scole dela masă.

Cum începii lăutarii a cânta, toţi ospeţii se rădică dela

(1) Dem. Cantemii'u, op. cit. p. 147—148.
(2) Dini. Bolintincnu, op. cit. p. 91.
|3) Diiringsfeld, op. cit., p. (Iii.
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masă, începu a juca şi înconjura masa de trei ori. După a 
treia oră iesu cu clanţulu, care îlu conduce o vătăjiţă, afară 
şi aici jocă apoi maî multe jocuri până ce scotu mesele din 
casă. După aceea întră erăşî în casă, unde jocă şi se petrecu 
ca şi la Masă-mare, până a doua di dimineţa.

Jocurile îndătinate la acestă ocasiune sunt aceleaşi, cari 
se jocă şi la alte ocasiuni, afară de vr’o câte-va, bună oră 
cum e «Clofttluy>, care e unu feliu de jocu bachantinu şi care 
se jocă maî numai la Uncropu şi numai de cătră bărbaţi. 
Eră în decursulu acestoru jocuri cântă şi cbiue feliurite cân
tece şi chiuituri, precum:

Fetele, ])ână ce-.su fete,
Nime ’n crâşmă nu le vede.
După ce-şî punu cârpa ’n capu, 
în crâşmă nu maî încăpu (1).

Sau aşa:
Până sunt fetele fete,
Nu le vede nime bete,
Dacă punu cununa ’n capră,
La crâşmă numai încăpu.
Una ’nchină cătră altă:
Să trăescî soră surată.
Pe bărbatu Yinerea-lu bată (2).

Maî alesu însă vătăj iţele cari în părţile de pe lângă Prutu 
ale Bucovinei se numescu cu unu cuvîntu străină şi sfasce, 
sunt acelea, cari. făcu maî multu şi mai mare hasu şi cbiue 
maî multe chiuituri:

Aşa vătăjiţă sau sfaşca mare cbiue:

Iha! hop! şi bine-mî pare,
Eu-su faşca cea maî mare.

(1) Din Ilişeşci, culeoţia autorulin.
(2) Strigă tu i’î pop. clin. Câmpia Transilvaniei, pul)l. în «Gazeta Tran.silvânicT»’ 

an. 1,., Braşovii 1887, No. 267.
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Mu Iţă mese 11 luî Dumneejeu,
C’am ajunsu să jocu şi eu,
La unii frăţiorii de-alu meii.
Socră mare îeşî pe pragu,
Ţi-am atlusu noră pe plăcii.
Ieşi mămucă pân’la noi.
Ţî-am adusLi ciobanii la ol,
Să-ţi pască oiţele,
Să-ţi mulgă căpriţele.
Astădi hop şi mâne hop,
Şedii bucii în polobocii.
De ini-ar trăi bietulu soţii,
Ml-a nămi bucii de torsii,
Pentr’unu căuşii de făină,
Pentr’unu darabii de slănină.
Mic-a torce, nu mi-i lene.
Că-mi laşii furca ’n buruene.
A ţese nu mi-i ruşine.
Că mai am pe poduri pane.
Podu ţese, podu cosă,
Podu face pânză desă.
Mie nunta mi-i destulu,
N’am când şede totu la suiţi.
Cu nunta me mulţămescii,
N’am când şede să mânjescu.
Da lurca ce mi-i mai bună.
Că doră nu-su o nebună (1).

Svaşca cea mică, nevrenclu a remâne maî pre josă decât 
cea mare, încă prinde a cliiui şi-a dice:

Frumlulică
De-alunică,
Eu-sti svasca cea mai mică,
Nu-i nemică,
Că-su mai mică.
Bine că-su mai frumuşică (2).

(1) Din Mahala com. de d-lu G. Tonioiagă.
(2) Din Mahala, com. de d-lu G. Tomoiagă.



— 734 -

Ceîalalţî jucăuşi vSdendu că svascele s6 cam laudă pre sine, 
începu a le lua peste picioru şi-a dice:

Colo ’n vale după dolu^
A peritu pe şesu unu oalu.
Frunduliţa peru uscaţii,
Şi totu cânii l’au mâncatu,
Numa coda î-a remasu.
De ştersu sfascele la nasull).

Er după ce au gătitu cu sfascele şi cu alte neveste de-a 
le lua peste picioru, începu a chiui şi alte chiuituri, precum:

Oi serace Moldovene!
Unde joci tu locu geme.
Frunză verde de alunică,
Amu juca şi casa-i mică;
Frundă verde de rogozu,
Amti juca şi podu-i joşii;
Dă-omu scote câte-o podea,
Şi-omu sări câtu omii pute (2).

Şi’ntru adeverii că la Uncropu, mai alesu după ce au prinşii 
în capii, începu a sări şi a tropăi de se rcsună casa. Ba 
de multe ori, mai su semă când jocă «Cîofuluy>, prindii a 
sări şi a juca chiar pe lăiţi şi pe mese, adică pe unde îi 
portă vătavulii, şi fie-care trebue, dacă sa prinsu odată în 
jocii, să ţie cu ceîalalţi, căci de nu, vătavulii, care are în 
mână unu b&ţu, îndată ml ţi-lii croesce de i-se îndoie ce
stele, şi celu ce-o păţesce acesta nimică nu pote să dică, 
căci aşa merge joculu acesta.

In reversatulu zoriloru când a sosiţii timpulu ca socrii 
cei mari, părinţii miresei, să se ducă de la Uncropu a-casă, 
tinerii căsătoriţi, cu luminele de cununie aprinse; părinţii 
mirelui, lăutarii, precum şi mulţi dintre ceialalţi ospeţi îi 
petrecu o bucată de locu.

(1) Din Mahala, eoni. de d-lu G. Tomoîagă. 
(v!) Din Mahala, com. do d-lu G. Tomoîagă.
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La acesta petrecere nevestele de faţă şi niaî alesu vătă- 
jiţele cântă felîurite cântece, cari sunt potrivite la acestu 
prileju, şi mai cu semă celu următoriu :

Du-te, socru, sănetosfl,
Ţî-am luatu ce-a fostu frumosu.
Du-te, socră, sănetosă
Ţî-am luatu sporîulu(J) din casăj2i.

După acesta lăsându-î pe socri să se ducă singuri a-casă 
se’ntorcu ceialalţi îndereptu şi mai stându şi mai petrecendu-se 
încă vr’o oră-doue se ducu apoi cu toţii pe acasă.

Cu acesta se sfîrsesce apoi şi nunta, care în cele mai multe 
părţi se’ncepe Joi sera, când se cerne făina pentru a se pute 
plămădi pânea trebuinciosă pentru nuntă, şi ţine până Mier
curi dimineţă din septemâna viitore.

(1) Unele spunu .slujbă în locu de sporiu.
(2) Din Galafinde.sci, dict. de M. Molociu.



PARTEA A TREIA

DUPĂ NUNTA.

S. l’\. .Varianii, Nunta la RoTnunt. 47



— 739 —

I. CALE PEIMARE.
UIjl

La o septemână după cununie sau şi mai tar di u, adică 
când îi iartă împrejurările şi starea, făcu părinţii miresei o 
petrecere familiară, la care poftescu pre însurăţei, pre părinţii 
mirelui, pre nunii cei mari şi pre nemurile cele mai de aprope.

Cei poftiţi se adună cam pe la vr’o doue ore după amedi 
la mire şi de aici se pornescu apoi şi se ducu cu toţii la 
părinţii miresei (l).

Şi fiindu că tenera nevastă de cum s'a măritatu şi până 
în diua acesta nu s’a dusu nici măcaru pe unu minUtu la 
părinţii sei, bal după Masă-mare nefiindu-i pe unele locuri 
iertată a se duce nici măcaru până în vecini, până ce nu 
merge mai ântâiu la biserică, unde atâtu ei câtă şi bărba
tului seu li se cetesce rugăcumâa diqiă cummie, şi fiindu ca 
ea în acestă di se întorce la părinţii sei, de aceea întorcerea 
acesta se numesce Intorcetură. Şi fiindu că, în sfîrşitu, calea

(1) In munţii apuseni ai Transilvaniei este clatină că nevasta, când îşi înso- 
ţcsce bărbatulu, elii merge înainte, er ea în urma lui, pentru cuvinte, că elu 
o flârea grâului şi ea fiârea sorelui, care se învertesce şi sucesce după cum merge 
scirelo. Numai în anulu ântâiu alu căsătoriei, nevasta pote să mărgă pe uliţă 
alăturea cu bărbatulu seu şi să joce cu cine-i place, pentru că:

Nevasta n6uil e scutită, pe uuil ană do daro,
Şi a>I da ceterasulul do măncaro.

Vecii: Frâncu şi Candrea, op. cit. p. 11.
Totu aşa o îndatinată şi la Românii clin unele părţi ale Bucovinei.
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ce o face ea acuma la părinţii sel e cea dîntâiu sau prima 
după cununie, de-aceea se numesce calea acesta în Bucovina 
Cale-jjr/marc sau primară.

In Moldova însă este datină că Duminecă, la o septemână 
după cununie, mergu părinţii şi rudele miresei la casa noi- 
loru însoţiţi, unde se lăce erăsi masă, însă si aici numai 
în familie, şi acestă mergere o numescu ei «de cale-primară». 
Eră tinerii se ducu abia la a doua septemână la părinţii 
loru, la părinţii fetei, (tinerei neveste) erăşi de cale-pri
mară (1).

In unele părţi totu din Moldova, precum bună oră în ju- 
deţulu Bacăului se numesce cah-primară şi aceea, care o făcu 
părinţii miresei a doua di după cununie, adică Luni, când 
se ducu prima oră la fiii loru spre a lua parte la Un crop u (2).

In Munţii apuseni al Transilvaniei mirii în timpii de şese 
septemâni se numescu ncvăstol şi în a şesa Dumenică dela 
cununie se ducu împreună pe vedere, la părinţii miresei şi 
acesta se numesce calea-prMUnare, căreia i se mai dice şi 
calea utfhrsăC^

e la Retegu şi Rodna, pe Someşii şi Târnave, — după 
cum mi-a scrisă d-lu I. Popă Reteganulă,—când mergă a 
doua di după cununie omenii miresei la casa mirelui, totă 
făcendă voie bună, bendă şi jucândă, cu lăutarii după oi, 
dică că el mergu pe cale primară. Er când vină toţi împre
ună cu omenii miresei şi cu ai mirelui îndereptă la casa 
miresei, atunci facă calea întorsă. Une-ori petrecă omenii mirelui 
pre ai miresei numai calea jumetate, unde apoi se despartă 
în chiote de bucurie, şi mergă unii jucândă şi cântândă la

(1) 1. Mîrza, op. cit. p. 20—21.
(2) Columna luî Traîanu, an. IX, p. 417: «A doua (li, Luni, vinu şi păi'iiiţiî 

miresei, cliedndu că el se ducu pe cale primarS, fără să scie că ac(5sla înseni- 
neză că făcu prima cale, şi e.şindfi jiiirele cu inirdsa le .scrută mâna şi-I im- 
brăcişază.»

(3) Frâncu .şi Condrea, op. cit. p. 171.
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casa părinţiloru miresei, ele unde plecară pe calm primară, 
alţii la casa mirelui, de unde plecară pe calea intorsă.

La calc-primare. sau intorcetară punfi părinţii tinerei neveste 
feliurite mâncări şi beuturi pe masă.

Cei poftiţi se petrecu ei în de ei fără lăutari, fără multu 
sgomotu şi fără a mai chiema pre alţii, doră celu multu 
pre unii dintre vecini, pentru că aşa cere datina, ca la calc- 
primare să fie numai nemurile cele mai de-aprope.

După ce s’au petrecutu vr’o câte-va orc, sosindu timpulâ 
ca să se despărţescă şi să se ducă lîe-care pe a-casă, ne
vasta cea tenerâ, vedendu că nu e lucru de şagă, că întru 
adeverii trebue să. se despărţescă acuma pentru totu-deauna 
de părinţii sei, cuprinqlendu-o jalea, începe a plânge.

Nuna cea mare sau şi mama tinerei neveste, veclendu acesta, 
prinde a cânta următorea doină:

Frunclă verde rugu şi salcc,
De-aru sci părinţii ce face 
Nu şî-aru da copiii loru

(Pe mâna străiniloru...
Străinului nu i jele 
Să lucri după putere,

Străinului nu i milă 
Să dee mâncare bunăîfl)

Şi cu acestea se despărţescă şi fie-care se duce la ale sale. 
In comitatulu Zaranduluî chiamă mirele la doue dile după 

cununie pre cumătri şi vr’o şese perscine din vecini sau din 
rudeniile lui cele mai de aprope, la sine, şi de-aici se duce 
apoi dimpreună cu cei chiemaţi pe cale-intorsu la socrii săi, 
unde erăşi se omenescu şi se petrecu. Er când se’ntorce 
cu nevasta dela socri a casă, aduce şi hainele nevestei sale (2). 

La Grecii ml e asemenea datină:, chiar ca şi la Românii(1) Din CalafindescI, dict. de S. Frâncu.
(2) 'C’oin. de d-lu T. Duşanescu.
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din Bucovina, ca tenăra nevastă să visiteze a opta di după 
cununie casa părintescă, în care până atunci nu-i este de 
felin îertatu ca să între. Pe la sate însă acestă dătorintă se

I

împlinesce, ca şi la Românii din unele părţi ale Moldovei, 
abia la doue septemân! după cununie. In clina hotărîtă tinerii 
însurăţei, petrecuţi fiindu de tote nemurile, se ducu desde- 
mineţă la părinţii miresei, unde se ospetezâ, se bea, se jocă, 
şi se cântă până târdiu sera, când se’ntorcu apoi erăşi a 
casă la mire (1).

La Italieni până după trei dile dela cununie nu-i este mi
resei încuviinţaţii ca să cerceteze casa părinţescă(2).

(1) During.stelcl, op. cit. p. 58.
(2) Diiringsfelcl, op. cit. p. 96.
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II. SCOSULU LA BISERICA.

In Linele locuri clin Bucovina, precum bună oră în oraşulu 
Siretiu, au clatină Românii de a scote pre tenera nevastă la 
o septemână după cununie sau şi maî târdiii la biserică saă 
a eşi cu dînsa la Vadră.

Acesta scotere sau eşire se face în următorîulu chipu:
Nuna cea mare trebue în acestă cli numai decât să mer- 

gă cu tenera nevastă la biserică.
După liturghie, cle-aru fi ori şi ce persone mai însemnate 

decât dînsele în biserică, nuna mare iea mai ântâiu nafurâ, 
după dînsa nevasta cea teneră, şi apoi celelalte persone.

După împărţirea nafurei se ducu toţi ospeţiî, cari sunt 
poftiţi, clar mai alesu nemurile cele mai de aprope la o crîşmă, 
unde tînera nevastă le plătesce de beutii.

Acestă datină se numesce a scote pre tenera nevastă la hi- 
sericăi sau a eşi la Vadră.

Insă datina acesta, care mai nainte era obicinuită la Ro
mânii de pe la oraşe, şi care de bună seină că-şi are nu
mirea sa de la Vadra de beutură, ce trebuia să o plătescă 
tenera nevastă în acestă di, acuma, când orăşenii pe di ce 
merge începu a da în privinţa materială îndSreptu, nu sciu 
dacă se va fi maî ţinendu unde-va în Bucovina.

Mai de multu «.Scosulă la biserică» era usitatu si n subur->
biulu Scheiu alu oraşului Brasovu din Transilvania.
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Ktă ce ne spune în privinţa acesta d-lu G. I. Pitişu:
«La o septemână, adică în cea d’ântâiCi Duminecă după 

nuntă, naşa o scotea pe cea teneră la biserică, era »Scosîdu 
hifsericu», şi din biserică când eşîa, o ducea la ea şi chîema 
şi pe alte neveste. Şi la ea făcea cinste cu covrigi şi jimble, 
ori cu colaci cu chitişore (gogoşi) şi cu cornuri de era în 
dulce, şi cu rachiu încălditu cu miere; la seosuhl hisericn şi la 
boteze mierea la rachiu se scia.

«De altu-feliu nuna trebuia se chieme la scosulu bisericei 
pe tote muerile, cari mersese la nuntă. Pentru că la Rusalii 
când totă lumea mergea la mormîntu cu colivă ori cu pă
sată şi cu vinu, mergea şi a teneră cu s6crâ-sa, şi muerile 
cari nu era chiemate la scosulu bisericei nu-i cumpera ălei 
tinere nimicu; eră muerile cari fusese chiemate îi cumpera, 
aşa era obiceiu să-i cumpere câte o sticlă, pe care i-o da la 
mormîntu plină cu vinu, şi punea în ea şi câte o svertă de 
flori, ori îi da câte unu castronu cu urezu cu lapte şi fă
clii de ceră. Naşa la Rusalii lua fini-sii unu ciuberu mare 
cu noue cercuri, unu colacu şi sticlă (1).»

(1) Nunta în Şcheiu, publ.în «Revista nouă» an. î, Biioui'escî, 1888, p. 155—1.58.



III. MERULU.

în privinţa clatine! «Mn'nln», «Mcrulii de aniwnies) sau 
«Pomuhl de cmnmie», care e usitată, după câtu sciţi eu până 
acuma, numai la Românii din Transilvania, d-lii B. Viciu scrie 
următorele:

«Merulu de cununie» urmeză numai cam după unu anii 
dela clina cununiei.

După ce s’a împliniţii anulii de căsătorie, se pune merulu 
^aiX pomulii de cununie, «pentru ca să aibă ei şi familia 
celoru căsătorîţnpcceealaltă liime^imu pomii pe care să sc^' 
odihnescă.^Âstfi-felifT în IxmTncTluTuliiî următoriii, cam pe la 
CitSântaMaria cea mică» ori şi mai târcUu, când au vinii nou, 
însurăţeii cumperă vre-o cloue-spre-clece vase de lutu, cam, 
de comunii ulciore, lumini de ceră, unu scaunu de bradîi, 
mai multe specii de pome şi totii feliulu de turte; apoi facă 
parastasu—«capete»—atâtea, câte ulciore au cumperatu, fă* 
cenclu pentru preotu şi cantoră deosebită mai frumose, precum 
e datina la pomeni, şi chiamă ,pe Dumineca următore pe 
preotă şi cantoră la punerea merului de cununie, la care mai 
ieaă parte şi naşii de cununie şi alţi consângeni mai de aprope. 
Mai chiamă şi 12 omeni seraci; cari sunt vrednici de pomană, 
şi în Diimâneca aceea, după ce aă eşită din biserică, toţi cei 
chiemaţi împreună cu preotulă şi cantorulă se adună la casa
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respectivului, care dă pomulu de cununie, înainte de a mânca 
de prându, de amiadî.

însurăţeii cu ajutorulu naşului piinu în şură,—orî sub al tu 
coperişu maî multe mese lângă olăltă, le acoperii cu feţe de 
masă, apoi în fruntea mesei, unde şade preotulu cu cantorulu, 
punu unu pomii stufosîi, pe care îlu sapă în pămîntii să stea 
aşa, cum a stătu în grădină, şi-lu încarcă cu totu felîulii de 
pome, câte încăpu pe elu. După aceea împletescii din lumini 
do ceră unu şcrpe mare, cu unu mării în gură. apoi îeau 
o bucată de pânclă albă (gîolgiu), învăluită la olaltă şi legată 
cu o litră de arniciu roşiii, turte, maî multe lumini de ceră, 
acestea tote le punu, cu şerpe cu totu, pe pomulu de cununie, 
care însemneză pomulu lui Adamu în paradisu. Lângă pomii 
punu scaunulu celu de bradu, de care am amintiţii mai susu, 
şi împregîurulu meseloru aşeză laviţe pentru ospeţî. Pe mese 
punu ulcîorele şi lângă fie-care ulciorii se pune unu para- 
stasu cu pomii în elu şi încărcaţii de pome, lumini de ceră, 
covrigi şi turte. Pentru fie-care păreche de omeni—bărbaţii 
şi muere—se pune câte unii astii-felîii de parastasii, er pentru 
preoţii şi cantorii se pune deosebită, şi sub pomulii lorii se 
pune şi câte o năframă nouă de mână, saii şi-o merindeţă 
frumosă, care apoi tute rămânii proprietatea respectiviloru, 
înaintea cărora s’aii piisii.

La masă şedii după rangu, condiţiune şi bătrâneţe,—în 
urmă cei 12 săraci, avendii înainte fie-care păreche câte unii 
ulcîorii şi câte unii parastasii cu pomii. Singură pentru nănaşi 
nu se pune nici parastasă, nici pomă, căci pentru ei e pusă 
pomulă celii mare, adică mărulă de cununie cu tote cele de 
pe elă.

Pentru preoţii mai pună şî-o piele de 6e, adică belescu 
o 6e grasă, din carnea ei facă de mâncare la masa po
mului de cununie, er pielea îndoită în două se pune pe paie 
saii pe lină ţolu sub picîorele preotului, care după ce s’a
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isprăviţii ceremonia merului de cununie, preotulii o trămite 
ct casa.

De 6re-ce merulii de cununie în puţine locuri îlii mai punu, 
şi liindu-că pentru acesta ceremonie nu este tipicii, ci se face 
numai după cum e datina vechie, de aceea credii că nu ar 
fi fără scopii a lăsa să urmeze aici acea ceremonie, aşa precum 
o am vedut’o însumi, şi adică:

Preotulii luândii patrafirulii face începu tulii şi cantorulii 
dice: Sânte D-cleule, Mărire Tatălui, Tatălii nostru etc. Preo- 
tiilu: Ectenia. Apoi cantorulu: aAmintesce Domne cu drepţii» 
etc. «Cu sufletele drepţilorii.»

1‘reotulii: Rugăciunea, care se face la binecuvîntarea fructe 
lorii şi a pomelorii, apoi binecuvîntarea colivei, fiindii-că pe 
masă se pune şi unii tăierii de colivă şi pausii. După aceea 
sculându-se toţi în piciore, cantorulii întoneză: «Mărire» (pe 
v. s.) «Unde umbreză darulii teii Michaile» etc. «Şi acum.— 
«Prea binecuvîntată eşti Născetore de Dumnedeii» etc. : er 
până cântă acestea preotulii iea tăierulii cu coliva şi pausulii 
în mâna .stângă, er cu drepta prinde merulu de cununie, de 
care prindă toţi câţi încapă, er cei-lalţi prindă numai de tă- 
ierulii cu coliva, saă de sticla cu pausii,saă, dacă nu încapă 
nici aici toţi, pentru mulţimea omeniloră, se prindă toţi de 
mână, şi aşa mişcândii preotulii cu nănaşii dimpreună cu mâna 
dreptă pomulii, cu stânga rădică tăierulii în susă şi în joşii, 
până se gată cântarea. Atunci preotulă elice: «Mărire ţie, 
Dumnedeulii nostru, mărire ţie.»—Cantorulii: «Mărire Tatălui... 
părinte binecuvîntă», şi preotulă face deslegarea (opustulu).

După aceea vine nou-căsătoritulă (care a pusă pomulii) 
şi prindendă pomulii cu mâna dreptă dice cătră nănaşă: 
«Nănaşule! pe lumea asta să fie alii Domniei tele, pe cea
laltă alii meu.» După aceea se duce la preotă şi princlendă 
cu mâna dreptă pomulii celă împlântată în parastasă dice:
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«Părinte! pe lumea asta să fie alu cl-tale, er pe ceea-laltă să 
fie alu meu,» apoi îlu dă preotului.

Totii asemenea face la alu cantorului şi la aî tuturoru pe 
renclu.

Apoi îşi descarcă lie-care pomulu şi-şi pune la o parte tote, 
câte i s’au datu.

Nănaşulu scote pomulu din pămîntu, îlu descarcă, apoi 
aduce unu viţelu pe care îlu dă finului în schimhu pentru 
merulu de cununie.

După acesta urmeză prândulu pentru cei străini. In fine 
preotulu se scolă şi cantorulu cântă: «Aperătore Domne» etc. 
(pe glasu 8), după care străinii se depărteză. Se punu apoi 
la masă căsenii cu preotulu, cantorulu, nănaşulu etc. şi după 
unu tăierii de mâncare (după uAii felu) punu pe masă înain
tea nănaşului şi a preotului unu vasu (ciubăru) cu vinu nou, 
asemenea şi pentru ceialalţi meseni se pune unulu, şi lângă 
vase punu păhare şi ulcele, să bea care cum îi va plăce.

Astu-feliu petrecendu-şî la prându la cei noi-căsătoriţi, 
cari aii pusu pomulu, naşulu îi poftesce pre cină la dînsulu. 
Deci de cătră şefă plecă toţi în rendu bunii la nănaşulu. Ace
sta şi cu unulii lângă sine, ducii unii cîubăraşii de vinii şi 
amendoi (cari ducii ciubăraşulii) ţinii într’o mână câte o ul
cică, ca să omenescă pe ori-cine ar afla pe drumii şi ar 
ave voie, fie străinii, ori cunoscuţii, cu carulii saii pe josu. 
Aşa, ajungendii la nănaşulu, acolo se punii la cină, unde 
nu arare-ori aii şi ceteraşi.

E de sciutu, că preotulii n’are altă plată pentru serviciulii 
la merulii de cununie, decât pielea de 6e, de care a foştii 
vorba mai susii şi celea ce a primiţii la masă; er canto- 
rulii, numai cele ce a primită la masă.

Astii-feliii e datina de a se face merulii cununiei, din a că
rui ceremonie preotulu nu pote lăsa afară ni mică. Er ce pri- 
vesce partea colăcariului şi a starostei, respectivii voră sci
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să SC acomodeze după persone şi împi'ejurări de locu şi 
timpii, căci iu totu sătulă sunt şi datine deosebite, particu
lare, cari deşi nu sunt esenţiale, totuşi sunt luate în con
siderare (1 j.

D-lu Nicolac Tuganu scrie despre datina viMemUi» urmă- 
torele: «Intre multele şi frumuşele obiceiuri ale poporului 
nostru se numeră şi serbarea sau punerea mărului.»

Dicala «ţl-al piisu măruhl» circulă între ţăranii noştri în 
două sensuri: în sensu figurată şi în sensă propriă. în sensă 
figurată se elice că «.ft-a pusă inerulfi» acela, care prin vre-o 
întreprindere nechibzuită îşi causeză o considerabilă pagubă 
materială ori morală. Ce va să însemneze în sensă propriă, 
vomă înţelese clin descrierea amănunţită a acestui obiceiă) O • »

înainte de a întră însă în meritulă lucrului, îmi permită 
încă unele rel’lecţiuni fugitive. Obiceiulă acesta e de carac- 
teră rcligiosă şi este ună efluxă ală sentimenteloră de evla
vie; nu e însă din acestă punctă de vedere interesantă, ci 
pentru modulă de totă originală, în care se serbeză. Ore- 
când acestă obiceiă va ii fostă mai generală, astădi însă a 
pierdută forte multă din terenulă săă şi nu cunoscă locali
tăţi românescî în care să se «piună miimlti» cu atâta origi
nalitate si cu atâtea tormalitătî, ca în Ghisasa-c/c-stisil si îm 
pregiurimea ei cea mai de aprope, căci prin ţinuturile mai 
depărtate de aici a eşită deja cu totulă din usă, mai cu seină 
prin cele poliglote. Causa nu pote fi alta, decât scăderea 
simţiminteloră religiose, pătrunderea ideiloră moderne şi în 
masele poporului şi sărăcia murdară, care apasă pe ume- 
rele bietului ţărână mai multă ca atunci, când era legată 
de glie, graţie impositeloră de totă teliulă, căci serbarea ace
stui obiceiă este împreunată cu spese însemnate pentru ună 
ţărână.

(1) B. Vicifi, Colăcrii-ilulă. OIjiceîui-ilo loi-anilorfi roijianl la nuntă. Sibiiu
1885, p. 5:1 —58.



— 750 —
Partea cea însemnată în serbarea acestui obiceiu are, în 

prima linie, o păreche de fini şi după aceea nănaşiî loru de 
la cununie.

Finii în alu doilea ori alu treilea anu de căsătorie, sau 
dacă sunt împiedecaţi prin vre-o lipsă materială şi mai târ- 
diu, începu a se ocupa seriosu cu idea «mei'uliH.»

«Ar fi bine, bărbate, — putemu audi pe fina în serile 
scutite de alte griji, — să punemu la o parte tote neajun
surile şi să ne mai gândimu şi noi la merulti acela, că sun- 
temu de rîsulu şi povestea satului. Uită-te, Stanu s’a căsă- 
toritu o dată cu noi şi şî-a pusu merulu de doi ani, măcar 
că-i mai seracu decât noi, nu are carulu şi plugulu no
stru. Şi în urmă mai scii ce se pote întempla? Adi, mâne 
pote chiema pe care-va dintre noi voia lui Dumnedeu şi 
atunci, — atunci vomu rămâne goli pe ceea lume. Aide să 
facemu şi noi ca totă lumea, să .nu stricămu chiar noi obi
ceiurile şi, dacă va da Dumnedeu o tomnă bună în anulu 
acesta, să ne plătimu şi noi detoria ce o avemu faţă cu 
D-d'eu, şi apoi fie voia lui.»

Aşa vorbesce o femee înţeleptă, îngrijită de sorta sufle
tului ei, şi bărbatulu, care îşi iubesce soţia evlaviosă, nu se 
împotrivesce a stători împreună cu dînsa cutare tomnă pen
tru «punerea meriilmp, — se înţelege, dacă va fi o tomnă 
bună şi nu le ieau esecutorii de dare totu rodulu muncei 
lorii de preste anu

Tomna odată stătorită, fina se şi apucă să-şi procure ce- 
lea de lipsă la «merrt». La cutare tergu alu Sibiiului se duce 
cu 4—5 valuri de pânză pentru a-şi cumpăra pe preţulu 
loru mai nisce giolgiu de Braşovu pentru cămaşa naşii şi 
pentru a naşului; mai patru cofe spre a le anina în cei 4 
merişori; mai nisce tăiere şi linguri de lemnii; mai o nă
framă pentru naşa şi o ploscă de lemnii legată cu curele 
pentru merişorulii numitu «ala nuniloru».
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Acum se apucă fina cu cleaclinsulu de gătirea căineşiloru 
din glolgiulu cumperatu deja, cosendu-le şi chindisindu-le 
cu totă dibăcia acului seu, să-î niergă veste şi poveste în 
satu şi să nu potă băga vină gurile cele, că cămeşile le-a 
făcută numai să se scape de ele, că n’a alesă altiţe destulă 
de frumose şi brăţarea e prea betrânescă, ori că cămeşa 
naşei nu-1 întărsă şi a naşului e prinsă ca cu sula, şi multe 
altele, câte le potă vesti muerile prin şedetorl.

Acum ÎŞI trimete fina bărbăţelulă la moră cu 3—4 saci 
de grâă, căci punerea merulul e împreunată cu o pomană 
lungă pentru odihna sufleteloru celoră adormiţi din curtea 
şi familia fmiloră, şi la o pomană lungă trebuescă 200—300 
de colăcel, archanghell, scări, prescuri şi altele, cari Iote 
se cocă din aluată alesă.

Cu trei dile înainte de Dumineca stătorită pentru serbarea 
merulul se face lucrulă cunoscută popii, căci fără de popă nu 
se pote face nimică.

După ce s’aă făcută tote pregătirile de trebuinţă, urmeză 
chlemarea ospeţiloră şi anume atâtă finulă de o parte, câtă 
şi naşLilă de altă parte, chlamă ospeţl din tote rudeniile loră.

La timpulă stătorită vedemă pe naşi întrândă în curtea 
finiloră încungluraţl de ospeţil loră aducendă cu sine o vi- 
ţea albă, împodobită cu o cunună verde de sascliki la gru- 
mază şi cu lumini de ceră în corne, ună colacă mare şi o 
spată de carne de 6e, ca cinste pentru finii loră; eî se aşeză 
faţă cu masa preotului, aşteptândă începutulă ceremoniiloru.

Intre masa preotului şi grupa naşiloră se află întinsă o 
pomană lungă, despărţită în patru puncte anumite prin patru 
merişorî împodobiţi cu mere, prune uscate, cununi de sachiu, 
turte, linguri şi tăiere de lemnă şi lângă tie-care se mal află 
câte o cofă (botă) nouă totă de lemnă. Unulă dintre aceşti 
merişorî portă numele de «menilu imnului». Acesta e înfru
museţată pre lângă celelalte cu o ploscă de lemnă, o năframă
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şi. unu gîolgiu de Împodobită, tote destinate pentru nănaşi. 
De fîe-care meru vedemu încâ rezemată câte o scară din aluatu. 
Tote podobele acestea trebue să fie puse, căci; dacă -nu,— 
respectivii se facă de vorbă.

în giurulă celoră-lalţi trei merişori se grupeză ncmurile cele 
mai de-aprope ale finiloră, şi podobele aflătore pentru ei sunt 
destinate pentru ele.

:,r • ' , _ «f,,- ; . 1

,, .Aprope de masa preotului vedemă unu scaună, pp care 
.sunt aşezate cămeşile naşiloră, făcute de ' fiBa şi împodobite 
la 'fie-care mânecă cir câte ună meră mare, apoi unu colacă

'Jj ^

mare şi' o şpată de carne de 6e.-Tote acestea sunt destinate' 
pentru . nănaşi., ■ ,

Finii 'Ocupă’ l‘6T;ă în apropierea nănaşiloră fiindă îmbrăcaţi 
în bâjpei serbătoresci, Totă pomana în lungulu ei e încungiurată 
de serăcii-ăfeatului şi, alţi binevoitori de aî finiloră.

Acum se face deodată tăcere adâncă, căci se începă ru
găciunile pentru odihna sufleteloră celoră răposaţi din familia 
finiloră, precum şi pentră fericirea şi bunăstarea finiloră.

După-ce s’aă terminată tote acestea, preotulă ese la mij- 
locă, şi luândfi 'Călndşile şî celelalte de, pe scaună,-le predă 
naşiloră cam cu' n'rmătorele cu'vinte':

«Cinstite nunule, etă finii din mila liii D-4eă îşi arată iu
birea, pe care o aă faţă cu d-veistră. în cliiia de acli prin 
aceste două cămeşi frumose 'şi vă rogă să le primiţi cu dra- 
^oste^i să le purtaţi sănătoşi pe lumea asta, er pe cealaltă 
‘^ă'fie®mpodobiţi finii cu ele. Se mai arată finii şi cu unu 
snopu de grâu curată (colaculă) şi o spată de carne şi vă 
rogă, ca şi pe acestea să -le primiţi cu dragoste, căci vi le 
cihstescă cu inimă curată.))

La acestea respunde nunulă, mulţămindă, cam următorele: 
«Şi noi ne arătăraă, părinte, dragostea faţă cu finii iŢioştrii 
cinstindu-i cu o -viţea fruraosă, ună snopă de grâă (colaculă) 
şi o spată .do car.ne; să lefolosescă sănătoşi şi să dea D-cleu
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ca de uncie au luatu şi; ne-au cinstitu pre 
noscă.» ' ■ :

Acum vine•renclulu da fina. Eaf'luâudu î^igiulu, clin m§ş;> 
rulu nunului, învelue ..şed. elu capfulCf,Tîănaşiî^:^ale şi 6 săpiita 
în fată de doue-orî. : V . -J' . .t"' . ...

După ace.stea năşii , îşîvculegu ^dălşlaltp : de. pre nVerişondu 
lord; asertienea şi. ■firiiij^'’ de’ -p^ ceialalţî tifei,\^i.
totă adunarea s'â'apucă: de mân'garea pdfr^nii. De âpf .Iriţtş&ţ 
după 'aceea preatulCi' şi nunjl c.u ^iemăţi|.vk)ru în.pasa 
loru şi acuma se începe .unu ospiţu

cu cruceri[■ şi (li^'..^rtea'ei,’ap|,fcă.i|p^işjteifi|^
ă-sa cu Q puîsi^ de
e de sascljlu,, j^ocd de,p(S; ş^îriape^:v^ipai^e în aţă 

ca şi O'SMBă.’înainte ci'e'a pred^l^ă':flîfca pujcăjfă're să prem:eigă
// yi/î/M ^y>in/t § 7<isS .. xv.. 'A a i-» 11.<^ •' I t\ /-î >-v^ ^ *"VTfi

pre nanaşă-sa cu q 
nuna verde

Unde şedd unuîîJii;febţăv,?S'f.ji,; . ..ă* .DM^:a»»'ţŢjj^'ţ|rţîr!TOCîdfft,
Per’Gă.-sii dalbe ielicdîore, 

Jfone, nune ^c.
Par’că şecler^Iâttsil .plirigţosu,,- 

. ]S:unepyTiune,.Ap,mu tăn^ru!
Unde şade-d prebtesă,
.Par’că şccle-o demnă alesă. 

Nune, nune etc.
Unde şede nunidu mare, 
Par’că serele resare...

Nune, nune etc
Unde şede nuna mare, 
Par’că’nflore o rujătore.. 

Nune, nune etc.
Unde şe'dă feciori de numi,
Par’că şedu ppi de poruinfiu.,

Nune, nune etc. f 
i

'• 5. /'V. J/oricm», Nunta la Borrinl.

De'fla jDorta nujŞului, 
Î?â0a porta finului, 

Nano, nune ..^. ’

^e rîu de iagje, dulce. 
e, nune .'âe. , .i;

»: Kf
De.vţa poarta finului,
■Păft’la. porta nucului,

'• Nune, nune vetc.
■ 'h

.|(^urg-e i%^eţ,^l^u.jroşu.

te nVaî'ai^^trisfap. y....-.■r.e
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: Nune, mitte etc. ,
V ‘ ,7

Făr’ clbî boi înju'găţeî, 
Jugurelu’de (laurelu,
De restele olopoţele.

Nune, nune etc!

Şi o vacă lîiulgetbre 
Şî-o găină ouătore. 

Nune, nune etc.

■;v

Dar nunuţa drăguţa 
Pune punga de-a stânga: 

Nune, nune etc.;
'■'t .

Şi scote cu direpta,
De plătesce puicuţa. 

Nune, nune etc.

Şi fiî nună’ndurătore.
Că găina-î ouătore,

Nune, nune etc.

După Ospeţu nunulu se., ddpărteză cu ospeţiî sei şi întră 
în cas.ă chiemaţii finului şi-şî petrecu adeseori până în dimi- 
neţa urrnătore. Obicelulu îşi pierde acum caracterulu religioşii 
şi devine cu totulu ptofanuţl). , "

în unele părţi ale Transilvaniei precum bună-oră în îm
prejurimea Hodnel şi a - Betegiilul Serbarea sau punerea me- 
ruhii nu se face, ca în celelalte părţi, la iinu anu după cu- 

■ nunie, ci în presără Cununiei. l
/Voindu în aceste părţi părechia, ce-are să se cunune, să 

.aibă" unu'conducetoriu după mortea părinţiloru sei şi con- 
.strî,n:şă' îîmdu a împlini forma prescrisă prin legile, biseri
cesc!, estş datină c'a ,să-şi caute naşi de cununie dintre ne
muri., cărora miifi 'lnăinte' de cunupie li făcu presentu unu 
colacii '/}idrc,<şi>-,frumosu de- fărină de grâu curatu şi împo
dobită ;CÎi-feIiuri te .floţi şi' paserela'făcute totu din fărină.

Predarea colacului acestuia' naşiloru -,se dice arvoniraa na- 
filoru,sş\ - pe ’basa âcesţei» arvbnirî ău .apoi mirii' na^î, Cari 
sunt detori ă;fî la cunuriîe.-^' v '

Naşii, eciipă. Idealii cClu d antâiu lângă FdmîilU sau MeridU, 
care. spre. .diuş-i nunţii-ae'pune pe masa, la care au să os- 
peteze niţritaşit clifemaţi la-nuntă.

.. l^rd^A:aâicăţ?taîe"i.de cu di|o ramură verde de mai

(Jl îs,fof'î,bS'anUi îi'i^ruÎW unu obiceifl alu poporuhiî nâstru,' publ. în «Tri- 
bmia»; . ai)1. .111, Sibiu, '1886;-. No. 4. * '
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alesu însă de meru şi aşezându-o'în friţnteă mesei, împlân
tată în colaculu celu mare şi fcmnosu, .o înfrunitiseţeză cut 
turta dulci pregătite din miere," fârîtiă şi zălwu, âpoi Cu co- 
lăcei, mere, nuci, prune, etc.,! cu cununi de lîărbănocu şi cu 
luminiţe.

Acestă ramură încărcată cu cele *înşirate precum şi cu 
colaculu, în care s’a împlântătu, se . piimesce în iiuprejurimea' 
Rodnei, ca şi în celelalte părţi ale 'Transilvaniei,; J\Ierri sau 
Fomit. , ••

Pentru aceea şi nuntaşii dim* împrejurimea Rc^nei,' când 
jocă sera spi^ diua nunţii la mire| spudu că joGdMa"^omU.

Pmnulfi acesta, care, cura am .(Jisu,-se pune p6 lîiasă de 
’naintea nuniloru şi care'lnsemneză cămtâtu' însurăţeii câtu 
şi familia loru să aibă pC cealaltă lume unu' pomu sub 
care să se potă odihni,; Stă pe rriâsa. pe care ş^a pusu din 
sera Înainte de cununie şi până, ce se stîrşesce<’4îunta. Atunci 
să iea colacuM dimpreună cu pomulu jîmpljţp.tatu într’însulu 
şi se duce cu lăutarii şi cu o partCîdin nuntaşi, capî'chiti4^ 
şi jocă pe drumu, până la casa nănaşiloru. Ba, se-dişe qă?' 
unii miri mai avuţi aru duce nu nu mai popuiluj.fct'.^Wi’n^asă 
pe care a stătută. Acolo apbi masa''fipiiţuît; se'pupe;lângă a 
nânaşutuf, şi luân^u-se pomulu ;îGlâ»;pe ': dîltŞiăfjŞt plinendu-se 
pe a naşului, se trimete. înd^epiti^ideşertă ^oi^ eu ceva da
ruri, er în jurulu meseî?::cli- porbulu- Iftoppu ajuipna ‘Puntaşii 
a juca. Colăceriulu, ■- când' înciif^/p bmulă^^âc^ta- nasîloru 

ţine urmât6reă,-,oraţie; ’ş ' '. '.'i.ti,A‘A. %'Jf'
'.’v*' »’ ^ « ' ..H "■ •^■*1 '

niinţăşiî.'^-o^-enţtu.' '’ V 
Rămiha şi tyrtiţ||?ţ-:'V ' ’ ' 
Pusu'mi-le-a'.-m^şa;..

( , . ’Slirei'e,. elu '/ce &-,o, pvisu?!.
Pe unu pomîî mândru, fruiiiosu,v,j^i du qfe'vă^că'wî-b. pu^u:"-/

Să fiţi" nănaşi vcseloşi 
Pe 'G.ştîa doi fini frumeşi. 
Să fii-, nănaşă’ voîosă, 
'Voîosă -şi veselosă

Pe unu pomu verde, rămurosu,- 
Pe la' v.erfu mândru ’nfloritu 
Şi tare frumbsu gâtitu

O .turtrţă cdi i^'îhsusăf ■- 
'Marele şi t|ucilej‘ 
Puşu-mi-le-o fifăacele.



Colăcariî, oî ce-o pusu?
Şi eî ceva că.mî-o pusu:
Un’o pusu unu bărbănocii,
Cela-o pusu tisa clin clopu. 
(Jeteraşiî, eî ce-o pusu?
Şi eî ceva că mî-o pusu:
Scărî la pomii do suiţii în susu. 
Şi câte-o turtiţ’aîi pusîi. 
Socăciţele ce-o pusii?
Şr ele ceva o pusii:
Unîi colacii mândru ’mpletitu,
Pe care pomu-am clădiţu.
Apoî starostea ce-o pusii?
Şi elii ceva că mî-o opuşii:
Unu potoru cu fundu ’n susii. 
Apoi socriî marî ce-au pusu ?

Şi eî ceva că mî-au pusii: 
Câte-sii de josii până susii, 
T6te colea eî le-o pusu. 
Ceştîa-lalţî nimicii n’aii datu, 
Numai noî le-amii împenatu, 
Frumoşii pomii amu încărcată. 
Nănaşulu l’o scuturată, 
lîlr când nunta s’o gâtatu, 
Nănaşulă la toţî a dată, 
Câte-ună meră, câte-o turtiţă; 
Nănaşa-î din bună viţă ; 
Câte-ună meră şi câte-o nucă; 
Nănaşu-î din viţă lungă. 
Sănătatea să-lă ajungă,
Ca ’să fie sănetoşî.
Să boteze primcî Irumoşîijl)

în alte părţi, totu din. Transilvania, oraţia ce se ţine la 
închinarea pomului, sună precum urmeză:

Cinstiţi meseni.
Care staţî la masa sânţită, ■
De la Raiă venită.
Fiţi bunî şi din vorbe încetaţi. 
Şi puţintele cuvinte ascultaţi. 
Mie să nu mi le împutaţî. 
Sănetosă pomă frumosă, 

plândru şi mănosii. 
iMănosă ca vara,
/Roditoră ca tomna.
Pe la pole poleită,
Pe la mijlocă zugrăvită.
De humele Domnului numită. 

y.-\.cela e Domnă mare.
Care coce grâă cu recore.
Şi iiscă fenulă cu şore.
Acestă pomii gâlbină, 
Dintr’ună vertu de paltină.

Care eî 1-aă adusă.
Din delulă cu doră.
De unde resare bujoră ;
Din şesurile cu erbă.
Unde doî cosaşi cosîa,
Şi erba nu inaî scădea.
Dar trece-o baltă de nevastă,)
Nu să trecă.
Şi să tacă.
Fără strigă.;
—Hîşî tu riilcă,
Păseriiîcă!
Cu lină firiiţă de biisuîocă, 
Durhnedeă le dea norocă. 
Dumnecjeă să dea.
Şi la curţile dumi-tale,
Nănaşă mare:
Şepte pluguri câte cu cinci caî.

(1) Coin. ilc cl-lu l. Popii Rcteg-anulu.



l)oco coşteîe de mălaîu, 
Patru-clecî de vaci cu lapte, 
Pati'u-decî de capre.
Dumnedeu să dea belşugu în ţeră, 
Totu Cu grâu şi cu secară,
Să avemu ce lucra la voră. 
Dumneijleu să dea,

[Să se pornescă văile,
Să se noescă morile,
Să macine găzdaciî.
Să se sature seraciî.
Că g’ăzdaci-au semenatu,
Şi seraciî au lucraţii.
Jupâne naşti mare, t
Ce fâgăduescî la finii d-tcle?
—Doî boî înjugaţi,
Doî cai înhămaţi,
Şî-o scrdfa letătore,
■Şî-o vacă mulgătore,
Şî-o 6e cu mîelu creţu, 
în totu anulu să-î botezi.
Ce-a da Dumnecleu,
Dumneijeii dă multe,
Vremî înschimbătore,
Erna ometti şi frigti,
De crapă lemnulu de frigti.

7o7 —

Vera caldti.
Şi pe-o ploe din luna luî Maîu 
N’aî d-ta atâţîa galbeni să dai.
De gândesce.
Şi făgă'duesce.
Şi pe finii d-tele,
ÎI alegăduesce,
Că de nu te-î gâp'di.
Şi finii a-î alegădui,
Eu pomulti 1-oîti sgâţăi,'
Şi turtele tote-oru sări.
Căci turteie-sti cu miere,
La nănâşa pe plăcere,
Şi de nu-î vel da,
Eti pomulti Tolti scutura,
De turtele tote-orii pica;
Căci pomu-î cu macii.
Şi la nănaşa-î e dragii.
Jupâne nănaşu mare,
Să te faci cu voie bună,
Cu unu pomii dela finii d-tale, 
Cinstea mică, voia mare;. 
Sănetosu să fie cine-lti are.
Şi să trăesc’ acuma finii d-tale, 
Pomulti să-lu desbrăcămii,

<t
Şi-âcuma deplinii s’o încheîemu (1).

După ce s’a închinată pomulu în chipulu arătată şi după 
ce nuntaşii, cari l’aă adusă, aă jucată uhă restimpă oreşî 
care îinprejurulă luî, nănaşulă începe a-lă scutura, adică a-lă 
împărţi între aceia pre earî îi află elă demni, de regulă 
însă între nemuri.

în unele locuri, precum bună oră pe lângă RetegU, înainte 
de scuturare, se chiamă preotulă, ca să-lă binecuvinteze (2). 

în alte părţi totă din Transilvania era în vechime datină

(1) VedI «Gazeta Transilvaniei», an. LUI. BraşovCi, 1890. No. 85. p. ij.
(2) Corn. de l. Popii Reteganulu, înveţătoriu în Rodna-veche.-
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ca, după ce. se întorcea cortegiulu nupţialii clela biserică şi 
întră în casa mirelui, să între şi vorniculu (vătăjelulu) în 
casă dimpreună- cu trei băiaţi, numiţi stdgt, dintre cari unulu 
cu treî colaci într’o bâtă, altulu qu unu muşchiu frumoşii de 
carne şi o găletă cu vinu pe capii■''şî alu treilea cu unu midu 
sau o 6e pe spate, avendu dea doue lumini aprinse în corne. 
Astu-feliu pregătiţii vorniculu se adresa cătră mire cu ur- 
mătorele cuvinte

Cinstite mire şi bunu!
Ia de la jupânulu nună 
Aceste daruri frumose, 

v .Care le-a adusă d’acasă,
la-le ’n bine, şi primesce 
Şi frumosă îi mulţămesce:
C’ună cară de grâă încărcată,
Vină într’o bute băgată, 
încă şi c’ună hou belită,
Ce dumnîa-luî l’a cinstită.
Şi c’o turmă de oî grase.
Cu dciue liicliî frumose.
De pecurariu te’ngrijesce,
C’acesta nu mai slujesce.
Că coborîndă adî de-a munte 
A vedutu .fete prin curte.
Deci simbria sa şî-o îea 
S’o mance cu cin’va vrea.
De va vrea cu fetele 
Ori şi cu nevestele.

La vr’o câte-va ore după închinarea obiecteloru aduse şi 
rostirea acestoru cuvinte şi anume după împărţirea daruriloru 
usitate, înainte de ducerea miresei la mire, sau dacă nunta 

' se serbeză la mire, apoi după rădicarea nuntaşiloru dela masa 
1* care se dă în casa acestuia (1), urmeză scuturarea meruluî 
sau a pomului. Eră. nemijlociţii înainte de plecarea nuniloru

(1) Vecii partea II, capitolulu Resbolulu, p. 548.
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spre casă se dă mai fîe-cărui nuntaşu câte unu presentu 
(cinste), adică câte Anu colacii ma/re şi câte o ploscă de vinu 
mai departe şi câte unu blidu cu mere şi peje, cu următo- 
rele vorbe, cari le rostescQ de regulă totu vorniculu, res- 
pective colăceriulu, şi anume:

Cătră nunu:
la’n bine, jupâne nune,
Cu aceste daruri bune,
C’unu colacu de grâu curaţii, 

,Vinu într’o ploscă băgaţii.
Cu o făclie aprinsă 
Să aveţi la masa’ntinsă 
Şi unde veţi însera 
Veţi şede şi veţi mânca. 
Făclia va lumina.

Cătră nună:

la’n bine cinstită nună 
Ca o stăpână şi bună,
C’unu colacu de grâu curatu,
Vinu într’o ploscă băgată 
Şî c’o făclie aprinsă.
Să aveţi masă întinsă.
Şi unde veţi însera 
Veţi şede şi veţi mânca,
Făclia va lumina.

Când presintă blidulu cu mere, pere şi ,gu cele lalte fructe 
cu cari a foştii pomulu înfrumuseţatu, adresându-se vorniculu 
cătră amendoî nunii dice:I

Deci acum er’mai primiţi 
Daruri şi ve veseliţi
Cu unu peru prea minunată .(f
Cu multă rodă’ncărcată 

j; Şi c’ună meră cu umbră desă
Cu mere lorte frumose.
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. In carele să te suî 
■îi' ' sa găsesc! cloca (1) cu puî. 

l5r Dumnia-ta să pornesc!
Unu cărăuşii să-ţî tocmesc!
Cu ca! şi căruţă nouă 
Să-ţ! ducă blidulu cu 6ue’l2).

Punerea Pomului în ajunulu nunţii pe masă precum şi 
împodobirea lui cu diferite cununi de flori şi diverse Iructe, 
cum se face aceşîă de cătră Românii din împrejurimea Rodneî 
în Transilvaniar e usitată şi la nunţile Malorosienilor'ă din 
Ucraina. .

în acelaşi timpu când se coce colaculu de nuntă, numitu 
«coroway», adipă în ajunulu cununiei, merge miresa maloro- 
siană prin sâtu şi aducendu pre consoţele sale, cari au să-i 
servescă ca drusce se duce cu dînsele totu cântându la casa 
mirelui ca să împodobescă acestuia a maia-» adică bradidu. 
Mirele taie mai nainte de-acesta unu molid du, unu brădănaşU 
sau şi unu altu pomişoru verde, chîamă apoi pre unu piţdinu 
sau pre unu nemu la sine, pre care voesce să-lu aibă..de 
boteriu (vătăjelu) şi-lu poftesce să aducă pomulu în casă.. Vă- 
tăjelulu se duce şi aducendu-lu îlu împlântă întrunii colacu 
mare, ce se află pe masă, eră druscele miresei începu a-lu 
împodobi cântându şi aninându de ramurile lui cununi sau 
struţuri de bărbunocu şi iederă, eră în lipsă de flori naturale 
Intrebuinţeză şi flori artificiose, pre cari asemenea le făcu 
singure. în diua nunţii lipescu în unele locuri şi luminiţe 
aprinse de ramurile pomului. Miresa dă în timpulu împodo
bire! mîedu sau rachiu, de băutu, er după ce au sfârşită la 
mire, se ducu cu toţii la miresă, unde asemenea împodobescă 
ună pomă cu aceleaşi ceremonii (3).

(1) Clocă=cloşcri.
(2) P. Bancila, Colindele Crîicîunulul şi ale Pasciloru etc. la care s'au adaosu 

şi colăcăritulu sau vornicitulu, iisitatu la nunţ! etc., Sibiiil 1875, p. 71—73.
(3) Duringsfold, op. cit. p. 33.
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Romanii aveau clatină de-a aduce întru sfinţirea legătureî 

încheiate între doî tineri unu sacrificiu (jertfă) cUfnuntă, care 
era partea cea mai solemnă a căsătoriei, şi priii care se do
vedea că căsătoria s’a încheiatu nu numai înaintea omeniloru, 
ci şi a deiloru şi pu învoirea loru. Acestu sacrificiu nupţialii 
era de doue feliuri, şi anume: simplu, dacă se aducea numai 
de tineri în casă, sau cu pompă nupţială, dacă interveneau şi 
persone preotesei în curtea miresei. Acesta însă atârna mai 
cu sema dela starea părinţiloru. •,< <#

Sacrifichilfi simplu, după cum ni-lu înfăţişei^^ uiiele monu
mente, se făcea aşa că mirele şi miresa, îndată cum. se gă- 
tia (Icxtrarum jnnetio (încredinţarea), îşi da manele peste unu 
altaru alu căsii, saii portativii (masă cu trei'piciore) pusii în 
atriu, saii în chilia cea mare a căsii şi pe altariu ardea o 
flacără; în ceealaltă mână mirele ţinea tahulae nuptiales, eră 
miresa unu meru ca semnu alu amorei şi alu concepţiunii. Pe 
alte monumente mirele si miresa ni se’nfătiseză cu fata unulu

» • » I )

cătră^ altulu înaintea altariului portativă, şi mirele tornă dintr’o 
pateră (formă de teneriu mică) o libaţiune în focă, căci în- 
ceputulu sacrificiului era cu libamina p>rima; eră miresa ţine 
în mâna stângă acerra (o lăduţă) cu tămâe, ca să pună pe 
focă, şi drepta şi-o rădică cătră ceriă, ca şi la o rugăciune. 
Căsătoria se încheie prin acestă actă înaintea cleiloră, şi 
miresa trece. în sacrele bărbatului (nova nupta in sacra mă
riţi) şi comunitatea familiei sale(l).

Sacrificiulu nupţială cu pompă se ţinea după libaţiune la 
casa miresei. Pompa nupţială era conductulă de sacrificiă, 
ce pe drumă venia la porta miresei şi întră în curte. In trun-

(1) Val. Flaccus. VIII, 243 ; înde ubi sarificas cum conjuge, venit ad aras 
Aesonides, unacjue adeunt, pariterque precari incipiunt.

Senec, in Octav. 700, despre Pompeia: Iura cum seperis dares sacrasque 
grato spargeres aras mero velata summum flammeo ten ui caput.

Tacit. .\nn. XI, 27, despre Messalina : quam audisse auspicium verba ju- 
bisse, sacrifieas.se apud deos.
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tea conductului mergea unu poranimfu cu făclie; aprinsă, după 
acesta urma o femee, care ordona tote şi o matronă, cârd 
purta unu hlidfi (lanx) cu fmctdfi de lipsă la sacrificiu (1).

Nemijlocită după aceştia păşia taurulu, de regulă o vacă 
pentru sacrificiu şi personalulu de lipsă. De personală s’a ţi
nută victimarius (preotulă, care sacrifica vita) cu securea pe 
umerulă stângă; camilulii, care ţinea în mâna dreptă ună 
simpulum (o oluţă cu codă lungă în susă) pentru turnare la 
libaţiune, er în mâna stângă o acerra penali tămâe. După 
ei venea doi popi (popae) unulă cu secespita (cuţită)^ altulă 
cu ună maiă (malleus) în mână; ducendă taurulă, a cărui 
frunte era înfrumuseţată cu ună arcă saă concietură de me- 
tală si cu cornele aurite.I

Dacă căsătoria s’a făcută prin confareaţiune, atunci nemij
locită după dcxtramm Junctio din casa miresei urma pompă 
de sacrificiă de-a dreptulă în curtea mirelui.

Mirele, după cum arată sarcofagulă din sala museloră în 
Vaticană, îmbrăcată fiindă în tunică şi togă şi ţinendă ta- 
hidac nuptiarum în drepta, aşteptă ponyDa de sacrifică, adică 
conductulă. In frunte e ună servă de 'Sacrificiă, care duce 
ună bcrhccc saă o 6c în onorea Junoiţ^ şi e ună popă ho- 
stia,j“, care cu cuţitulă în mână păşesdp^pătre mire. Urmeză 
apoi'■'doi prunci (pueri investites), cari asistă la sacrificiă ca 
cam'di şi celă de-a stânga duce ună lihum sfarr(^im, pânea, 
care era la mai tote sacrificiile de lipsă, şi în forme deo
sebite, dară aice e împletită, adică în de coVacu (2).

La sacrificiulă’ cu confareaţiune în cas^-mirelui lua parte 
şi Pontifex Maxi mus dimpreună' cu Flamen Diales (preotulă 
lui Jupiter) nu numai rostindă nisce formule hotărâte şi so
lemne, ci- ei făceaă '-^ nisce ceremonii simbolice, căsătorindă

(1) Ausoniu Mos. V. lOi: Turibula et paterae, quao tertfa vasa deum?lanx.
(2) Fast. p. 310' Stnies geiî^ liborum, .sunt digUdiMirilcoiijunctorum non

dissiinilia, qui superjeota in^ trafisversuni cobtinentuiw.9ft.'i'e‘>- e p.ânc împle
tită una peste alta. ■*' ' ’
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’ pţe tineri prin far şi mola salsa (pane şi sare) şi fructe, \n 
presenţa a clece martori (1), şi prin acesta matrimoniulu s’a 
confareatu şi tinerii^ avondu-» prunci, s’au numi tu părinţi con- 
fareaţi, er pruncii avi avuţii dreptu la unele preoţii (2)...

Comparândii acuma 'datinele liomcmiloru usitate la sacri- 
liciulii nupţialii, cum s’aii aretatu ele în şirele de mai susii, 
cu datinele Românilorii din Transilvania, ne vomii convinge 
că cele mai multe dintre datinele cestorii din urmă sunt o 
reminiscenţă dela: străbunii noştri.

BouUi helitil, viţelulCi sau viieua albă, împodobită cu cu
nună verde şi saschiii la grumazii şi cu lumini de ceră în 
corne, care se aduce de cătră nânaşi şi se dă finului în schimbă 
pentru merulii de cununie, represintă taurulu saii vaca, a 
cărei frunte era înfrumuseţată cu unu arcă saii concietură 
de metalii şi cu cornele aurite, şi care se aducea ca sacri- 
ficiii.

Mîdulu saă oca grasă, care în unele părţi ale Transilva
niei se aduce după cununie de cătră unii băiatii în spate şi 
se şi închină de vornicelii mirelui, se jupesce şi din
carnea ei se face iţ^care la masa pomului, represintă &er- 
becele saă oea pre Romanii o jertfiaă Junonei.

Vornicelulţ, şi smg'ii sunt servulii de sacrificiii, vi
riulii saii popa bbstiar şi pueri investites. ^

Galeta ciuvifiu repreâintă patera saă simpukim, din care 
miresa varsă libaţiune între cornele taurului saii ale vacei (3).

Colaculii celfi în care s’a împlântătii pomulu saii me-
rulu celii încărcâtiyţ» de fructe şi totă soiulii de copturi, care

(1) Plutarch, Q. R. 50, (jaiu. I, 112: Cum ccrtis et solemnis verbis, praesen-
tibus decern testibus.'

Serv. V. Ge. I, 31 :■ Niliptiae Irebant farre et p^^Poiitificem Maximum et 
Dia.lem Flaminem per frugcs ct molani salsam- bpi^ungeliaatur, unde con- 
farreatio appelabatu^, •. " V;.-,'

(2) Dr. At. M. Macienescu, Cultulfl păgânu^'^cţeştinu, t. I. Serbătorile şi 
datinele Romane V^chî..Rucuresoî 1884, p. 3^, Îg4 şi 329.

(3) Dr. At. M. Mafeifenescu) op, cit!f 323.
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în unele locuri se scutură după slîrşitulu mesei ce se ţine 
la mire în dina cununiei, în altele însă la naşi, şi eră în al
tele la unu^-anu după cununie în casa mirelui, ne aducu 
aminte de lîhîmi farreum, adică de pânea făcută din far, 
cu apă şi sare la tote sarificiile, şi din care mâncau tine
rii după confarreaţiune (1).

Fructele de pe ramuri sau maî bine disu pomulu înfru- 
museţatu cu fructe şi preotulu, care îlu binecuvinteză înainte 
de scuturare, ne revocă în memorie pre marele , pontefice 
romanu, care căsătoria pre tineri nu numai prin far şi mola 
salsa, ci şi prin fructe.

Ceî 12 seracî, cărora în unele părţi ale Transilvaniei li 
se pune de nainte la serbarea merului de cununie câte unu 
ulcîoru şi câte unu parastasu de pomii, sunt cei clece mar
tori ai RomanilorO, cari asistau la căsătoria tineriloru prin 
far, mola salsa şi fructe.

Lăutarii, cari cântă la scuturarea pomului sunt tihiciiiulu 
(flueraşulu), care stătea aprope de tauru şi care era de lipsă 
la sacrificiu (2).

In scurtă maî tote datinele de la merulu de cununie le 
aflămu si la vechii Romani.I

Nu-i vorbă că măruM de cununie, cum se serbeză elu 
astădî de cătră Românii din Transilvania, nu e o continuare 
fidelă a datineloru de la sacrificiulu nupţială ală Romani- 
loră. Depărtarea timpului precum şi creştinismulă aă influen
ţată forte multă asupra, sa, şi din causa acesta a trebuită 
să sufere unele modificări şi adausuri.

In multe locuri, bună-oră, mSrulă de cununie nu se ser
beză în decursulă nunţii, ci abia la ună ană după aceea, 
libum farreum adică colacuM, nu-lă mănâncă tinerii căsătoriţi, 
ci elă se dă naşiloră; pe pielea aii. care s’a adusă ca jertfă.

(1) Dr. At. M. Mai’ieiiesou op. cil., p. 330.
(2) Dr. At. M. Marienoscu, op. cit. p. 325.
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nu şeclu mirii, ci acesta îndoinclu-se în doue se aşterne sub 
picîorele preotului, care a binecuvîntatu pomulu, er mirii, 
în decursulu cununiei, după cum scimu, stau cu picîorele 
pe-o scorţâ sau pe unu lăiceriu, dar şi aceste doue obiecte 
trebue numai decât să fie de- lână de oe, şi nu din altă ma
terie.

Romanii sacrificau Deiloru, ca să capete dela aceştia încu
viinţare spre căsătorie, er Românii punu MeriiUi saU Pomukl 
de cununie ca semnu de mulţămire lui D-deu pentru că le-a 
ajutatu a se căsători şi ca să aibă pe ceea-lâltă lume cele tre- 
buinciose pentru susţinere, precum şi sub ce se odihni.
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IV. COLACIMEA.

In cele mai multe părţi clin Bucb.vina este datină ca în
surăţeii, la unu anu după ce s’au căsătoritei sau şi mai de 
grabă, să ducă nuniloru respective nănaşiloru sei doue pă- 
recM d(i colaci ca semnu de recunosciiiţă şi mulţămită pen
tru că i-au'|puAunatu.

Dela colacii aceştia, cari sunt făcuţi din fărină de grâu 
curatu şi carii sunt cu mul'tu mai mari decât colacii orai- 
nari, se nuinesco datina , acesta pretutindene în Bucovina 
Colăcime pl. colăcimî şi âflădnmri.

’Colăcimile, cari c^espundu în câtu-va Mărului la Românii 
din ■Transilvania, se făcu .în ori şi ce di de peste anu, dar 
mâi -ălesu ide trei' ori, adică sau a doua di de Crăciunu, sau 
%.;.ddua'u(fi de Bobotăză sau în Lunia Pasciloru. Facerea loru 
Ins^ atâ,rnă totdeauna dela voinţa şi împrejurările nănaşiloru. 
De regulă nănaşii yaşteptă până ce au mai multe părechi de 
fini, ânyme ca sa'aibă mai puţine spese, ec când le con
vine *dau, de scire cu vr’o doue septemâni mai nainte tutu- 
roru finjloru că pe atunci şi-atunci s’au decişii, să facă co
lăcime, şi-i poftescu ca, dacă li-i cu putinţă,- să vie cu colaci.

, De multe ori însă se’ntemplă că finii constringu pre nă- 
fiăşi să facă colăcime. Aşa întâlnindu-se unulu .nau altulu 
dintre fini cu nănaşu-seu îlu întrebă când arii pîite să vie 
cu colaci ? *■
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NănaşLilu, recugetându puţinu, îl respunde că în cutare 

Duminecă său serbătore, adică pe când cugetă elu că-i va 
veni mai bine la sbcotel^

Sosindu diua hotărîtă tbţî' finii, câţi sau pututu până 
atuncea pregăti, îmbrăcându-se serbătoresce şi duându colacii 
pre carii îi acopSru cu o îrdbrobodeâ sau cu unii tulpana: 
frumosu ca de vr’o 4—5 fl. sau şi altă materie, adică după 
■cum e şi puterea finuluî,,.care-î duce, precum şi ,;o ploscă 
'CU vinii sau cu rachiu, se ducii la nănaşi.

Ajungendii şi intrândă bâ- casă punii c^^cii pe' masă de 

naintea nănaşiloru. şi puindu-i dicu;
— Poftimii!... colacii ni-su micî, dar voia ni-i mare!... 

Atâta dela noi, dela Dumnedeti mai multu!...
Cei mai mulţi însă dintre fini, carii, se’nţelege, sunt mai 

ajunşi de capii, cân(|, închină nănaşiloru colaciî,i;,îhdătineză 
să ţie o oraţie mai lungă, şi de comunii în versuri.

Etă una din acele oraţii, culesă în satulu Căndreni, dis- 
trictulii Dornei în Bucovina : v V
Bună vremea,
Bună vremea
La D-vcjstră, cinstiţi nănaşi! 
Amu aucjitu că D-cjeu îî cu D-v. 
Şi porninclu de la casa nostră, 
Amu veniţii şi noi la D-v6stră, 
Şi venirămu pe cea mândră costă, 
Pe cea cost’a floriloru,
Unde păscea turina oiloru,
O mică turmiiţă 
De mândre mieluţe;
Turma-i a nănaşiloru 
•Ca s’o ’mpartâ finildru.
Er noi, nănaşule,'-finii Dumitale, 
Nu ţi-aducemu părale.
Ui ne-arctăraii cu colăcei

FortAiiliuni şi frumuşei,
Colăcei de grâu frumosu 
Ca-rşi fâţaî^kii' Ch'ristoşQ.
Să ve fie de folosii,. •
Şi-o. mică bute de virtu.' - î’';
Să ve fie^voîa deplinii,> ,
Şi-o năframă nu prea mare " 
Pentru faţa.Dumi-tâle,
Prea cinstite, iiănaşu măre,'. 
Năframă bună, de inu, 4‘ i 
Ca să-ţi, ştţrgî barba de vinii.
Să faceţi bine să primiţii 
Şi să nu bănuiţi !
Tindeţi mâna, că vi-î vina, * 
Toţii de-acestea totdeauna ! (llA

i(t) Corn. cţS P. Ui'sulu.
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Altă oraţie, totu clin Gânclrenî, .care asemenea se ţine la. 
închinarea colacilorii clela Colăcime, simă precum urmezâ:

Bună vremea, bunu nănaşu,
Ce cu-acestu soţii ine Gununaşî! 
Mulţămimu ele bună parte,
Că-î supusă întru tote,
Şi-ţî dămu niulţămire bună 
Venindii aici dimpreună,
Şi-ţi mulţămimu ne’ncetatuv 
Pentru că ne-aî cununată. .
Şi cu toţii dimpreună 
Iţi adiicemu voe bună.
Iţi aducemu colăceî 
Nu prea mari, cam micuţei,
Dar voîa nostră e marc 
Cătră faţa Dumi-tale ; ,
Colăceî de grâu Irumosu 
Ca şi faţa luî Christosu. 
Christosu dă cu ’mbelşugare 
Darulii bunu la fie-care,
Care-lu rogă cu credinţă 
Şi cu mare umilinţă.
Aşa dară,.buni nănaşî.
Cari pe noî ne-aţî cununatu,
Ve dorimu cu fericire 
Totu anî mulţi şi cu sporire.
Şă ve dee Domnulu sfântii 
Totu binele pe pămîntu.

Să ’nfloriţî ca meriî, ca perii 
Pe la mijloculu verii 
Şi ca vara cea bogată 
Cu de tote ’mbelşugată.
Primiţi şi-acestii daru alţi nostru 
Pe lângă binele D-v6stre.
Primiţi colăceî de grâu frumoşii 
Să ve fie de folosii 
Şî-acestă bute de vinii 
Să ve fie voîa deplinii.
Dar, iubite nănaşu.
Care pe noî ne cununaşî.
Pentru ostenela mea 
De căclutu mi s’ar cade 
Unu darii 6re-ce 
Să fie pe sama mea.
Că şi noî aceştî colacî
I-amii adusu, că ne-aţî fostu dragîr
I-amu adusii, în covăţică.
Să ne dăruescî vr’o viţică,
Pote şi vr’o vacă mare.
Nu ne-ar fi spre supărare.
Caută în fundulu covăţeleî,
Că-î funicica viţeleî.
Tinde mâna, că ţi-î vina, l‘- 
Ţi se cade totdeauna! (1)

Sfârşinclu fmulu de ’nchinatu colacii şi de rostită oraţia 
acesta, începe nănaşulii a mulţămi finilorii pentru colacii 
aduşi şi a le promite o viţică sau o vacă, spunendu-le să 
vie în cutare sau cutare di ca să si-o îea.

> î

In fine a treia oraţie, din Poiana-Stapapii sau mai bine clisu 
din Pilugani, sună astu-feliu:

(I) Coiii. de P. Ur.sulu .şi clici, ele M. Spâiuilu.
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Bună vremea,
Bună vremea 
La cl-v6stră
Cinstiţi domni nuni mari!
Noî N. N. tineri gospodări,
Ne aretămii cu colăceî 
Nu prea mari, cam mititel: 
Colăcei-su cum a daţii 
Dumnec,leu celui buafi şi’naltu, 
Dar voia ni-I bună şi mare 
Cătră cinstită faţa d-v6stră 
CoIăcei-su de grâu frumosu 
Ca şi faţa luî Christosu,
Să vă fie la toţi de folosu, 
Poftimu să-î primiţi.
Dară să nu bănuiţi!

Aice năiiaşii întindu mâna ca 
ÎI trage înapoi şf iirându mai

Ho! nu ve grăbiţi la luatu. 
Precum v’aţi grăbită la cununată, 
Că colăcebsă cu împletituri 
Şi le mal trebue cimilituri.
Finii d-vostră grâulă acesta.
Când l’o semenatu 
O brăsdată 
Şî-o semănată,
Şi când l’o cătată 
De resărită
Era mândru şi’nflofită.
Când l’o cătată 
De’nspicată
Era coptă şi bună de secerată. 
Alergară’n delu şi’n’vale 
După secerătore, 15 
Şi cum o alergată

să îea colacii, oratbriulu însă 
departe, elice: /

O aflată
La N. N. doue fetişore 
Gârjobate de spinare.
Bune de secerătore.
Şi aceste fetişore 
De grâă că se apucă 
Cu drepta ca mi-lă tăia.
Cu stânga-lă învăluia
Şi clăi din elă că făcea, '•*
Şi făcură.
Câtă aî da o'mbucătură 
Pe cea gură,
Douesprecjece cară 
De povoră
Şi le-o dusă la mură.
La moră la Bădăloîe (1),

(l) In [-iucovina sc află mai multe familii române, alu căroru connumee 
Badale. Deci Bădăloîe creclti că vine dc la Badale.

S. FI. Marianii,. Nunta la RoTuânl. 49
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Şl-o pusu mâna la, p^coe (1),
Si 'fârina nu se nîdîe',,.’
Şî-o pusa mânfi X&rpffi-ţăriţă (2j 
Şi ^urea numai tărîţe. •*- 
Dar şi mdra era’nderSp'tică,
C’o puia coda" pe spin ap 
Şî-o apucata pe lătocu la vale. 
Dar şi mdrarîuia, meştera mare, 
O băgata mâna ’n buzunarele 
Şî-o scosa doue Ciocănele,,'•
Şî-o făcută cîocîîi,boca 
Şî-o data moră Ja loca.
Morari ţa de năcazd,
Trăgea c’o mână tabacd pe'nasa, 
Eră cu alta târşî la îazd,' i1;
Şî-o venita şî-o măcinaţii- 
Şî-amu tiebuîa. (^oiceriţeX^!k- 
Să frământe eolacif-; ^ ,
Şi să-î cocă. 'l'j.:!
Şî-o aflata o babă, ^ *
Cu mânicile;suciţe, .'.d
Cu mânilo aîbef soponite v:■. ;
Ca nişte tânjele pârlite '>si
Şi baba s’o data < •
Şî-o frământata. ‘
Şi î-o trebuita lemne de ză^iită 
Şi s’o uitata peste părăp v

Una braţa de lemne de zăgnetă, 
Da spânzura peste bată...
Şi apoi s’o apucata 
Şî-o frământata 
Cu mâniei sucite 
Şi cu mânurl albe soponite 
Ca nişte tânjele pârlite,
Şî-o făcuta colacii aceştia 
Şî-apoî pe colacii aceştia 
Trebuia buţî de vina.
S’o dusa la ţara de josa.^- 
După vina de ceia fălosa.
Er înapoi când s’o’ntorsa 
O venita pe la Hârlăa 
Şî-o .fosta drumuia forte rea 

■O sparta butea într’una tăa 
:Şî-o umpluta cu cercurile 
Bălcurile 
Şi cu. dogele '
Prilogele
Şî-o alesa o dogă 
Ologă
Şî-o dat’o unui meşteru-strică. 
Care tocmesce de frică,
Do-o făcuta o buţicică 
Şî-o făcuta o' buticică’ntregă 
Dintr’o singură dogă „ 
Şî-aceea ologă
•Şî-o pusa tota vinuia într’însa 

• Poftima, de nu credeţi.
Gustaţi şi vedeţi! (3).

Şî-o veţluta una nătărăav^
Şî-o strigata: îndată 
Să-î aducă lemne de zăgnâtă.
Nătărăuia îî aduse’ndată

După ce a rostitu orăfprulu cuvintele acestea rădică atâtu 
colacii câta şi vinulu, săîi “ce băutură este, în susu şi î în
tinde /jiănaşiloru. ;v
_____ :_______ >'

jjl) Piseje se nun^sce unu jghebuţil sau lătopaşu, pe care curge fărina de 
şub pPlraC m6ril. '•••

(-) Sub ^(Krjxîrîtflţe’nţelnge unâ instrumenta Ia m6ră,carenu lasă să cadă 
de-odatâ t6te grăunţele din coşQ ie p6tra morn, unde se macină.

(3) Dict. d'ş Petrea/Bjjp'Serghie p-.. .
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Nănaşiî, luându colacii 'şi puindu-i pe masă, cinstescu pre 

finii, cari i-au adusu.
După ce s’au adunatu acuma toţi iî^ii^^căţî au avutuvsă 

se adune, şi după ce fie-care finii a'îilQhinatu. şi înmânată 
colacii aduşi nănaşiloru sSi, nănaşii p^pftescu p'e fini “fea să 
se aşeze la masă. Punu apoi pre cei mai îpaintaţL în ver
stă şi cu mai mare vadă în capulu :;mesei, eră pre ceia-lalţi 
după dînşii. ^

După ce sau-aşezată la masă, ’ştăpânulu^'de casă, adică 
nănaşulă mai mulţămindă încă q dată pentru colacii ce i-aă 
adusă şi cinstea ce i-aă făcută, cinsteşte la cehi mai cu vadă, 
acela la nănaşă, nănaşa la altă finu, şi totă aşa cinstindu-se, 
bendă şi ospetândă, petrecă cam/de la vr’o do'ue saă trei 
ore după amădi şi până în ;amurguli£; .serii,,-1 une-ori şi mai 
târdiă. 7 ^

Unii dintre nănaşi, carii îsă^rnăîjavdţi, pofiţescă la colă- 
cime nu numai pre finii de curend'iŞ’&cifm,inaţî, ci şi pre alte 

persone, precum pre nemurile cel^ mai de apr^e, pre cu
metri şi pre amici. Ba o sar^â (fititre dînşii aducă-încă şi 
lăutari şi atunci nu numai ca. oolăcimea dureză mai lungă, 
ci totă o dată se şi jocă şi vieselia e cu multă mai mare.

Unii cântă si diferite cântece, i 
» ■» * •

.r,'
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V. CUNUNIA LA SALCE.

Prin unele sate din Transilvania si mai aleşii din munţii
) t

apuseni esista mai de multu obiceiulu că, dacă o fată mare 
era însărcinată, doue femei mai în etate o luau şi o duceau 
la unu gardu, la unu plopu sau la o salcie. Aici, după ce-î 
împletiau pSrulu ca la neveste şi o înveliau, se întorceau 
împrejurulu ei şi diceau de trei ori ;

— «Cunună-se rdba lui Dumnedeu N. N. cu gardulu-sau 
cu propteua gardului, cu plopulu sau cu salcea.»

De aici venia apoi vorba,. că cutare sau cutare fată a 
fostu cununată la plopu, la salce sau la propteua gardului (1).

Pe la Ofenbaia, totu în vremile mai de multu, fetele gre
şite erau cununate în totă forma de judii comunali şi de 
aceea sătenii diceau că asemenea fete sunt măritate sau în
velite de birae.

Fata greşită era invitată printr’unu gornicu comunalu la 
primărie, unde judele, doi juraţi şi mai midţî gornicl o aş
teptau, şi îmbiind’o cu o beutiA’ă o întrebau cu buna: de 
cine este însărcinată? Dacă spunea că ibovniculu ei e cu
tare feciorii june, atunci hotărau diua în care să se facă la 
primărie învelirea (îmbrobodirea) şi declararea ei ca nevastă.. 
La diua numită fata se înfăţişa însoţită de naşu şi naşă, aleşi

(I) Frăncu şi Candrea, op. cit. p. 171, şi corn. de d-lu Romulu Simu, învă
ţători u in Oria tu.
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de ea, sau numiţi de primaru şi dacă feciorulu citatu nu 
se presenta, se tăcea mvelirea şi declarafiuma chiar şi în 
lipsa luî.

Toţi erau îmbrăcaţi serbătoresce şi învelirea se făcea c’o 
solemnitate. Fata era pusă pe unu scaunti în mijloculu casei 
şi biraele la masă, er naşa îi împletia perulu ca la neveste 
şi o îmbrobodia totu asemenea. După acestă formalitate, ju
dele declara: «totu omulu să scie, eă fata N. N. de adi îna
inte e nevastă şi copilulu, care îlu va nasce e alu luî N. N.»

In %rma declaraţîunii se ospătau cu băutură ca şi la nuntă 
şi feciorulu presentu sau absentă era somată să se cunune 
cu ea şi la biserică; er dacă se opunea trebuia să-i plă- 
tescă ruşinea (1).,

Acestă obiceiă, de şi în timpulă de faţă nu-şi mai aduce 
nime aminte despre dînsulă, dar judecândă după unele 
pasage dintr’o doină poporană, credă că mai de multă va 
fi esistată si’n Bucovina.

I

Etă şi pasagele respective:
Bată-te crucea, nănaşu 
Cu cine me cununaşi,
Cu propteua gardului.
Cu urîtulu satului!...

In timpulă de faţă este obiceiă în unele părţi ale Buco
vinei că o fată greşită, care e îngreunată saă a avută de fată 
mare copilă şi care maî cu semă în părţile dela munte, se 
numesce vădană, nu pote sub nici o condiţiune să se cu
nune ca fetele fecîore, adică cu părută pieptănată în creţi şi 
cu cunună de flori pe capă, ci numai îrnpletită ca nevestele 
şi îmbrobodită cu lină tulpană, ceea ce însemneză că nu 
şî-a păzită cinstea. Afară de acesta cele maî multe dintre 
datinele, cari se observă la nunta feteloră fecîore, precum 
înhobotarea şi uncropulă cu ocasiunea căruia se bea păharu

(1) Frâncu şi Candrea, op. cit. p. 171—172.
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dulce, la nunta celoru greşite se trecu cu vederea ca şi la 
vMuve, adică la femeile cari au fostu o dată măritate şi mu- 
rindu-le bărbaţii, se mărită a doua oră.

In alte părţi, totu din Bucovina, este datină, că îndată, 
cum a deveniţii o fată mare grea, să-şi lese portulu de fată 
mare şi să adopteze portulu nevesteloru usitatu în comuna, 
din care face parte. Ea este moralminte ^onstr'msă de cele
lalte femei la acesta, căci altmintrelea aru scote-o din satu. 
Şi erăşi în alte părţi e datină ca o atare, fată să se îmbro- 
bode numai cu unu tul]|anu, neîmbroboflindu-se mai multu 
în totă viata ei, fără numai atunci când se lă sau se pep- 
tfină, şi acesta ca să n Of vadă nimene, adică tocmai după 
cum făcu si nevestele,

%
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VI. A DOUA NUNTĂ.

Nichiforu, Patriarchulu Constantin^olieî dice cu privire la 
a doua şi a treia nuntă: «C.elu de a "doua nuntă nu se cu
nună, ci încă se^'şi opresce de prea "«juratele taine doi ani, 
er celti de a treia, nuntă, cinci ani.»

Din contra Iericitulu Nichita, '^itro^litulu de la Iradia, 
în respunsurile ce le dă Episcopufui Ctjnstantinu, dice: «Cu- 
vîntulu celu iscoditu adeverinţă im are?bbiceiu să cunune 
pre cei de a doua mmtă, er; obiceiidji Bisericei cei mari pre 
aceştia nu-i apără, ci le dăi voie s^^e cunune, pentru că nu 
sau certată nimenea pentr^ acest^lucrLi, numai se opresce
unu anu sau dioi, ^e sf. Qumiiiicătu^ şr preotului care le-au 
cetitu cununia,îjgnu-i este,?cu elile s|^^^nâace cu dînşiî, pre-

M s’au tinutu , la Neo-cum dice canonulu 7 ialu' Soborulî
’ r. «V' ■ sm r

. mr . ^In fine la sttrşitul&■; «t^d-uelşi■ iajă şuntăy> afl|,mu ur-
a

cesana.»

mătorea notiţă : «Acfsţă., slujbă se ,'fyoŞ;^escbirabatăs; şi la a 
tred,a nunt^.^r cu na>dă 'nirffi&rţt" să nu îndrăsnlSscă

Jft ' * . s ' j ^ *să- se nhpreUne. Er earVyĂru cute^^^nuna,- se^Voi’I^Jţpsi 
de tatu şi (Je daruîu preolM (1).» V

Cu, tote acestea Insfă.şt.’l^u tote J^piartea ee^^, piaY. mare 

a părinţiloru bisericeaci , şi.fii|. în u^pj^itate coj^â nuntii şi
___ IJ______1:____ -i ^ "fi •; >'■ > ‘ r ’ .

(4 Molitvejnic&, etc. SibnQ,.'l§^vp. 7t, 72^-Sa



— 776 —

doua, totuşi la poporulu românii provine nu numai a doua 
şi-a treia, ci nu o dată chiar şi a patra nuntă.

A doua mmtă, care provine mai adese-ori, se ’ncheie de 
comunii între unu vSduvu (1) şi o fată mare sau între o ve- 
duă(i2) şi-unu feciorfi. A treia şi a patra de regulă între 
veduvl şi veduve. Asemenea căsătorii însă sunt în genere 
privite de către poporu cu desgustu, ba în unele părţi ca 
şi când n’arii fi căsătoriţi (3).

A doua căsătorie se încheie mai cu semă din causă că, 
murindu-i bună oră unei părţi, ce a fostu mai nainte căsă
torită, soţulu şi remâindu-i copii din căsătoria ântâia, voesce 
a-şi lua altîi soţu, care să-i fie ocrotitoriu copiilorii şi mână 
de ajutoriu spre îngrijirea şi crescerea aceţŞtora.

Insă poporulii cunoâce forte bine dacă, bună oră, o vă
duvă se mărită de nevoia ce are pentru ocrotirea gospo
dăriei sale, sau că din caracterulu ei celu rău. Când se mă
rită o văduvă la unu anu după ce i-a repausatu soţulu, 
atunci nu-i privită bine' de poporu, er după doi ani nu-î 
mai dice nime nemică (4).

Mai tot-deauna însă căsătoria a doua nu e aşa de pacî- 
nică şi fericită ca cea dintâiu. Căcidnsurându-se a doua oră 
unu bărbatu, căruia i-aii rămaşii copii mici dela ântâia ne
vastă şi luându de soţie o fată mare sau o văduvă, care ase
menea are copii mici, copiii de la nevasta cea dintâiu sunt 
în genere forte rău tractaţi de către vltriga loru.

Dovadă despre purtarea cea rea a vitrigeloru faţă de copiii 
bărbaţiloru avemu, pe lângă esperienţa de tote dilele, încă 
şi o mulţime de poveşti, anecdote şi cântece poporane.

Fiindii astu-feliii purtarea vitrigeloru, copiii, cari au avutu

(1) Se elice: veduu, vedueU şi veduroiu.
(2) <Se dice : vSdud, şi «eduvă. Despre eiiv.- riiihmtl vedi partea III, cap. V.
(3) Columna lui Traîanu, an. IX, p. 423. ,
(4) Columna Iul TralanCi, an. IX, p. 423. '
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nenorocirea să capete astu-feliu de mame, nici nu au cum 
să nu se deplângă şi să dică:

Nici o pomă nu-î dulcie 
Ca pomuţa cea de vie,
Ca măicuţa cea dintâîe;
.Nici o pdmă nu-î amară 
Ca poma de pe rezoră,
Ca mama de-a doua dră!(l)

Dar forte odese-ori se’ntemplă că şi vitrigiî se portă mai 
totu aşa de reti faţă cu copiii nevesteloru sale, ca şi vitrigele. 
De-aice vine apoi că multe veduve, cărora le-au remasu copii 
din ântâia căsătorie, stau în cumpeiiă să se mai mărite încă 
■odată ori nu. Etă ce ne spune una:

De când badea a muritu, 
pi şi nopte m’am bocitu,
Cărarea mî-am prăpădită!
Veduviţă că-su remasă 
Şi cu trei copii în casă,
N’are cine-î îngriji 
Şi tată a le maî n,^
N’âre cine-î drăgosti.
De măritată, m’aşî mărita,
Şi eu tata v’şşî lua.
Da na fi ca reposatulu.
Ca dînsulu n’oiu găşL âltulu (2).

Dar nu numai copiii, ci de multe ori chiar şi mamele loru 
sunt reu tractate de către bărbaţi şi măi alesu când aceştia 
le-au luatu ca feciori holtei. Şi precum copiii se plângu asupra 
vitrigeloru, maî totu ’ cu' acelea cuvinte se plângu şi o samă 
de veduve asupra bărbaţiloru de-a . doua oră. Etă cum se es- 
primă una şi’n acestă privinţă:

(1) Din colecţia mea inedită. 1
(2) N. A. Bogdană, Literatura pupulară (culegeri din .sudulu Moldovei), publ 

in «Gazeta sătenuluî» an. V. R.-Sâratu 1888, No. 10, p. 165.
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Nicî o pomă nu-î dulcie^
Ca struguraşulu din vie 
Şi ca bărbatulu dintâîe;
Nicî o pomă nu-î amară 
Ca omulu de-a două oră(l).

Nu le merge bine veduveloru, cari se mărită după feciori 
holtei, cu atâta mai puţinii feteloru mari, cari se mărită după 
văduvoî şi mai cu seină după de-aceia, cari au câte-o casă 
de copii, căci etă ce elice vina:

Cuî îî trebue năcazu,
Mergă după omu remasii;
Cuî îî trebue nevoî 
Mergă după veduvoiu ! (2)

Ce se atinge în specială de serbarea nunţii între astu-feliu 
de soţi trebue să amintimu, că ea e cu multă mai simplă 
decât cea dintre feciori şi feciore. Ba adese-ori, mai cu semă 
când amendoue părţile sunt văduvite, se face nuntă tăcută, 
adică fără lăutari. .-P

Asemenea nu se caută asa de strictă la dilele în cari are
I )

să se serbeze cununia. De-aice vine apoi că veduvoii se potă 
cununa în ori-ce di, chiar şi’n serbătorile cele mari, fără a 
se crede că li se va întâmpla vre-o nenorocire.

Mai departe tute văduvele, fără deosebire, mergă la cunu
nie îmbrobodite cu mâniştergură saă şi cu ună tulpană, nicî 
când însă cu capulă golă ca fetele. In unele părţi văduvele 
cele tinere se cunună îmbrobodite cu hobotulă ce-lă cum
pără mirele şi li se pune la ureche şi o flore. La văduvele 
cele mai bătrâne florea lipsesce cu totulă.

Asemenea nu le este văduveloră iertată de-a purta amună 
de flori şi petelă. De-aice vine apoi că şi tote datinele îm-

(1) îarnik şi Bârsană, op. cit. p. 169.
(2) Vaselianu Popovicî, Pop.siî pop. din Mureşu-Slatina, comit. Aradului, publ. 

in «Gazeta poporuluT», an. IV. Timişora, 1888, No. 19.
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preunate cu preparaţ^a acestom doue obiecte^ lipsesce cu 
totulu. Aşişderea nu provine la veduve conăcăria, călăcăria, 
înhobotarea şi uncropulu cu păharu dulce ca la fetele fe- 
cîore. Mai pe scurtu, nunta veduveloru se serbeză, ca şi odi- 
nioră a veduveloru romane (1) forte simplu.

Dacă însă miresa e'fată mare şi numai mirele e vedu- 
voiu, atunci tote se făcu ca şi la ori-care altă fată^ fecîopă, 
numai la mire nu provinu atâtea datine ca la unu fecipru 
holteiu.

Şi precum veduveloru, aşa şi veduvoiloru nu le" este ier
tată a purta flore la cuşmă.

In fine, trebue să mai observă că în România, când o 
femee se mărită a doua oră, fiinduM bărbatulă mortă, o altă 
feraee în timpulă cununiei tornă o doniţă de apă pe mor- 
mîntulă celui dintâiă bărbată, ca să-i trăescă celă de ală 
doilea şi să stingă foculă ce arde pe mortă pe lumea cea- 
laltă; căci altă-feliu câtă va sta femeea măritată cu ală doi
lea bărl^ă,. celă mortă şede în focă (2).

(1) Plut. Q. R. 103 : -'/.li |j.sv !i<7.p0svoi;-v.7.).ov: |rJ) o/,'/(iuv, Tcttţ os yf|pcr.ţ 
'! poV îToXXdiv ovxcjuv

Pentru fete tinere este frumosu a se mărita, dacă nu sunt puţini, er pen. 
tru veduve este o ruşine a se mărita, dacă sunt mulţi (nuntaşi?)

Optatus de schism. Donatistarum p. 163 ed. Lond. 1631: Hoc nec mulieres 
patiuntur, quae carnaliter nubunt. Ex quibus si alicui maritum mutare con- 
tigerit, non repetitur illa temporalis festivitas; hon in altum tollitur, non po- 
puli frequentia procuratur. J

Aceste nu suferă nici femeile, cari se mărită în chipu trupescu. Şi dacă s’a 
întemplatu vre-unela şă-şl schimbe bărbatulă, nu se repcţesce aceeaşi festi
vitate temporală, nu se rădică in susă, nu se face adunare a poporului.

(2) G. S. loneană, op. cit. p. 33.
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VII. DESPĂRŢENIA.

Taina, cununiei, după credinţa poporului românii, se în
ţelege că a celui de josu, e o taină atâtu de mare şi de 
sfântă că pre cei ce au apucaţii odată a se uni prin dînsa, 
nime .nu pote să-i ■ despărţescă, fără numai uniculu Dumne- 
deu prin morte.

Dovadă despre acestă credinţă forte respândită şi adâncii 
înrădăcinată în sînulu poporului nostru, avemu o mulţime 
de doine poporane din tote părţile locuite de Români.

Aşa o doină din Bucoinna, care ne spune că nu numai 
preotulu, ci chiar vlădica nu pote să facă pe placulu unei 
neveste, care voia cu ori şi ce preţu a se despărţi de băr- 
batulu ei, unu moşnegii betrânii şi neputincioşii, sună pre
cum iirmeză:

— Părinte, sfinţia ta!
O sută ele lei ţi-oiii da,
Dacă me-i desciinuna I 
— Să-mi dai încă pe-atâta 
Totu nu te-oiu descununa.

Că. nu-î vina mea.
Ci e vina ta;

Cununia-a fostu la mine.
Ochii tei în capii la tine,
De ce dar n’aî cătatii bine.
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De ce n’aî cătatu anume 
Cu cine te legi pe lume ?...
Du-te şi la A'lădica,
Că şi elu ţî-a spune-aşa ! .. (1)

Şi dacă unu preotu sau chiaru şi unu vlădică^ cari au 
darulu de a lega şi a deslega, nu potu; să despărţescă pre 
cei căsătoriţi, cu atâta mai puţinii, unu mirenii, care nu are 
acestii daru. Căci etă ce ne spune altă doină totu din Bu
covina: ţ

Frunclă verde avrămască,
Inga scârba de nevastă!
Duce-se la vorniculu 
Să-şi pârască bărbatulu.
Dar vornicu-î emu cu minte,
O scie de mai nainte,
Judecata î-a făcutu 
Şi din gură î-a vorbitu :
— Mergi, femee, la bărbaţii,
Bărbatulu ţi-î împeratu.
De te-ar bate, câtii te-ar bate,
Nime nu te pete scote 
Numai şireta de morte! (2)

Din cele doue po'esii înşirate aice urmeză nu numai, că 
nime nu are putere de a despărţi pre cei cununaţi, ci totu- 
odată şi aceea că femeea nu are nici unii drepţii de a se 
despărţi de bărbatulu ei. Dreptulu despărţirii zace numai în 
puterea şi voinţa lui Dumnedeu, sau după cum ne spunu 
următorele versuri scose asemenea dintr’o poesie poporană 
din Bucovina, în voia bărbatului:

Cununia-î lucru mare,
Nime n’o pote stricare.

(1) Din colecţia mea inedită.
(2) Din colecţia mea inedită.
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Numai unulu Dumnezeu
Şi când iartă soţulu teu ! (1|

Apoi şi din urmâtorele versuri diiitr o poesie din Tran
silvania :

•Măţitatu-î lucru mare
4

Nim<^nu-lu pote stricare,
, , » Nici popa, clar nici birău, 

f Numai singură Dumnecjieu ! (2)
Acesta credinţă se vede că e moştenită dela strămoşii 

noştri,, dela; vechii Romani. Căci muerea romană, după le
gile'lui 'Romulu, nu a avutu dreptu ca să se despartă, dar 

■ bărbatulu putea c^^^să o mâie dela sine în unele caşuri, anu
me-dată a prins’6 eă pregătesce veninu, şi atunci îi dicea: 

, «ai grijă de lucrurile tale! (3).»
Şi , întru adeveru . că la poporulu de josu, la ţerani, des- 

părţ;enî^ provîrre forte raru; amu pute dice că maî de feliu. 
l^ljlfe şi. mari t^ebue să fie păcatele şi scăderile părţii ace
leia, care-' a provocată i^părţenia, şi cu tote acestea, dacă 
s’a făcută, poporulă o pr|vesce cu indignare şi dispreţă.

In finc?‘ţrebue să mai amintimă şi aceea, că dacă despăr- 
4onia: a fostă provocată din partea bărbatului, atunci băr- 
batulă e detoriă de a întorce totă zestrea ce a luat’o cu so
ţia sa, eră dacă s’a provocată de soţie, atunci zestrea ace
steia se împarte între Copii, carii de regulă remână în sama 
tatălui loră, ca elă să se îngrijescă de dînşii şi să-î întreţie(4).

. . , - -3-
(1) Din colecţia mea inedită.
(2j Corn. de 1. Popu Reteganulu.
(3) Dr. At. M. Mărienescu, Cultulu păgânii, p. 333.
(4) VedI despre acâsta şi Columna lui Traîanu, an. IX, p. 422—423.
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I. iertăciunile.
Din Boîană, com. de d-lii V. Turturcînu, preotQ.

Staţi, staţi fraţiloru, staţi! 
Şlicele din capu luaţi,
Lângă mine v’adunaţî,
Cu luare-aminte-ascultaţî; 
Ascultaţi CU luare-aminte 
Aceste |loue, trei cuvinte,
Cari îsu de D-cJeu rânduite 
Şi de minc-acuin rostite. 
Dumnezeu că s’a gândiţii 
Cerîulu şi păinîntulu a zidiţii 
Şi cu câte-a socotitu 
Cu tote le-a ’inpodobitii.
Şi*de Luni, cum s’a sculatii. 
Până Sâmbăt’a lucratu. 
Duminecă s’a odibnitu.
Pe noî ne-a blagoslovitu 
C’o di bună de hocbnă.
Ca noi luî să-î; mulţămimii 
Penfru totă sănătatea 
Cea de peste săptămână.
Er Luni desdemineţă 
Pe pămîntu că s’a porniţii 
Şi a pusii la tote nume 
Câte le-a" aflaţii pe lume.
En dup’aceea-a făcutu 
Din gîosu despre răsărită.
De asupra pe pămîntu,

S. l'l. ^farinnii, Nunta la Români.

Unu raiu mititelu.
Mândru, frumuşelu.
Pe patru stâlpi de argintii.
Şi apoi l’a’mpodobitu 
Cu lumini de cununie 
Ca să ne lie 
Noue de veselie 
Şi de bucurie.
Şi î-a pusu propcle 
Mulţime de stele,
Şi sfeşnicî 
Luceferii veciniei.
Dar Dumnecleu a vădutu 
Că şede reii pe pămîntu 
Fără de omu.
Şi a luată trupă 
Din pămîntă.
Osă din petră.
Sânge din mare,
Ochi din sore.
Faţă din flore,
Sprîncene 
Din stele.
Dubă sf. din măririle sale,
Şl-a făcută
Pre strămoşulă nostru-Acfâf^u 
De la care toţi ne tragemă nemă.

: 50 , "
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Şi încă a stătu 
Şi s’a uîtatu
Cum luî soţu nu î-a lăsatu?
Şi atuncea ce-a făcuţii ? 
Dumnedeu c’a socotitu,
Cu somnii dulce l’a adormită, 
De elu s’a apropiată 
Şi cu’ncetulă a luată:
Trupă din trupulă luî,
Osă din osele luî,
Sânşe din sângrele luî,
Ochî din ochiî luî,
Sprîncene din sprîncenele luî.
Şi faţă din faţa luî.
Şi dintr’aceste a făcută 
Pe strămoşa nostră Eva,
Dela care ni se’nţelege viaţa. 
Adamă că s’a deşteptată 
Şi’n glasă mare a strigată :
—«Of! of! Domne, ce mî-aî dată ?» 
Pumne4eă prea îndurat^
Inapoî s’a înturnată,
Luî Adamă a cuvîntată:
—Adame, Adame,
Moşule Adame!
Nu te’nspăîmânta.
Nu te’ncrâncena.
Că ţie acesta 
Soţă se va chîema!
Şi după ce-a cuvîntată 
De mână că î a luată 
Şi prin raiă î-a preumblată 
Şr’n vanghelie î-a ’nsemnată. 
Şî-apoî ijoruncă le-a dată 
Din totă dulceţa raîuluî 
Să îee şi să mănânce, 
fir din pomulă 
Cunoscinţeî 
Şî-a sciinţeî'

Bineluî şî-ală reuluî 
Din mijloculă raîuluî 
Le-a oprită de a mânca, 
picendu-le aşa:
— Din acestă pomă de-ţî mânca. 
Porunca mea mi-ţî călca 
Şi ’n păcate veţî pica!

Dar strămoşulă nostru-Adamă, 
Dela care ne tragemă toţî nemă. 
Din totă dulceţa raîuluî v 
N’a mâncată.
Dar din pomulă celă oprită 
A gustată.
Porunca luî Dumnedeă a călcată 
Şi ’n greă pecată 
A picată...
Dumnecţeă s’a supărată 
Din raiă afară î-a dată.
Pe urmă er s’a îndurată 
Greşala că le-a îertată . . .
Şl Dumnîa-vostră cinstiţî 
Bunî şi îubitorî părinţî.
Ca doî pomî mândri ’nfloriţi, 
Tote ’n talpă le călcaţî 
Şi pe fiîcă-vă îerţaţî,
Că ea vă cere iertare 
Cu rugă multă şi mare.
Şi vă cere îertăcîune 
Cu adâncă plecăcîune.
Cere blagoslovenie 
Cu mare smerenie,
Cu mânele pe braţe.
Cu lacrlmî pte faţă,
Că ne tragemă viţă de nemă 
Dela moşulă nostru-Adamă;
Viţă din viţă
Pân’ la acestă mlădiţă;
Că blagoslovenia părinţiloră 
întăresce casa fiiloră.
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Er blăstemulu părinţrloru 
Rasipesce casa fiiloru,
Să fie chiar şi de petră 
Şi se răsipesce totă 
De susu-şi până în talpă... 
Diavolulu împeliţatii 
Oe-a cliresu şi ce-a lucraţii?
S’a luaţii şi a iacutu 
Din susii despre asfinţiţii 
De desubt, sub pămîntu,
Unu iadii mare şi rotatu 
De diavoli întunecaţii.
Dumnecleii, când a cătatii, 
Singurii s’a înspăimântatii,
Pre riie l’a strigaţii 
Şi dicendu i-a cuvîntatii:
— llie, llie,
Mare Sântii-llie !
Ascultă cuvîntulii meii.
Şi ia ce ţi-oiu spune eii: 
Pornesce tunetulii teu,
Tunetulii teii celu „cotitii 
Şi de mine renduitu, 
Pornesce-mi-lu, da-lii pornesce,
Şi pe draci mi i tugărespe.
Că ei etă ce-aii făcUtu 
Din susu despre resăritu 
De desubt pe sub pămîntu:
Unii iadii mare şi rotatu.
De diavoli întunecatu.
De care singurii m’am spăimân- 
Ilie, când auiji, [tatii.
Din putere năvăli,- 
Şi din tunii când a trântitii 
Ceriulii că s’a scrijilitu, 
Pămîntulii s’a prăbuşiţii.

Mulţime mare de diavoli 
Din iadii că i-a prăpădiţii.

Dumnecleii, când a veclutii 
Sântu-Ilie ce-a făcuţii.
Singurii s’a înspăimântatii 
Ce putere mare i-a daţii.
La dînsulii a alergatu,
Mâna dreptă i-a luaţii,
Piciorulii drepţii i-a scurtaţii. 
Sântu-Ilie înspăimântatii 
De ceea ce s’a întâmplaţii.
In glasii mare a strigaţii:
— Of! of! Domne ce mi-ai daţii? 
Mâna dreptă mi-ai luaţii, 
Piciorulii drepţii mi-ai scurtaţii. 
Cu ce, Domne, m’ai lăsaţii ?

Dară Dumnecleu a stătu 
Şi clicendii i-a cuvîntatu:
— llie, Sântu-Ilie!
De-acuma al ii teii să fie 
Tunetulii şi pietrile(\]
Când orii înflori pânile,
Că a bate petra
Intr’o di de vară 
Să nu aibă ce mânca 
Intr’unu anii o ţară...

Da Domnia-vostră cinstiţi. 
Buni şi înduraţi părinţi.
Ca doi pomi mândri ’nfloriţi. 
Bine, sema ve luaţi 
Fiica binecuvîntaţi.
Că ea ve cere iertare 
Cu rugă multă şi mare.
Şi ve cere iertăciune 
Cu adâncă plecăciune 
Şi blagoslovenie

(I) Sub cuv. pStră plur. pietri în casulu acesta înţelegu Românii din Bu
covina ; grindină, ghiaţă.
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Cu mare smerenie,
Cu manele pe braţe,
Cu lacrimi pe faţă.
Că ea câtu a vîeţuitu 
Pe lângă părinţi crescendu 
Multe le-a maî fi greşită.,.

Aşi ura, ce-aşî maî ura,
Daf nu ş-ce „plată mi-ţî da?
Eu credu că mi s'ar căde 
Pentru ostenela mea 
Unu păhărelu bună de Vină, 
Şî-o năfrămiţă de ină , ' 
Să-mî ştcrgă musteţa de viiTu.

L’aşi be acestă păhară de tatu, 
Dar me temă să nu me ’mbetă; 
L’aşî be acestă păhară de bine. 
Dar maî sunt câţî-va ca mine.
Şi l’aşî be de sănătate.
Dar maî sunt pe după spate 
Vr’o câte-va gurî căscate 
Şi me ghîontuescă că-a loră cote 
Ca să le facă şi loră parte.
Dar decât singură l’oiă be 
Şi liş-oiă face voe rea,
Maî bine peste capă l’oiu da 
Şi -gura le-oiă astupa !

■te- -.4 ''Jk-
.V- Iertăciunile.

v
Va*iaiUriw(lin V^tra-Dorileî, dicL de G. Boncă.şu.

.Xuntaşî, '■-ft
lAipfpjur^şî,^ ^
Glâte Vi nprodc, \
Câte aici 'şunteţî adunate , 
D'e^pe:aţ)rpp’e;: şi departe. - , 
Poftim'îi '4itţî ^ ^ - ■
ŞÎ-asQultaţî • "*:■
Şi D-vosfră cinstiţî >
B,unî şi SrtdUfăţî părhiţî,- ^ ^ 
'Carii suntefî'rehduiţîţ.’ '* V 
Ca niscA .pomi* îhflojfiţt, ••' 
Ce facă roda aâniBriţo'ru ,/1- 
Din. recorile răd(|eipiloiţu, } 
Poftimti ştâ^.
Şî-âseirltaţl : \ ■'
JPerâpestă-'fiîcă',,'îtibiţă; ?,• 
.Uare’n’genuche smerită ' ’ . , : 
Si;' ciT mvvltă T-ugăbîurfc - 
te'S-cere: ădî . îerţăeîilflc..
Capi, di.ntrfi:hCopu tu 
1 liimneeleu >a fâc'ii'tu, o

DiminecJejă şfântulă 
j^umaî cu cuvîntulă 

• CerîuJCr’ şi pămîntulă.
Şi mareaccu câtti să într’însă 
Le-,a făcută numaî ,cu disa. 
Şiydăpă ce le-a gătată,
Lă tote jtea dată ' v 
Măi te podobe măreţe 
Şi destulă frumuseţe.
Şi dintru’nceputu 
Pămîntu-a umplută 
Cu1 deosebite > 
ţSoîurî de vite’
Aeru’n nătţime,
Cu paserî- miSţimc. ‘
CerÎLilă l’a îihpodobită 
Cu lună, cu spre 
-Şi cu Vtele lucitoro ;
Marea şi apefe tote 
'Că-a pasciloru multe glote. 
Deci aVendă*"
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De gândii 
Şi vrendu
Ca să SC proslăyescă 
Fapta cea dumnetjeescă, 
Intincjendii 
Cea sfântă mână 
Şi zidindu
Pe-Adamu din ţernă
Cu cuvîntii şi cu suflare
Dup’a sa asemănare
I-a trimişii luî unu somnii iWare
Şi’ndată l’a adormiţii
Şî-a tăîatii dintr’a luî costă
Şî-a fâciitu pe Eva, strămoşa no-

, stră,..'
De-atuncî doî cu doî şjpd,imă 
Să trăescă dimpreună,
C’aşa legea poruncesce, ^ , 
Dumnedeu aşa voesee.
Când picămu la pocăinţă>t ■' ^ ,
Ne rugămu cu'%milinj^'*'»
Ne iartă greşitulti nostru,'
Cum cetimu ^n Taiălu. nâstru:
Er mal alesu Pumfiia;v6'stră, V*
Cinstiţi şi ’ndţtraţi părinţi, , i,’ 
Carii sunteţi rendiirţi ' ■ . '•'
Ca pomii ceî înfloHţî,

Faceţi bine şî o blagosloviţi, 
Că şi acesta se potc,
Că nc-ascultându-ve la totc 
Ve Va fi respunsii cuvinte 
Proste şi nechibzuite,
Şi Dumnîa-v6stră-ţî fi disu: 
Niscai blăstemată...
.Că Dumnecleii ni-I ca tată 
Cu milă nemăsurată.
Nil se gŢăbesce îndată.
Când facemii rău, să ne bată. 
Elu ne dă a sale racje,
N^ .rabdă,..ne lumineză,
Nu şrâbes^ să nc-;^dă 
Şţ .^pe-dbeu.' 0#'s#lie" penjă. ' 
Şî-a^a soLim^iloru părinţi.
De p^ip^.eddfiF>reiţ.4uiţT 
Ca^iponiŞ cel ifeAoriţl,' -* . .
Mila ceâ dumfletleescă •’ 1 
Chemajjiica s’o* intăreşcă , 
Şi>ş’o in/rtmuseţiseă.. .V/vi*; -. 't 
Ca, garola şi ca crirj'ujiî,- ,4"' 
Să’flfţoreşcă ca măsliniii*^
In Viaţăoi ;îiii totu locylfi; .,
'S^b-^şbţescă norocufu;.’,. * 
în.-ţraHi,;să''se resfâţeze 

«;,|1PâniJa*gi^âijfcf:vbătrânjeţi^.1

leftăciunii^.,*. - Al- A;--'
Variantă din ReusenT^ cstniil de veriila'nKu^'Răm'iănîr'Mâi'iâufi, Tost,ă"tejolotgLi

*, 1 J •,.! *, .• ■■ 'T
A ^ 4 x‘ . -■■•V' .* •

C3*.«4.r ___« *<r . t ^ -i îiA- k.. 'f... .• a? .Staţi cinstiţiloru nuntaşi 
Şi cu toţi împrejuraşi. 
Câţi aici v’aţî adânatu,, 
La astă nuntă cins.ţită ; 
Şi veselie blagoslojrită, 
Că asta ar’ să reift^îe 
La tineri cu dătoriej

La LiŞtrâfiăciP’ivesefiŞi • -
Păh^Tl; hecldi^l; vecieţ-•» .•;> 
Ceî tînei’î âă' nă^ue.şqăl\_- 
'Ca1* să' se căâătoresdâ, --î, ;1' 
Ceî betrânl câ*să-.tr,^e^u'
Şi să. ml, se vqşeMsoă/, 
Şi'*6răşî> rogu-v'ă; sţâU/ ..
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Staţi puţinu şi ascultaţi,
Cuşmele din capii luaţi,
Aste doue, trei cuvinte,
Cari din veci sunt renduite 
Dela ceresculu părinte.
Şi dumnia-vostră cinstiţi.
Cinstiţi şi prea buni părinţi, v 
Cari sunteţi blagosloviţi 
Ca şi pomii cel rodiţi.
Ce dau rodă ramuriloru 
Din recorile rădecinilorti,
Pre aceşti lil, ce I-aţI făcutu.
Şi cu necazu I-aţI crescuţii.
Şi Dumnedeii s’a’nduratu 
ţ)ile bune de le-a datu, 
pile de căsătoriţii 
Şi’mpreună de trăitu.
Faceţi bine şi-I Iertaţi 
Şi să-î binecuvîntaţî.
Să se bucure şi el 

, De binecuvîntarea Dumnia-vostră, 
Cum s’a bucuratu 
Dumnedeii dintru’nccputii.
Când a făcuţii 
Cerlulu şi pămîntulii 
Numai cu cuvîntulii 
Şi marea cu. tote 
Câte sunt întrmsa 
Numai cu clisa.
Şi er Dumnecjeti cejii sfântu 
Cerlulu l’a împodobitu:
Cu sorele. şi cu luna 
Ca să privimu totii-deauna 
Şi er Dumnecleu prea slântti 
Cerlulu l’a împodobitu 
Cu stele 
Merunţele
Ca să priVimii noi la ele.
Şi luceferi luminoşi

Să-I privimu işti pecăto.şI.
Şi er Dumnedeii celii sfântu 
Pămîntulii l’a’mpodobitu 
Cu câmp! mari şi laţi 
Şi cu munţi înalţi,
Cu deluri înalte 
Şi văl adâncate.
Văile ^
Cu izvorele 
Şi cu păreele;
Câmpii cu erbile 
Şi cu florile ;
Munţii cu negurile 
Şi cu bracll 
RâmuraţI 
Ca să trăescă 
Şi să vieţuescă 
Totă, fera’ntr’înşii 
Să-şl dee hrana sa 
După seminţia sa.
Şi cu acele cu tote.
Ca Dumnecleu celu ce pote,
A făcuţii
Ralulii la resăritii 
Osebiţii-
De-acestu pămîntu.
Şi în raiii că l’a zidiţii 
Pe strămoşulii nostru-Adamii 
Din care ne tragemii nemii ;
Cu trupulii din pămîntu.
Cu sufletulu din duhulti sfântii. 
Cu osele din petră.
Cu sângele din rouă.
Cu ochii din mare, 

fCu frumseţea clin sfântulu sore, 
Şl-a suflaţii apoi cu duhulu 
Şi-I învise trupulii.
Cu tote stichirile trupului 
De-osebitu cle-ale sufletului.
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Atunci Dumnecl,eu a gândiţii: 
Ca să stee pe pămîntu 
Aistu omii singurii să trăîescă, 
Pămîntulii să-lii moştenescă ! 
Atunci l’a blagosloviţii 
Şi pe-Adamii l’a adormiţii, 
în câmpii viiloru,
In codrii railoru^ 
în câmpii înfloriţi,
In codrii înfrundiţî.
Atunci Dumnecjeu a stătu 
Şi erăşî a cugetată :
Asta cum are să fie ?
Să-î Iacă lui şi soţie;
Şi aşa a cugetată :
Ca să î-o îee din capă.
Dar eră a cugetată,
Că dacă î-o îee din capă, 
Femeea are să fie 
Maî mare peste bărbată.
Şi erăşî a cugetată 
Să îee luî din picîore,
Sî-a gândită c’a fi femeea 
Prea călcată în picîore.
Decî elă a luată o c,6stă 
Din cestele lui de a stânga 
Şî-a zidită din costă 
Pe Eva strămoşa nostră.
Şi a zidită pe strămoşa Eva 
Să no tragemă şi noî ceva. 
Atuncî Adandă s’â trezită 
Din somnulă, gşe l?a dormită. 
Şi amară s’a spăîmântată 
Şi uîmită a întrebată;
—Ce este acesta. Domne?
—Nu te spâîmânta, Adame! 
C’asta-I osă din osulu teă, 
Carne de pe trupulă teă, 
Sânge din sângele teă.

Asta se va’ chîema ţie 
De-acuma’nainte soţie 
Până’n vecîuluî vecie 
La tineri cu detorie.
La betrânî cu veselie 
Ceî tineri să năzuescă 
Ca să se căsătorescă,
Ceî betrânî ca să trăescă 
Şi să mi-se veselescă.
Că de-acuma înainte 
Va lăsa, să ţineţî minte, 
Fccîorulă pe tatălă seă 
Şi fata pre maîca sa 
Şi s’oră lipi doî la ună trupă, 
C’aşa Dumnedeă a vrută.
Şi er cinstiţi 
Părinţi,
Carî sunteţi blagosloviţi 
Ca şi pomii ceî rodiţi.
Carii daă roda ramuriloră 
Din recorile rădeciniloră, ‘ 
Pre-aceştî fiî ce î-aţî făcută 
Şi cu necază î-aţî crescută.
Şi Dumnedeă s’a’ndurată 
pile bune de le-a dată, 
pile de căsătorită 

^Şi’mpreună de trăită.
Faceţi bine şi-î Iertaţi 
Şi să-î binecuvîntaţî,
Să se bucure şi eî
De binecuvîntarea Dumnîa-vostră,
Cum Aronă s’a bucurată
Când doîspredece anî a stată
Şî-a • aflată -
Tbîagă uscată
In mană
Fâr’ de rădăcină,
C’a’nvercţitiă,
Şi totă lumea s’a veselită.



Aşa să se veselescă 
Şi aceşti fiî aî Dumnîa-vostră 
Cu pane şi cu sare,
Cu grâu şi cu untu-de-lemnii.
Şi erăşî cinstiţi, părinţi,
Cari sunteţi blagosloviţi 
Ca şi pomii ceî ■ rodiţi '
Ce dau roda ramuriloru ^ 
Din recorile rădeciniloru, 
Pe-aceştî fii ce î-aţi făcuţii,
Şi cu năcazii î-a^ crescută 
Şi Dumnedeu sVnduratu , 
ipile bune de, le-a datu, ,? - ,
ipile de căsătoriţii.
Şi’mpreună de trăitu.
Faceţi bine şi-î îertaţî 
Şi să-î binecuvîntaţî.
Să se bucure şi ei 
De binecuvîntarea Dumnîa-vostră, 
Cum s’a bucurată 

^'Constantină şi cu Ilena 
Când singuri aă aflată crucea. 
Sfânta cruce-a luî Christosă,
Care ni-î la toţi do folosă.
Şi erăşî cinstiţi părinţi 
Cari sunteţi blagosloviţi 
Ca şl pomii cei rodiţi,
Carî dau rodă ramuriloră 
Din recOTile rădeciniloră 
Pe-aceştî fiI, ce î-aţî făcută.
Şi cu năcază î-aţî crescută.
Şi Dumnedeu s’a’ndurată 
pile -bune de le-a dată, 
pile de căsătorită 
Şi’mpreună de trăită,
Pe-aceştî fiî ce staă aice V 
Cu genunchile plecate.
Cu lacrimi pe braţe versate.- 
Si se rogă cu smerenie ''
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Să' ie, daţî blagoslovonie, 
Faceţi, bine •şi-î îertaţî 
:Şi*mi-î binecuvîntaţî.
Că blş^oslovenia părinţiloră 
Intăfesce casa fiiloră 
Darăftjţblăstfimulă părinţiloră 
Resipesce casa jQiloră.
Dc-ar fi temelia; şF de petră 
Şe resipesce din' talpă 
Si nu-î harnică nime s’o facă.
Eră Dumnîa-v6stră,
Tiîieri iubiţi, să fiţî.
De Dumnecleă întăriţi.
De1': părinţi blagosloviţi,
Şi'fŞă trăiţi 
Să ve fericiţi.
Şi să ’ve înmulţiţi 
Ca năsipulă Prutului 
Că erba pămîntuluî.
Să fiţi jSfâpânitorî curţiloră^
Să daţl^inste părinţiloră,
Să fie pomană nănaşiloră 
Şi noue ostonitoriloră,
Er Dumnîa-ta jupânesă,
Teneră miresă ;
Plângh-acLima şi suspină 
Că întri’n cşsă străină 
Şi te-oijă mustra făr’ de 
Te-oră bate fără pricină.1 
Şi când ţi-î aduce amyito 
De ale mele cuvinte '
Totă îî suspina şi plânge 
Şi nimică nu-î pute cjice. 
Şî-aminte -;când ţi-î aduce 
De acestă cuvîntă ală meă 
Ţî-oru -merge lacrimi păreă. 
Şi-î oăta ’n' ceriă şi’ji pămîntă 
Şi nu-î pute cjlice njcî când . 
Ninîeruî nicî ună ciR'întă.

vina.
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Da să nu te uîţî la beţulii 
Jupanului mire,
Gâtu-i de mare,
Că elu ţi l’a aretare 
Pentru a Dumi-tâle. 
Neaseultare.. .
Că aî G socră % -'i 
^ba o tocă, >Vr r’- 
Intră’n casă’
Ca o cosă, 
les’afară

I

Ca o pară,...
Da mie cc mi s’ar căde

ţtr

Pentru oraţia mea,
■Pentru aceste cuvinte 
De la Dumne^ep renduiteV 
Unu păharu de vinii 
Şî-o băsmăluţă de’inu 
Să-mî ştergu mustăţile de vinii. 
Dar nimicii de nu mi-ţî da 
M’fljjii şterge ,dfe-p' polă de manta 
Şi totu Ionii m’a cinema.
Şl^acuih cjiceţî: „aminti!“
Er emeş n’a cjice'naminu“
Să se Jacă unu cîotu de-arinu,

A C’atuiiQT-toţî orii',(Jice . „aminti!1“

iertăciunile.

\r&riantă din Ilişescî, dictată de Dumitru Uiigurenulu.

Bună vremea,
'Bună* tfemea, ,
La Dumnîa-vosti'ă
Cinstiţi
Părinţi,
Carii sunteţi -renckiiţî 
Ca şi pomiî cei rodijî 
Dela bunulu Diim^cc|u. -,■* 
Şi la Dumnîa-vostrăî , 
Cinstiţi nuntaşi, ^
Dimpreună ’mprcjurăşî k*... 
Cinstiţi f
Părinţi 1 ' '
Şi Diimnîa-4'6stră 
Cinstiţi nuntaşi ,.i
împrejuraşi! 4;
Bine-voiţi a sta 'v
Şl-a asculta /,;,i
Aceste doue, ţjrel cuJjnte, 
Cari ş4unt rend.iiitc 
Dela bunulu Dtimnfedeu.

Că prea bunulu Dumnedeu -î 
Lă’nceputu 
A făcutu ;
Cerlulu şi pămîntulu 
Numai cu cuvîntulu,
Mai’ea şi tote câte-su într'însa 
Le-a făcutu numai eu disa.
Şl-a ’mpodobitu Dumnedeu 
Cerlulu cu norii,
Cu tunetulu, Şi
Cu fulgerul u
Spre stăpânirea ploii;
Cu stelele, ,
Cu sorele ^
Şi cu luna-,'
Care-o privi mu totu-deauna,
Şi cu cel 'dol luceferi luminoşi, 
Pe cari-îjprivimu noi işti păcătoşi. 
Şi’nc’a’mp odobitu 
Bunului Dumnedeu 
Pămîntulu
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Cu munţii,
Cu codrii,
Cu delurile,
Cu văile 
Şi cu măgurile.
In care crescu ferele.
Cu pomii roditori 
Şi cu totu lelîulu de flori. 
Făcut’a Dumnedeu 
Şi ralulu la resăritu 
De-acestti pămîntu osebitu. 
Dară ve(,lendu Dumnedeu 
Că n’ar fi bine să lie 
Pămîntulu fără de omu.
Pe strămoşulu nostru-Adaniu, 
Dela care suntemu nemu.
In raiu că l’o ziditu 
Cu trupu din pămîntu.
Cu osele din petră,
Cu sângele din rouă.
Cu ochii din mare.
Cu frumuseţea din sore.
Cu minţile din gându.
Cu sufletu din duhulu sfântu.
Cu tote străckirile trupului
Osebitu de ale sufletului.
Suflară Dumnedeu cu duhulu
Şi ÎHvise trupulu.
foă Dumnedeu o socotită
Şi aşa o gândită
Că singură omulă
Cum a stăpâni pămîntulă V
O gândită în sîne
Că n’ar fi hine
Omulă să fie
Fără de soţie,
Singură să trăescă,
Pămîntulă să-lă stăpânescă. 
Trimis’o deci Dumnecjeă

Lui Adamă ună somnă greă 
Şî Adamă o adormită.
Căci Dumnecleă o voită,
Şl-o întinsă Dumnecjeă mâna 
ŞI-O luată o costă de-a stânga 
Şl-o zidită pe strămoşa Eva,
De la care ni se’nţelege viaţa. 
ŞI-O suflată Dumnedeă cu duhulă 
Şi I-o învisu trupulă. 
fir Adamă s’o deşteptată 
Şi din gur’o cuvîntată:
—Ce-o să fie asta. Domne, 
Că-osă din osă mi s’o luată ?

Dumnecleă o cuvîntată:
—Aclame! eă ţl-am luată 
O costă de-a stânga 
Şî ţl-am zidită o muere, 
C’amendol să fiţi ună trupă. 
Pentru aceea cle-acuma 
Pe care l’oiă împreuna 
Omulă să nu-lă mal despartă!

fir Aclamă s’o bucurată.
Bună laudă I-o dată 
Şî din gur’o cuvîntată :
—Mulţămescu-ţl, Domne, ţie.
Că ml-al dăruită soţie.
Căci vedă bine c’asta este 
Trupă alesă din trupulă meă. 
Sânge din sângele meu,
Şi carne clin carnea mea, 
Şl-acestâ mi s’a dilema,
S’a chiema mie soţie 
De-acum şi până’n vecie,
S’a chiema mie muere,
C’aşa-I place inimel mele. 
Pentru-acesta va lăsa 
Totă fiulă pe maica sa 
Şi pe tatălă seă.
Şi pe frate seă,
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Şi pe soră sa,
Şi s’a’mpreuna 
Cu soţia sa,
Şl-oru li amendoî unu trupu,' 
C’aşa Dumnecleti o vrutu!.. i 
Şi de atunci în coce 
Nemulu ni se trage,
De-atuncî ne tragemti şi noi 
Nemu '
Din nemu 
Şi viţă 
Din semînţă
Până ce-amu ajunsti şi aieî 
La aceşti doi fii Iubiţi 
AI Dumnia-vostră cinstiţi.
Buni şi înduraţi părinţi 
Pe cari Dunînedeu 
I-o renduitu 
De s’o căsătoritu,
Şi carii sunt sfătuiţi 
Să se despartă de părinţi.
Şi să trecă peste munţi 
Ca nisce pomi ne’ntloriţl 
Ca acolo să’nfloresc.ă 
Şi mal mândru să rodescă. 
Deci cinstiţi 
Părinţi!
Şi fiicei Dumnia-vostră 
Acum I-o venitu 
Vremea de căsătoritu 
Ca şi la unu jDomu 
Vremea de’nfloritu 
Şi de roditu.
Dar aducendu-şl aminte 
C’a Dumnia-vostră cuvinte 
De multe ori le-o călcaţii, 
Genunchii şî i-o plecaţii 
Şi faţa sa la pămîntu 
Cu smerenie-suspinând u

Şi Iertare cerendti.
Deci Dumnia-vostră cinstiţi 
Părinţi,
Nemică să nu gândiţi.
Ci se ve milostiviţi,
Inima v’o umiliţi 
Şi pe fiica s’o Iertaţi 
Şi ’s’o binecuvîntaţi.
Că binecuvîntarea părinţiloru
Din temeiu întăresce casa fiiloru,
lilr blăstemulu părinţiloru
Din temelie risipesce casa fiiloru.
Dumnia-vostră cinstiţi
Părinţi,
Nettiică să nu gândiţi 
Ci se ve milostiviţi 
Pe fiica Dumnia-vostră o Iertaţi 
Şl-b binecuvîntaţi.
Că încă .şi noi 
Aceştia vr’o doi 
Trei ostenitori 
Şi adunători, 
încă ne’ndurămu 
Şi ne rugămu 
Şl-alii doilea rendu,
Şl-alu treilea rendii 
Totu cu-alu el cuvîntu,
Ca Dumnia-vostră cinstiţi 
Părinţi,
Nemică să nu gândiţi,
Dela inimă ve umiliţi
Şi pe fiica Dumnia-vostră o Iertaţi
Şi o binecuvîntaţi.
Precum s’o îndurată 
ŞI-O binecuvîntatii 
Adamîf'
Pe-Avramă 
Şl-Avramă
Pe cel dol-spre-cc patrierehi.
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Ca să mergă la acea casă,
Care *este de Dumnecleu. alesă.
Că veţi merge şi Dumnta-vostră 
Lă diua cea'-înfricoşată 
Ca să ve dăruescă' ,•
Milostivii Iu Dumnedeu 
Şi (Dumnîa-v6stră Iertare 
Fără de nici o’ntfebare,
Şi atunci nu • veţi ave ’ ‘' ;
Gură de respunsu »■
îşTicI codru, de asi^n.su. 
lîr d um n i 1 ord - vopiţ'e, tineri,;^.
Ce adi v’aţi căsătefitu •
Dumneejeu ve dăfuescă : ,
Bogăţia lui lovu,. . 4' ,

"Frumuseţea lui losifii, 
ţTăria lui Samsonu, r 
înţelepciunea lui Solompnu,
Şi vetejia lui Alexândrti Mapedonu; 
Amin, amin, amin! * . _ Vţ
Şi mie unu păharu ,de,; \lnu.
Şi 0 năframă de mu, i--;
Ca săunl ştergu gura du^vinu.

Er de-a fi şi de holercă,
Lui Dumitru totu nu strică.
Şi o năframă de buci.
Ca să-ml ştergu istu naşii de muci. 
Şi încă aşu mal (Jice,
Ore-ce şi 6re-ce, 
în partea mea.
De-o, copilă ochişea,
Care-ăr fi de seina mea.
Dacă eu oiu vrea.
Şi ea -lî'a vrea,
Draculu s’o lea!
Eu cinstescii pe sema mea,
Unii păharu de beutură,
Şi la toţi o voie bună.
Poftimii jupânesă 
Miresă,
Ş.erută*mâna părinţiloru.
Că' ihergl pe mâna străiniloru, 
Că-I afla»alţi părinţi din străini. 
Când ÎI vrea a face voie bună, 
Ţî-aru da cu palma peste gură,
Pi nu-I ave în veci voie hună.

Iertăciunile
■ Vari'aţilsă clin' TfşetiţOr; corn. de Victoru fSprocănfi, slud. giinii.

Staţi d>V,6stră cinstiţi 
Părinţi, V
Şi d-ivQstră nwrtaşL

juraşi,
Şi totă paladki{ t),
Câtă se Kflă aîcea,
Staţh^stkţl,
Şî-ascultaţn .
Că se ro^i fiii 'Dumnîa-vostră,

Cu genunchile plecate.
Cu lacrfniele vărsate,
Şi cu minţelo rugate,
Ga să ve* ’nduraţl.
Şi să-I Iertaţi,
Să ve miluiţi,
Să-I blagosloviţi.
Că blagoslovenia părinţiloru 
întăresce casa fiiloru.

(1) Pal ud ie = adunare de popoi'u.
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El’ blăstcmulu părinţilorii,
Din temelie risipesce casa fiilorin. 
începutulu nu-i clela noî,
Ca-î dela bunulu Dumnecjeu,
Care a făcutu cerîulu şi pămîntulu 
Numai cu cuvîntulu.
Şî-a împodobiţii Dumnedeu 
Cerîulu cu sorele,
Şi cu stelele,
■Şi cu luceferii de di,
Şi cu sfânta lună. * ■
Şi-a împodobiţii Dumnedeu 
Şi pămîntulu.
Cu pomî roditori -
Şi cu totii felîulu de dori.
Cu isvore de ape reci.
Cu paseri în vesduhii,
Cu dobitoce sălbatice, *
Şi cu multe felîurî de gângănii.- ' 
Multe sunt veclute.
Multe sunt sciute.
Dar maî multe nevedute, ’■
Şi maî multe nesciute.
Şî-a socotitu Dumnedeu sfântulu. 
Că n’ar fi btmu .pămîntulu.
Fără de stăpânii 
Şî-a săpaţii lutu 4,
Din ţerna pămîntuluî.
Şi şî-a ziditu, ^
Pe strămoşulii nostru Adâniu, 
Dela care ne tragcmu toţî nemu. 
Cu osele din petră,' - ?
Cu ochii din mare.
Cu sângele din rouă.
Cu sufletulii din duhulii slântu. 
Er a socotită Dumnedeu 
in gândulii seu.
Că n’a fi bunii,
Omulu singurii pe pămînro.

Şî-a trămisii unu ângeru sfântă. 
Şi pe A4amiu l’a adormiţii.
Şî-a întinsu mâna 
Să-î. .î6e dih ' capu, ’ ^
Ca să-t facă ^iiîVmuere,
Ca. să-î fie de .mângâiere,
Şî-a. socotitu 
.Şî-â chibzuită.
Că. mu crea ;
Maîis.fnâre decât, bărbatulu.
Şî-a întinsu m^a,' • ••
Ca să-j îee din^/pieîore.
Şi- eraşî a socotită r"
,Şi a chibzuită,''- v
C’aafi prea tare călcată 
Muerea de-ală eî bărbată ;
Dar a întinsă mâna dreptă, "r 
La costa l,uî din a stânga 
Şî-a ruptă, liiî Adamă o. costă, 
'Şî-a zidită pe Eva,
]?e strămpşa nostră- 
Şi erăşî.-â- socotită,
Şl-a trinafeşă, ună ângeră sfântă. 
Pe Adârnu;;do fia trezită.
Er Adamu, ciji-n. s’a. trezită 
Din gură a şi.'Aorbjtă;. ■
—Mulţăl!^escs0’ Ibî Dunîneneă;' 
Că acum^ vedă .si eu3''’V 
Sânge tlin sângele meu,'
Oşe din osele me,je.
Si canfe din carne» mea !. d 
Atuncî Dumnedeă a disă ^aşa :t 
—-Adame! Adamef 
Acesta se va chîerffti hâ/hătole. 
Şi voî să ve iiniţî, •
ŞL să ve înmulţiţi,
Ca erba pămîntuluî,
Şî ca frunda eod'ruluî.
Ca podoba lîeruluî!



Acuma se rogă
Şî-aceştî fiî aî clumnia-vostră,
Cinstiţi
Părinţi,
Să-î Iertaţi, să-î blagosloviţi,
Ca şi pomii cel rodiţi.
Cum a vrea Domnulii, aşa 
Şi pomii roda şl-oru da.
Că blagoslovenia părinţilorii,
întăresce casa fiiloru,
bir blăstemulu părinţiloru,
Din temelie risipesce casa fiiloru. 
Acea blagoslovenie.
Ceru fiii d-v6stră.
Cinstiţi
Părinţi,
Precum a blagosloviţii, 
Dumnecleu unu tolagu de măslinii. 
De dol-spre-ce ani uşcatii,
Că a înfruncjitu, ,
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in mânele proroculul Aronu .. . 
C’a veni şl-a treia rendu.
Toţii cu acelii chip ii de cuvîntii, 
Ca să ve înduraţi.
Cinstiţi 
Părinţi, 1 
Şi să-I blagosloviţi 
Pe fii dumnilorii vostre.
Precum a blagosloviţii 
Dumneijeu pre lacobii,
Pe AtTamu şi pe Isacu,
Şi pe cel 12 fii al lui lacobti.. 
Care n’a dice: «aminu».
Să i-se umple trupulu de veninti. 
lîlr mie mi s’ar căde 
Pentru o.stenela mea 
O ploscă de vinii 
Şl-o năframă de inii 
Cusută cu firii
Să-ml ştergii musteţa de vinii...

Iertăciunile
Variantă dintr’unu manu.scriptu vechiu.

Staţi norode şl-ascultaţl 
Şi pre-aceşti fii îl Iertaţi. 
Ascultaţi dumnia-vostră cinstiţi 
Nuntaşi şi părinţi,
Pre-aceştI fii blagosloviţi.
Acum vremea aii sosiţii 
Care-au foştii orenduitii 
Sfatulu celu dumne^eescu 
Pentru nemulu omenescu, 
Cuvintându Domnulii cerescii: 
CresceţI şi ve înmulţiţi, 
Pămîntulu să-lii stăpâniţi. 
Nunt’acesta s’au făcuţii. 
Domnului cum I-au plăcuţii.

Şi noi toţi ne-amiî veselitQ, 
Datoria-amu împliniţii, 
însă nu tocma deplinii 
Şeclendu şi vorbindii la vinii. 
Acum ni se poruncesce, 
Fiindu-că ^isa sosesce,
Care dice şi grăesce ;
Fiulu casa părăsesce.
De părinţi se despărţcsce.
Pe calea sa se gătesce,
Lăsându rodulii nasceril 
Mergendu spre loculii cresceril, 
Cresceril sale de prunci, 
Lăsându pre al sel părinţi.
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Deci acuma ascultaţi, 
Dumnia-vostră, iubiţi fraţi,
Şi nuutaşl împrejuraţi, 
Dumnia-vostră glote 
Şi norode 
Şi cuconiţele tote.
Şi dumnia-vostră cinstiţi,
Buni şi înduraţi părinţi.
Că darulu duhului sfântu 
în astă cas’au venitu,
Pre noi ne-au blagoslovită. 
Tain’acesta ce s’au numiţii.
Care astăijl s’a ’mplinitu,
Ceriulu veclendu s’ati bucurată. 
Şi pre noi aici ne-au adunatu. 
La acestă cinstită nuntă,
Care-I de Dumnedeu blagoslovită.
Eu am mare
îndemânare
A cere Iertare
De la părinţi
Pentru aceşti fil Iubiţi,
Numai decât de o milă 
Ca să nu cadă ’n greşală. 
Dumnedeu când au făcută 
Dintru începutu 
Ceriulu şi pămîntulu 
Poroncindu numai cu cuvîntulu. 
Marea
Şi tote câte-sti într’însa 
Numai cu cjisa.
Ca unu mare şi prea sfântă 
Au clisu acestu cuvîntu :
—■ Trebue să facemu omenire 
Dup’a nostră închipuire.
Şi zidindu Dumneijleu din pămîntă 
Pe strămoşulu nostru Adamu 
L’au pusu să stăpânescă 
Preste tote făpturile sale

Dându-I şi putere mare.
Şi veijendu Dumnecjeu * ‘
Că nu-I bine ună omu singură 
Să stăpânescă pămîntulu.
Unu somnu c}ulce-au rânduită 
Lui Adamu, şţaă adormită.
Şi au luată Dumneijeă 
O costă din trupulu luî 
Şl-aă făcuţii o femec 
Ou nomele Eva,'
Şi aă pus’o din a stânga.
Şi sculându-se " Adamu
S’au spălmântâţu, c’au veclutu,'*
Lângă dînsulu pre Eva,
Şi yeijend’o er s’au bucuratu 
Şi din inim’a strigaţii:
—Mulţămescu-ţl eu 
Domne, Dumnedeulu meă.
Că am vecjutu:
Qsă din osele mele 
Şi trupu din trupulu meă 
Şi sânge din spngele meu! 
Dumnecjeu,^ dacă l’au aurită 
Pre Adamu aşa (jicendu,
Ca unu sfântu
L’aă blagosloviţii, (Jicendu;
—Cresceţl şi Ve înmulţiţi 
Ca stelele ceriului 
Ca fruncja măslinului 
Ca năsipulu mării.
Umpleţi pămîntulu 
Şi-Iii stăpâniţi pre dînsulii! ' 
Acestă taină mare astăcll 
De noi de toţi se slăvesce. 
Pentru-acesta va lăsa 
Feclorulu pe tatălă seă 
Şi pre muma sa 
Si se va lipi de soţia sa 
Şl-orii fi amândoi unii trupă.
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Că Dumnezeu aşa au vrutu.
Şi acestă taină dela Adamu 
Trecendu-se din nemu în neinu, 
Din rodu 
In rodu,
Din viţă 
In viţă,
Până ce-au sosiţii 
Şî-acestorii doue mlădiţe.
Aî domniiloru-v6stre fu 
Astădî se căsătorescti 
L’alii seu locaşii se g’ătescu 
Că Dumnedeii, unde 'voesce, 
Acolo-î orenduesce.
Dumnedeu e, celu prea stântu. 
Care bine aii voitu 
Pre-aceştî fiî de î-a ’nsoţitd. 
Dumnîa-loru călătorescu 
Pre părinţi îî părăsescu.
Pentru crescere le mulţămescu. 
Şi Dumma-vostră, cinstiţi 
Părinţi,
Dela inimă ve umiliţi 
Şi pre-aceştî fu blagosloviţi.
Că nu este fiu să crescă 
Şi părinţiloru să nu greşescă.
Şi sciii cu adeveratfi 
Că este mare pecatii.
Insă cu tote aceste 
Acum vremea au sositu,
Care-âu foştii orenduitu.
Că pre-a Dumnîa-vostră v’o lasă 
Şi vorii merge la a lorii casă. 
Aceste doue mlăcpţe 
Ce stau aici smerite 
Cu capetele plecate 
Şi se rogă Dumnîa-vostră,
Cinstiţi părinţi.
Ca să-i iertaţi şi să-i blagosloviţi

Precum aii blagosloviţii 
Dumnezeu pre Avramii cu Sara 
Şi pre Isacii cu Reveca.
Şi pre loachimii cu Ana,
Că blagoslovenia părinţilorii 
Intăresce ca^ fiiloru.
Eră blăstemulii părinţilorii 
Răsipesce casa fiiloru.
Alu doilea rendii se rogă 
La Dumnia-vostră, cinstiţi 
Părinţi,
Ca să-i iertaţi şi să-i blagosloviţi. 
Cum au blagoslovită *
Dumnezeii pre Pavelă 
Şi pre patriiarşi.
Care în Galileea era aleşi.
Ca pre Avramă, Isacă şi lacobiu 
Ală treilea rendă se rogă 
La Duibnia-vostră, cinstiţi 
Părinţi,
Ca să-i iertaţi şi să-î blagosloviţi 
Precum aă blagoslovită 
Dumnedeă nunta 
Din Cana Galileea 
Prefăcendă apa în vină 
Şi pre toţi blagoslovii!’. 
Dumnia-vostră, cinstiţi părinţi.
Se cade împreună cu noi să ţineţi. 
Ca Dumnedeă acestoră doue mlă-

[diţe
Să le dea darulă bogăţiei lui Iovă, 
Frumuseţile celoră trei euconî 
Din Vavilonă,
Câ’n cuptioriă i-aă aruncată 
Şi la faţă mai frumoşi s’aă arătată, 
Şi ca a lui losifă...
Tăria lui Samsonă,
Vitejia lui Marchidortu,
Traiiilă lui lacliimă.
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Să SC bucure precum s’au bucuratu 
Maica llenă, când au aflaţii 
Cinstita cruce.
Ca să aibă grăsimea pămentuluî 
Şi mana ceriului,
Desfătânclu-se ca rdrafe ierbii, 
însuşi D-cleii să-î blagoslovescă 
Pânea să le înmulţescă,
Vinulti să le sporescă,
In dragoste să trăescă,

Iu pace să -vieţuescă, 
împărăţia ceriului 
Să dpbândeşcă!
Amin, amin, amin!
Şi rhie pentru ostenelă 
Unu. păîiaru de vinu.
Ca să ne fie voia deplinii,
Fie şi de holercă
Că noue-totii nu he-a fi nemică!

Iertăciunile.
Variantă clin Căndronî, corn. ele Petru UrsulQ, fostu cant. bis.

Ascultaţi, fraţi, şi’nţclegeţi 
Şi sciinţă vă culegeţi.
Ascultaţi, luaţi aminte ■
La vr’o câte-va cuvinte 
Carci în cărţi ne ^u scrise 
Şi trcbucscii astă-tji dise.
Mai talesu Dumipa-vostră 
Cinstiţi şi’ndiiraţi părinţi,
Cari de D-tJeu sunteţi orenduiţi 
Ca işi pomii cei înfloriţi 
Şi rodiţi,
Cc l'acu rodă în ramurile loru 
Şi dau răcorelă rădăciniloru.
Ce se rogă, aceşti fii ai dumriia-

[vostră
Cu multă şi mare smerenie 
Să le daţi cuventu de blagoslo-

[venie.
Să faceţi bine să-i blagosloviţi 
Ca pre nisce fii greşiţi.
Că nu suntu fii în lume 
Ca să lieţuescă 
Şi părinţiloru să nu greşescă. 
Adevăraţii că şi părinţii

A*. FI. Mariani!, Nunta la Roiniul.

Multu se mai ostenescu 
Până ipre fiii săi îi crescu 
Şi ;dc t6te relele îi ferescu. 
^'acum le-a sosiţii 
A'impulu de căsătoritu.
Precum li s’aii şi gătitu 
Când Dumnecleu cu cuventulii 
Făcu ceriulu -.şi pămentulii 
Şi mare cu câte-su într’nsa 
Numai cu t]lisa,
Şi-au datu .podăbă măreţă 
Şi destulă frumuseţă,
Aerulu siisii în nălţime 
Cu-a paseriloru. mulţime.
Deci vrendu să., se proâlăvcscă 
Fapta cea diimnerleesbă 
Aii pusu D-tJeu şărele vecinicu 
Ca să ne fie de-a pururea steşniciî 
Şi-i dete lui lumihosc rade 
Ca'n totă lumea să se vadă. 
Dup’aceeaaii mai pusu D-eJeii luna 
Care-o privimii noi totii-deauna. 
Şi-au mai împodobită Dumnedeu 
Ceriulu c’o mulţime de stele

5 L
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Care Iu mineză singure ele.
Şi pămentulu încă l’au împodolDitu 
Şi eu totu felîulu de verdeţă 
L’au dăruitu,
Adică; câmpiî cu florile.
Codrii cu verdeţele,
Isvdrele 
Cu dumbrăvile,
Munţii cu măgurile 
In care. locuescu ferele.
Apoi Dumnecleu au” maî făcutu 
Raiu susii pre munţi la resăritu 
Şi cu totu felîulu de frumseţă 
L’au împodobiţii.
Apoi au întinsii D-eJeu mâna dreptă 
Şi s’au maî făcutu o faptă,

■Au blagosloviţii Iutii
ăomii s’au făcutu 

trupii din pămentu,
Cu dsele din petră,
Cu ocliiî din Marea-roşă,
Cu sângele din rouă,
Cu virtute din ventu,
Cu sufletulii din duhulu sfântu. 
Cu frumuseţa din sfântulu sorc 
Dupăchipulfişî-asemenarea Sf. s) 
^poî l’aii maî dăruitu 
Dumnecleu cu gândiilu,
Care umblă maî îutî ca ventujji/ 
Totii^ctirTuiţimea îngerescă 
Ca de ninio să nu se sil oscă 
Şî-au maî trimişii Dumnecleu 
In patru unghîurî de lume 
Şî-aii adunaţii patru slove 
De au flicfiliu unu nume;
Aii trimesii'la resăritu,
La ameclî şi In sfinţiţii
Şi la 'mTcdiC de meclă luipte,^.
Şî-adunnră "patru slove din carte.

Şî-a tâlmăcitu numele, 
Strămoşuluî nostru Adamu.
Şî-aşa l-aii închipuiţii do Iutii,
De bau făcutu,
Omu ântâiu pe pămentii.
Apoî vecjendu că nu-î bine, «■
Să fie bmulii de sine,
Somnii linii trămise într’insulii,
Şi dormindii veni la dînsulii 
Şi făcu dintr’a luî costă,
Pe 'Eva, strămoşa nostră.
Apoî Dumnecleu prea slântti,
A trămisii pe duhulu sfântu.
Şi dede glasu mare de stârnitu. 
Şî-astârnitii pre Adamii clin somnii. 
Pe care 1-aii foştii pusii în raîii

[domn Ci.
Şi după- ce Adamii 
Din somnii s’aii sculatii 
Forte tare au. Oftatii,
Şi ochiî când îşî deschise,
Şi privi la Eva, cjise:
—Acesta-î a mea muere,
Şi ’mî va fi .spre mângâiere.
La trude, la ostenele,
Ajutorîii neputinţei mele.
Că totu omulii va lăsa,

^Pre tatălii seu şi pre mumă-sa.
Şi se va lipi de muerea sa.
Şi vorii fi doî unii trupii.
Că Dumnecleii aşa a vruţii.
Şi-î aşeclară ’n raiii.
Ca pururea să aîbâ acolo traiii. 
Dar numaî pentru o poruncă.
Ce o călcară.
Şi cuventulii nu i-lii ascultară. 
Le dede pedepsii mare,
Că-î scoşb.clin raiii afară,
Să le fie viata ’n vecî amară.
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Atunci Adamu a venitu,
Pe acestii pămentu,
Şi de dulceţa ralului,
Şi de hrana vieţel 
Fiindii pedepsiţii, j',
A^trebuitu,
Cu s'udore să-şî agonisescă hrana. 
Si Eva cu mare dureri să nască

întru care de atunci.
Veniră omii din nemu 
In nemii.
Rudă 
Din rudă.
Şi din viţă 
în viţă,
Pân la aceste douc mlădiţe.
Ce şedu cU ţjgenunchile 'plecate. 
Cu lacrimi pe' î'aţă lăsate.
Şi se rogă Dornmă-vostră, 
Cinstiţi,
Părinţi
Să fiţi buni, să ve înduraţi, 
Şiprefiil Dumnia-vostră să-I Iertaţi, 
Şi eră să ve milostiviţi.
Şi pre finii Dumnia-vostră,
Să-I blagosloviţi.
Că Dumnia-vostră prea bine sciţi. 
Că ornulu câtu trăesce.
Multe în lume greşesce.
Cu fapta şi cu cuventulu.
Şi îlu sufere pămentulu.
Nu se despică, nu crapă,
Ca să-lu înghiţă cu apă,
Sfântulu s6re-lu lumineză, 
îlu rabdă şi ni dă radă.
Căci Dumncdou ca unu tată.
Nu SC grăbcsce îndată, .
Cum lacemu reu, să ne bată.

Elti în slântd-şl înduţ;are.
Se întorCe cu răbdare.
Când cădemti pu pocăinţă,
Şi-lu rugănţu cu umilinţă.
Dar’ însă ne Şice noue:
De vreţi; ca să ve Iertu voue. 
Iertaţi pe greşitulu vostru.
Cum' diceţi la tatulu nokru.
De aceea acum dară,
Aceşti fii, ce ’n^enuncblară.
Şi sbieriţî cii rugăciune,
Ve ceru astăcll Iertăciune.
Ve voru fi superatu pote, 
Ne-ascultându-ve la tote.
Sau că v’ati respunsu cuvinte. 
Din prostie şi neminte. 
Şl-attincI într’acea ’ vreme, ■ , 
Veţi fi disu p6te blăsteme, ' 
De-aceea dicu prin Iertare,
Le. daţi binecuventaro,
ChIemaţI ca să-I întărescă.
Mila cea dumnedeescă,
Să le dea unire ’n casă.
Şi totu binele pe masă.
Să ’nverdescă ca măslinii.
Şi să ’nflorescă ca crinii!. . .
Şi pentru ostenela mea.
Şi mie mi s’ar cădea,
O copilă frumuşea.
Să fie pe seinii mea,
ŞI-O cană mare de vinii,
Şl-o măhramă de inu.
Ca să-ml ştergu barba de vinii. 
Dar’ de n’ar fi de inu.
Ca să-ml ştergii'baiiia ele vinii, 
Voiii primi-o şi de buci.
Să ştergu musteţele de = m«c|,. 
Dciiar fi şl-o ploscă’cu bolercâ, 
Noue nu ne-aru fi neinică.
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Iertăciunile
Variantă, corn. dc Ein. Reî, fosLu stud. giinn

Ascultaţi Dumnîa-vostră,
Cinstiţi nuntaşi,
Şi Dumnîa-vostră, 
împrejuraşi!
Că noi acestoru părinţi ne-omu

[rug-a,
Şi dumnîaloru ne voru Ierta. 
Dumnîa-vostră, cinstiţi părinţi. 
Cari de la Dumnedeu sunteţi oren-

[duiţî.
Ca şi pomii cel înfloriţi.
Ce dau recorelă rădeciniloru.
Şi facil rodă din ramurile loru. 
Ascultaţi pre fiii dumnîa-vostră. 
Ce staîi aici îngenunchîeţî.
Şi dela inimă ve umiliţi.
Şi cu duhulu blândcţeloru îî bla-

[g'osloviţî,
Că nu este fiu pe pămcntu.
Ca sa crescă.
Să trăescă.
Şi părinţiloru seî să nu greşescă. 
Că părinţii multu se chinuescu. 
Până pre liil sel îl crescu,
Şi de tote relele îl lerescu . . .
Că Dumnedeu dela începută,
A făcută,
Cerlulă şi pămcntulă.
Numai cu cuventulă;
Şi cerlulă Fa ’mpodobită.
Cu cele vedutc.
Şi nevecjute.
Cu surele şi cu luna,
Şî-aciim şi totă-deauna.

Er pămentulă l-a ’mpodobită.
Cu raîulă la resurită.
Cu munţii şi cu măgurile.
Cu câmpiile şi cu văile.
Câmpiile cu florile.
Cu erbile şi cu grâele, 
fir munţii 
Cu bracjii.
Cu isvorele 
Şi cu ferele. ..
Şi aă vedută Dumnedeă,
Că nu e bine să fie

•V

Pămentulă fără do omeni 
Şî-aă luată Iută 
Din pămontă 
Şi ochi din marc 
Şi frumuseţă din sore,
Aucjă din văsduhă 
Şi sufletă din sf. dubă 
Şl-aă gândită,
Şî-aă zidită
Pe strămoşulă nostru-Adamă 
Din care nb tragcmă nemă.
Şî-aă amjiatu Dumnedeă 
Şi î-aă hicisu trupulă seă.
Şi eră-şî .a vedută Dumnedeă 
Că nu-î bine să trăescă 
Pe pămentă ună omă singură 
Şî-au adormită pe-Adamă în raiă 
Şî-aă luată o costă 
Din costelc lui,
Şi sânge din sângele lui 
Şî-aă zidită pe Eva 
Pe strămoşa nostră
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Şi-au visuflatu Dumnedeu 
Şi î-a’nvietu trupulu seu.
Er’ strămoşulu nostru-Aclamu 
Deşteptându-se din somnu 
Au disii cătră Dumnedeu:
—Mulţămimu ţie Domne,
De darulu cu care m’aî dăruiţii 
Că forte m’aî veselitti!

Eră Dumnedeu au disu :
—Acestu osii din osele tale 
Şi sânge din sângele teu 
Se va chîema ţie muere 
Şi-ţi va fi de mângâere 
Pârun sliârşitulu veculuî. 
Pentru-aceea va lăsa 
Fiulu pre tată-seu 
Şi pre mumă-sa 
Şi se va lipi de muerea-sa 
Şi vorii fi amendoî unii trupu 
Intru care Dumnedeu aşa a vrutu. 
Din acelu cesu Dumnedeu 
Au blagosloviţii semînţă 
Din semînţă
Până ce a veniţii vremea 
L’aceştî doi fiî aî Dumnîa-vostră. 
Deci părinţii iubiţi 
Din inimă ve umiliţi 
Pre-aceştî fiî blagosloviţi,
Iertaţi greşelele lorii.
Căci pe pământii multe se făcu 
Şi pămontulu pe tote le mistuesce 
Şi pe nimeni nu vădesce.
Aceştî fu aî Dumnîa-vostră 
Frumoşii aii înfloritii 
Şi bine s’aii împodobiţii 
Şi a rodi n’aii roditu.
Dar acuma aii veniţii 
Vremea de căsătoriţii 
Ca frumoşii să înflorescă

Şi bine să se’mpodobescă.
Alii doilea rendii cră-şî i c rugă 
S’audă din gura Dumnîa-vostră 
Cuventu de blagoslovenie.
Pentru că blagoslovenia părinţiloru 
Intăresce casa fiilorii,
Er’ blăstemulii părinţiloni 
Din temelie surpă casa fiilorii.
Se rogă se ve’nduraţî 
Şi să-î îertaţî.
Că nu este începutu
De la aceştî fiî aî Dumnîa-iostră,
Ci’ncepiitulii este
De la strămoşulu Adamu,
Dela care ne tragemii nemu.
Să ve bucuraţî Dumnîa-vostră 
De dumnîaloru.
Şi dumnîalorii 
De Dumnîa-vostră.
Şi să ve maî bucuraţî 
Precum s’a bucuratfi 
Cinstita llena 
Când a aflaţii 
Cinstita cruce . . .
Amin, amin, amin!
Şi mie-unu păbarii de vinii. 
Sănătate dumi-talc,
Cuconă miresă.
Milostivulu Dumnedeu 
Să ve dăruescă 
Stimă crăescă,
Scaunu domnescii,
Toîagii împerătescii;
Şi să ve maî dăruescă 
Milostivulu Dumnedeu:
Cele şepte danirî.
Care le-aii dăruiţii 
La cel şepte omenî:
Bogăţia luî Iovii, v
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Frumuseţea luî losifîi, 
Blândeţea luî Davidu, 
înţelepciunea luî Solomonu: 
Toîagulu luî Aronîi,
Care-a înfrunclitii în masă 
Fără picii de rădecină.
Şi să ye maî bucuraţî 
Cum s’a bucuratu Noe

In corabie
Căcî atunci a fostă bucurie 
In ţotă lumea.
Şi pe dumnîavostră încă 
Dumnedeu să ye umple 
De dară şi de bucurie,
Carî y’aţî întemplată aice 
La acesta yeselie!
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II. CONACARIA.
DictalTi dl! Oan-ilu Şooa din Grigorenl, plasa Tăslăulu-de-josu, judelidu 

Bacău şi eoni. de Km. Rcî, stud. giînn.

Bună demineţa,
Bună demineţa, 
lioerî dumnîa-vostră 1 
C um trăiţi,
Cum vîeţuiţî?
Da eu vedu bine.
Că trăiţi prea bine 
Din mila luî Dumnecjeu 
Şî-a’mperatului nădejde.
C’a nostr’ teneru împeratu 
Mândră 6ste-a adunaţii * 
Şî-a plecaţii 
La venatu :
Munţii cu ferele, ,
Câmpii cu florile.
Văile cu isvorele.
Şi când fuse la mijlocu 
De locu
Stătu ’mperatulu ])c loc5, . 
Că allară ,
Urmă de feră.
De care şi singură 
Dumnedeu se mîară.
Şi au (jisu unii;
— Ce să fie orc 
Acestă urmă de lerăl'.
Şi-au (lisă alţii.

Că-î urmă de feră.
Să fie până de seră 
Cu-a nostru’mperată 
Teneră, lăudată . . .
Şi-aă disă eră alţii,
Că-i urmă de dină 
Să fie dimpreună 
Că-a nostru ’mperată 
Teneră, lăudată . . .
Eră uni-aă cjisă.
Că are să fie 
Urmă de flore de raiă 
Să-i fie în veci de traiă 
Tenerului împerată.
Dar’ tenerulă împerată 
Bună, mintîosă şi aşedată. 
In scări de-aură s’a’nălţată 
Şi spre osţera căătată 
Şi ^ire noi 
P're-aceşti doi 
Voinici
Cu cai murgi,
Uara lintiţei de stată.
Dar’Ininişori desfată, 
Ne-aă alesă 
Şi ne-aă trimesă 
Din conacă '
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în conacu
Pe cru^ulu cerîuliiî,
Pe faţa pămentuliiî,
Pe lumina stelelorii,
Pe mirosna floriloru,
Fera să-î căutămu,
Soire să-î aducem u . . .
Şi noi ne-amu luatu 
Şi ’ndat’amu plecată.
Şi noî când amu fostă 
Dreptu în acestă locă,
Amu veclută o stea frumosă
Luminosă
L'astă casă

Că se lasă,
Ca respunsulu să ne iasă.
Dar’ respunsulu nostru ce c.ste ? 
Dumnîa-vostră să ve’ngrijiţî 
Şi să pregătiţi :
Care cu Icnă,
Buţî cu vină, 
laloviţe grase.
Copile frumose.
Cari sunt de sema nostră! . . . 
De nu veţi avea de ajunsă,
De câte v’amu spusă 
Nu-ţî avea focă de ascunsă.
Nici gură de respunsă r1
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III. SCHIMBURILE.
Oraţio clin PălrăiilTi, satCi în clistrictulu Sucoviî, coin. de D lii 

V. Turtunînu, preoLu.

Bună vremea,
Bună vremea,
Găzclaşî de' casă.
Meseni de masă!
Dar’ maî cu dc-alesu 
La Dumnîa-ta 
Jupanesă 
Miresă I 
Fiî voîosă 
Şi veselosă
Precum eşti şi de frumosă!
Că şî-alu nostru cinstită mire 
Incă-î voîosu 
Şi veselosu.
Precum îî şi de frumosu. 
C’aucjindu de numele Dumitale, 
Că eşti negustoriţă mare.
Că porţi negoţc frumose 
Totu de liru şi de metasă,
De firCi şi de ibrişinu
Şi de postavu de celu bunii,
Tare s’a maî bucurată,
Demineţa s’a sculată 
(ai părinţii seî la sfată 
A stată
Şi pe drumă că s’a luată 
Şi la Sucev’a plecată

j Şi prin duglienî a cercată 
j Şi negoţe-a căutată, 
j Negoţe multe şi frumose 
De firă şi de metasă;
Prin dughenî deschise.
Prin negoţe ’ntinse.
Şi negoţe frumuşele 
Multe a aflată 
Şi s’a cheltuită cu ele 
De le-a cumpărată.
Dar s negoţele frumose.
Care le-aă găsită 
Pe trupulă Dumitale 
Nu s’aă potrivită.
Elă înapoî s’a’nturnată 
Scârbită şi supărată.
Că vremea s’apropia 
Şi schimburi pe trupulă 
Dumitale nu găsîa.
Si’ntr’o Joî desdimineţă 
S’a sculată
Cu părinţii Dumisale la sfată 
Iarăşi a stată.
Că uliţele Ţarigraduluî 
N’a le-a umblată.
Pe lină cală s’a’ncălicată 
Spre Ţarigradă
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A alerg-atu.
Pc uliţele Ţarigraclulul 
S’a preumblaţii,
Prin clughenî deschise 
Prin negoţe ’ntinse,
Neguţe frumose a găsită.
Ce felîu de negoţe a găsită 
Cu laţa Dumitale s’aă potrivită, 
Pe trupulă Dumitale s’aă lovită. 
Şi lui bine î-a părută 
îndată coră,b.iî a năimită.
Dr’ noi corăbieriî ne-amă dată 
Şi’n corăbii le-amă încărcată.
Pe mare în susu amă apucată.
Si pe mare le-amu pornită. 
Dumnedeă aşa n’a voită, 
C’a'dată vremi rele 
Şi ernl grele,
Ernî gerose,
Venturî ^^viforose.
Marea a’nghîeţată.
Corăbiile nu ne-aă umblată ; 
Şî-aă înghîeţată mările 
Şî-aă stată corăbiile.
Dar’ alu nostru împerată,
Ca ună omă bine’nveţată.
Cu oştea în locă a stată.
De arme s’a desarmată.
La pămentă că le-a lăsată 
Şî-aşa amă trasă la uscată.
Alte corăbii mal mici
Noi amă prinsă de-amă căutată,
Negoţele-amă încărcată
Şi la drumă er’ amă plecată.
Şi Dumnedeă s’a’ndurată 
Şl-a întorsă vremile rele 
Şi emile grele.
Emile cele gerose 
Şî-a dată cele cald urăsc

Şî-a dcsghîeţată mările 
Şî-aă pornită corăbiile 
Şi pe mare-amă apucată 
Şi ventulă lină a suflată.
La Ierusalimă le-amă dusă 
Şî-amă năimită ună căleuzu 
La Domnie a alergată,
Domnia sahană ne-a dată, 
Sahană mândru de argintă 
Cum nu maî e pe pămentă. 
Poftimă jupânesă 
Cinstită miresă!
Dacă nu me cred! 
întinde mâna şi vedî!. . .

Ho ! Jupânesă 
Miresă !
Nu te grăbi cu hiatulă.
Cum te-aî grăbită cu măritatulă, 
Că părinţii dumitale, 
Cuprinclendu-î mare jale,
Aă (,lisă că te-oră mal lăsa,
Că nu te voră mărita.
Eră dumniata.
Când âmbla eî ca să strice 
Aî începută a plânge 
Şi dumnilor-sale-a ijice:
Că do nu te-î mărita 
Te-I duce, îî alerga,
Şi’n baltă te-î îneca.
Părinţii au socotită aşa 
Că decât te-î îneca 
Maî bine te-oră mărita;
Şi de ţi-î gâci 
Dumitale ţi-î mulţămi 
Er’ de ţi-î greşi 
Dumitale ţi-î bănui 
Şi pe dînşiî, câtă îî trăi 
Cu bănată nu-î fi.
Noî vomă spune cu adevărată
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Cc feliu de schimburi ţî-amu aflatu 
Unu hobotu de’nhobotatu 
Din Ţarigradu cumpei’atu,
Unu tulpanu dc legatu 
Totu de-acolo cumpărată,
O oglindă de cătată,
Cîohoţele de’ncălţată,
Nisce cîoboţele cu ilorî 
Să-ţî fie de sărbători,
Uaiă tălpile-su de epă 
Să mergi cu ele şi la apă... 
Poftimă gasdă de locă 
Să dea Dumnedeă norocă !
Că aceste nu-să alese 
Până mâne demineţă.
Că aceste sunt alese 
Ca să-ţî fie pe viaţă.
Poftimă ! schimburile să le primiţi. 
Ostenitorii să-î cinstiţi.
Pe noi să nu bănuiţi. 
Schimburile vi le-omă da,

Dar’ tulpanulă l’omă lua. 
Decâtii altă-omă cumpăra 
Şi’n voe nu î-omă întră.
Mal bine pe acesta 
Înapoi că l’omu lua . ..
Noi câte vi le-amă urată 
Tote sunt cu-adevărată,
Şi de-1 afla vr’o minciună. 
Atunci c'o plăcintă bună 
Să mă pălescl dreptă în gură, 
C’oiă căsca gură căscată 
Şl-oiă înghiţi-o de-odată...
Stăl pântece, nu te bucura.
Că cu asta nu te-1 sătura.
Dor’ alta de-1 căpăta.
De ţl-oră da, de nu,' ba !
Amin, amin, amin !
Şi mie unu păhară de vină. ■■ 
Dacă nu-1 umilii de vină. 
Placară două de holercă ^
Şi n’oiă mal elice nemică.

Schimburile.

Variantă din IlişescT, satu în districlultl Suceviî, dictată de Jlio a lut 
Marcu UiifrurenCi

Bună vremea.
Bună vremea 
Intr’acestă cinstită casă 
Şi meseni dumnla-vostră! 
Bună vremea.
Bună vremea.
Cinstită miresăl 
Bucură-te şi te veselesce.
Că dela jupânulă mire 
Frumosu poclonu îţi sosesce.- 
C’alu nost’ tenără împărată 
Mulţi volnici a sculată.

Codru a ’npănată.
Munţii a călcată 
Ca să veneze f ieri 
liişl, soboli, şi jderi.
Dar’ dumnla-vostră sciţi bine 
Ca şi mine.
Că rîşil şi jderii 
Nu portă numai Domnii 
Alu nost’ teneru împărată 
Că-atâta nu p’a lăsată.
Că la slugi porunc’a dată 
Pe cal aă încălicată.



— 812
La Bnsalimu s’au adunaţii,
Şi prin tote oraşele 
Şi cetăţile
Câte-su pe lângă liusalimu,
Pre cari noî nu le scimu,
Eî trei cjile ne’ncetatu 
Şi trei nopţi s’au preumblaţii. 
Marfă după faţa dumi-tale 
Au asemenatii,
Nici de feliu n’au aflaţii.
Dar’ alii nost’ tenerii împeratii 
Nici cii-atâta nu s’a lăsaţii,
La slugi cr’ porunc’a datii 
Şi pe caî au încălicatu 
Şî-au porniţii la Ţarigradii.
Şi la Ţarigradii
Cu toţii s’au adunaţii
Şi treî (Iile ne’ncetatu
Şi treî nopţi s’au preumblaţii
Feliii de feliu de mărfuri au aflatu.
După faţa dumi-tale
Le-au asemănaţii.
In tencurî 
De diamantul’!
Le-au legato, ,
In rădvane le-au încărcatu 
Să le aducemu pe uscatu.
Dară Dumnec,leu 
A datu cu gândulu seu:
Nisce 'venturî irele 
Şi nisce ploi grele.
Drumurile s’au stricatu, 
Rădvanele s’au îngreuîatu.
Alu nost’ teneru împeratu 
Nici cu atâta nu s’a lăsatu, 
Milione de galbenî a datu.
Şi corăbii a năîmitu.
Din rădvane le-a descărcată.
Si ’n corăbii le-a ’ncărcatu.

Şi pe mare le-a plecatu.
Trimis’a Dumneclcu
Şi pe mare unu ventu greu.
Şi marea o-a ’nveluitu, 
Corăbiile-au gistruitu.
Dar’ alu nost’ teneru împeratu, 
Fiindu vrednicu.
Şi puternicu,
Nici cu atâta nu s’a lăsatu, 
Milicine de galbeni a datu.
Şi. mulţî patriercl .
Şi vlădici,
A adunatu.
Şi la rugă au stătu.
Şi treî (Iile ne’ncetatu.
Şi treî nopţi neprecurmatu 
Luî Dumnedeu s’aO riigatu. 
Dumnecleu prea în,durată 
Ruga loră le-a ascultată ;
Că a poruncită 
Şî-ună ventă a bătută 
Şi corăbiile s’aă urnită 
Şi ’n josă pe mare-aă pornită. 
Şi fiindă
Poruncă dumnecleescă
Trase corăbiile
•La curtea împerătescă.
Dară noî 
Aceştî vr’o (loîv 
Vr’o treî filosofi 
Bine-amă audită.
Că corabia a sosită 
Şi’nainte î-amă ieşită.
Imperatulă nî-a poruncită, 
Intr’însa ne-amă suită 
Cărţile-amă citftă 
Totă felîulă 'de marf’amă găsită. 
In tipsii de aură le-amă pusă 
Pre tote aicî -le-aină adusă.
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înaintea leţeî clumi-talc, 
Cinstită miresă : 
llobată lată 
Din Ţari gradă 
Ciimperatu;
Tafta lată
Din Suceva cumperată:
Păpucafi înalţi
Din Snceva cumpăraţi;
Fesă roşioru,
De care
Dumi-tale
Ţl-a fostă (loră ;
Cîobote gălbiorc 
De trasă în pictore 
Să Ieşi mâni la plenmbar'e, 
Că-ală nost’ teneră împerată. 
Şi Dumnîa-ta jupânesă 
Miresă,
De nu me credi,
Poftimă pune mâna, vetjl' 
Pune mâna.
Că ţi-I ■vina!. . .
Ho! jupânesă,
Miresă!
Nu te grăbi la luată.
Cum te-al grăbită la măritată. 
Că d-ta, când al logodită.
Tare bine ţl-a părută.
Dar’ părinţii dumitale, 
Coprindendu-I mare jale,
Aă voită să strice,
D-ta al prinsă a plânge,
A te văeta şl-a cjice:
Că o petra vel luaŢ ’ ,
Şi de codă ţi-I lega, 'î 
Şi pe uscată te-I îneca.
Că ca N. nu-I afla.;'
Şl-al sărită de pe cUptoriă

Pe vatră,
Şl-al clisă că nu-I mal sta fată. 
Poftimă jupânesă,
Miresă!
Colăceil ţi I-oiă da.
Dar’ tulpănaşulă ba.
Că nu sciă ce s’a mal întâmpla. 
Poftimă socră de locă,
Scbimburl şi norocă! .. .
Totă la voia d-tale,
Jupânesă,
Miresă,
C’ună păhară de beutiu’ă.
Şi mal multă voe bună. 
Dumnecleă ve dăruescă.
Coronă împerătescă,
Tolagă stăpânescă.
Şi scaună domnescă.
Să trăiţi.
Să stăpâniţi.
Dumnecleă ve îndrepteze.
Pe loculă.
Cu noroculă.
Pe văile,
Cu viile.
Pe ţarinele cu grâele;
Să trăiţi.
Să pomeniţi.
Şi să ve îndestulaţi.
Ca şi tomna cea bogată.
Care tuturoră 
Le este îndestulată.
Şi ’ncă să ve bucuraţi 
Cum s’a bucurată.
Fericita Ilenă,
Atunci, când a aflată,
Crucea Domnului Christosă,
Care noue tuturoră,
Ne este de midtă folosă.
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Şi- ’ncii să vc hucuraţî, 
Ciim s’a bucuratii, 
Fericitulu Noe,
In corabie,
Când o porumbiţă,
I-a adusu o crenguţa.
De măslinaşu roclitu,
Şi" vie a săditu,
Şi vinii a beu'tu,,
Şî-a beutu^ vinii,
Şî-a foştii 'bhîefulii deplinii. 
Să trăescî podu.
Că, şi eu oiu bea,
Acestti păharu de tdtu!
Da d-ta jupânesă,
Miresa,
Nu te bucura,
Că ţî-oiti mai lăsa;'
'Nici te speria^
Că ,ţî-a remânea, '

Că guriţa mea.
Pe totă o bea.
Să trăescî grindă.
Să beîe şi ceî din tindă.
Să trăescî podea uscată, 
fir’ tu bea gură uscata !
Norocii şi parte, 
în creştinătate!
Ciumă ’n Turcî,
Rîe ’n Târtanî;
Pbtop.ii .în Ţigaiiî! "
Iilr’ celorii de locii.
Să le trimită Dumncclcu norocii 
Celorii c’ăletorî 
Dumnecleu fie-le de-ajutoriu! 
fir’ Duninedeu ca unu voitoriii. 
De mulţii-bine, ,
Să. nu me uîte şi pe mine!
Să trăescî .podea, - 
Ca bea guriţa mea !

Schimburile
' Variantă din Tiseuţă,’salfi în distriotulQ Sucevei, eOin. du-VicţOî’uSorocenu,

stud. eimn. : -

Bună vremea.
Bună vremea,
Jupâuesă, ' V;.
•Mirdsă! K'
Seră a ’nseratii.
Şi noî ashimburî n’amii închinaţii, 
Şî-a fostu vremea maî de niultii. 
Dar’ noî nu nc-amii pricepiîtu. 
firăs, Dumnîa-ta,
Şecjî aicî aşa.
De voîosă.
Şi bucurosă.
Ca şî-o garofă frumosă.

fir’ jlijiânulu mire.; 
încă e voîosii, ' - .V *'
Şi bucurosu, -

’Ca unii trândafiru froinosu, 
fir’ jupân'ulu mire; .
De dumnîa-ta cnm'-a audiţii, 
Forte bine î-a pă-riiţu,
Şi corăbiei*!' a poruncitii. 
fir’ corăbieriî corăbiile.
Pe mare le-au porniţii.
Treî dile pe ma-re-au umblaţii, 
Treî dile prm 'ţ.^’igradii,
S’afi preiimb|ăth:i!''
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Kr’ jupânulu mire galbeni 
In tote părţile a turnatii, 
Corăbiile cu marfă 
Că le-a încărcaţii.
Er’ venintltt apoi pe cale.
Pe cărare, /*.
A dată Dumnecleu sfâhtulă,
0 slotă mare,
Şi corăbieriî.
Ca omeriiCceî cuminţi.
Au bătută 'corăbiile 
Intr’ună stropă de mar-e 
Ca să'ncărce'
Marfe mal uş6re. r 
fir’ dumidale,
Jupânesă
Miresă,
Să nu-ţî fie cu bănată ■' ■
Că ţl-oiă spune lucru-adeverată. 
Că marfâ’n fcpbăbiî ţî-a vqnită; 
Gîohoţele - ' '. '.v .-•'î'
Bin dou'e mmuluţde 
Şi pe turetcuţe , ^
Cu ..nisce .flori mândruţe,.
Cu mândruţe flori /■'
Să-ţî fie d;e'seipbâtorî,.,, *
Cu talpa de :epă .
vSă-ţî fie de Ihersu la apă,’
Cu călcâele de cără- ■■ 4.
Să te ţii bine: ie dqlă;'
Şî-ună trupmHi\). lată '•
Din Bârladă'îcumperată,'
Şî-ună fesâ^lâtă

Din Ţarigradă cumpărată.
Şi, culţtmî de mocahinu 
,Să-ţî fie voia deplină.
Poftimu jupânejă 
Miresă,
Dacă mi crecll 
Pune mâna,şi 16111!

Ho! jupânesă 
Miresă! ■ . 1
Nu te grăbi cu luatulă 
Cum teiaî grăbită cir măritatulă 
Ca ună meră- cu legatulă.
Nu te .gi’ăbi cu logoditulă 
•Ca unu. zarzără cu înfloritulă.
Că părinţii dumi-talc
Aă • clisă să mal remâî fată,
Dumma-ta te-al dată
Cu capulă de vatră
Şî-aî. clisă că nu-l remânea fată.-
Părinţii dumi-tale
Xă îmbiată să stricev
Dumnîa-ta ăl prinsă a plânge.
Părinţii dumi-tale »
Aă'îmbiată a strica, 
fită dumnîa-ta 
Âî „âmblată ă te’neca.
Podtimă jupânesă 
Miresă,
Colaci dela jupânulă mire.
Dela normal puţină,*^
Dela Dumnecleă mal multă. 
Poftimu primesce..
Câtă a. dată D-cleă şi câtă este!

(1) T n 1 p a n u=l ujp ft lîQl
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Schimburile

VariniUă, cliclatii ele unu roniânu clin orasulu Suceva.

Bună vremea,
Bună vremea,
Cinstiţi nunţaşî lumesc!!
No! suntem sfetnic! împărătesc! 
Şi aclucemu 
Acesta mare solie 
Dela’nalta’mperăţie 
Ga dumn!a-v6stră cinstiţi, 
Nuntaş! mândru renduiţ!
Ca nisce pom! înfloriţ!.
Precum şi la’ntrega masă,
Ma! alesu la dumn!a-ta 
Cuconiţă miresă.
Auclindii cuconaşulu mire 
De numele dumi-tale 
Ne-a trimesti a împeţire.
Că eşt! negustorlţă mare,
Ambii tote târgurile 
Şi dote oraşele 
Şi CLirnper! negoţele,
Tote negoţele 
De prin tote oraşele;
Ambii pădurile 
Şi dumbrăvile 
Şi veiiez! tote icrele.
In oraşe şi în târgur!
A! âmblatu
Felin de feliu de mărfur!
A! cumperatu.
Dumbrăv! şi pădur!
Dumn!a-ta a! părendatu 
liîsurl şi samur!
Dumma-ta a! venatti. 
Cuconaşulu mire

Frumoşii şi subţire,
Dac’a aiujitu aşa 
Elti de doru ma! că peria. 
Pe călii negru-a’ncălicatu 
La Bucuresc! a plecaţii, 
Şî-acolo când a ajunsu, 
Când sorele a apusu. 
Corturile era deschise 
Şi mărfurile întinse.
Elu prin corturi a âmblatu 
Şi honetuH a cătatu, 
Bonetur!
De multe ieliuri.
Şi pe placu-ţ! n’a aliaţii. 
Ma! departe a plecată,
A plecată pân’la Galaţi, 
Unde Români!-să înalţ!
Şi voinic! ca nisce brad!.. 
Şi-acolo dac’a ajunsă,
La piaţa mare s’a dusă,
La piaţă când a ajunsă 
Era corturile deschise 
Şi mărfurile întinse:
Ş!-a cătată cuconulii mire,, 
Lumea’ntregă să se mire, 
Multe bonetur! frumose. 
Precum eşt! şi dumn!a-ta,. 
Cuconiţă miresă.
Pe placulă dumi-tale 
Bonetur! a aliată 
Şi’ndată cu rădicata 
Pre tote le-a încărcată 
Şi pre mare a plecată..
Şi ajungendă la mare
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A datii Domiuilii sfântulu,
Caro ţine oerîiilu şi pămîntalu, 
Unu viforu forte mare,
Viforulu vifora,
Valurile se rădica.
Dar nu maî este altu bine 
Hunii şi jientru lie-cine,
Decâtu pro doinnulu a ruga.
Di şi nopte-alu prea’nălţa.
Şi noi pro domnulu amti rugatu 
Trei dile neprecurmatu 
Şi trei nopţî neîncetaţii.
Domnulu sfântu s’a înduratu, 
Viforulu a încetatu,
Marea s’a alinată,
Noî în corabie amu întratu 
Şi maî departe amu .plecaţii 
Şî-aicî dtă c’amii ajunsu 
Şi matali ţî-amii adusu.
Cuconiţă mirosă,
Pân’aicî în casă
Foliu do feliu do mărfuri
Şi alte scumpeturî.
Şi de-a fi vr’o înşelăciune 
Tote-anumo ţi le-oiii spune;
O honet'l de metasă.
Ce-a plăcuţii meseniloru în casă. 
Şi mî-a plăcută chiar şi mie, 
De-accea să vo lie .
Pe mâne la cununie.
Şi maî este si ună salu 
De mersă cu dînsulă la bală, 
Şală cu llorî împodobită 
Pentru dumnîa-ta gătită,
Şî-o păreehîe de numuşl

Veclute şi de nuntaşî,
Care-să la masă puşî 
Cu metasă ’mpodobite 
Şi cu firă mândru cusute.
Şî-o păreehîe de ciiUnuî 
Pentru ernă forte bunî.
Cu llorî mândru ’mpodobiţî 
Pentru dumnîa-ta gătiţî.
Şî-o păreehîe de păpucî 
Cu talpă grosă de epă 
Să fie de cărată apă.
Dacă nu vreî să me crecjî 
Poftimă, pune mâna, vedî! .. . 
Ho! cuconiţă miresă 
Nu fi aşa de lăcomosă!
Nu te grăbi la luată
Cum te-aî grăbită Ia măritată.
Dacă dumnîa-ta numaî
Ce va maî îngăduîaî
Ună altă mire căpetaî
Cu multă maî frumosă
Şi la trupă maî aretosă.
Dar cuconiţă miresă.
Tinerică şi frumosă.
Te rogă a nu te lua 
După astă vorb’a mea.
Că chîar cuconaşulă mire 
M’a’nveţată să clică aşa.
Că părinţiî-aă vrută să strice 
D-ta aî începută a plânge,
A te văcta şî-a clîce;
Că după altulă nu te-î duce.
Şi te-aî pusă pe vatră
Şî-aî (jlisă înfuriată
Că maî multă nu-î şedea fată!

5. FI. Murianxi, Nunta la Romîtnl. 52
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Schimburile.

Variantă din rundulu-Moldorcî, salCi în dislric-lidu Câmjndungukiî, coin. de
Todei u Leustenu.

„i

Bună' A^remea,
Bună vremea,
La dumnîa-vGstră 
Boerî de casă,
Sfetnici de masă.
Dară mal cu de alesu 
Dumi-tale împerâtesă.
Cinstită miresă.
Te află mu voîosă 
Şi sănetâsă 
Ca o garofă alesă, 
înflorită şi frumosă.
Audindu de numele dumi-tale.
Că eşti împerătesă mare,
Alu nost’ tenorii împeratii 
Pe noi slugi că ne-a chiematu 
Şi ne-a mânatu 
Ca negoţe să-ţl găsimii 
Cu-ale dumi-tale să lepotrivimu 
Noi negoţe amu găsitu.
Dară cu-a dumitale nu s’aii po-

[trivitu.
Alu noăt’ tenerii împeratii 
Cii-atâta nu s’a lăsatu,
Forte demineţă s’a sculatu.
Pe obrazu că s’a spălată.
La icone s’a ’nchinatu.
In patru părţi a căutată.
Slugile şi le-a chiemată.
Şi porunc’ aşa le-a dată 
Să ’nhame caii îndat’.
Slugile s’aă adunată, 

f Caii la Lutc’aă înhămată :

Tenerulă nostru împeratii 
In butcă că s’a urcată,
Sbiciă cailoră că Ţe-a dată 
Şi spre Dunăre-a .plecată.
Când la Dunâre-a. ajunsă 
In corabie s’a pusă 
Şl-apol eră a plecată 
Totu în josă spre Ţarigradii. 
Dunărea s’a turburată,
’Corăbieril s’ată spălmîntată.
Dară Domniilă, <t,
Care a zidită pre totă ,pmulă,
A dată vreme mândră .
Şi liniştită
Dunărea s’a limpecfită.
Corăbiile în Ţarigradă i.aă sosită. 
In Ţarigradă dac’aă ajunsă 
Curţile s’aă închisă,
Dughenele s’aă deschisă,
Şl-ală nost’ tîneră împerată 
Trei dilc prin Ţarigradij 
Şi trei nopţi s’a'preumblată. 
Scumpă marfa cumperatii.
Pe corăbii o-a’ncărcată.
Pe mare’n susă a plecată.
Dară Domnulă,
Care a zidită pre totă omulă,
A dată ună ventă tulburată 
Corăbiile ’n locă aă stată.
Ală nost’ tîneră împeratii 
Forte reii s’a supărată.
Nici că-atâta nu s’a lăsată. 
Slugile şi le-a chiemată.
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Boî şi biholî a’njugatu,
Şl-au trasu corăbiile Ja uscatu, 
Scumpă marfa descărcaţii,: 
Taftî împărătesei,
Basmale boerescî
Si alte lucruri domnesc!.
Şi-alu nost’ tîneru împăraţii 
In radvane le-a’ncărcatii 
Şi la drumu a-plecată, 
lîră Domnulu,
Caro a zidită pre totă 'omiilă, 
A dată -vrem! rele 
Şi ploi grele 
Drumurile s-au smintiţii, 
Rădvanele n’aă sosită.
Tînărulu nostru’mperâtu 
FĂi'to răă s’a supărată,
Dar cu atâta nu s’a lăsată, 
Cî-a trimişii sol! împărătesc! 
Pe la târgur! domnesc!
S’aducă hame turcesc!.
Soli! îut! aă alergată 
Şi prin târgur! aă âmblată. 
Prin târgur! domnesc!

Şi haîne turcesc!
Cu preţă bună le-a cumpărată 
Şi uş6re le-aă purtată 
Şi noue ne-a dată 
A cuvînta
Şi d-tale a ţi-le’nchina:
O rochiţă mândră de metâsă,
Să’ţ! fie de’mblată prin casă, 
Şî-ună tiilpanu mândru cu fior! 
Să-ţ! fie de serbător!
Ş!-o părecli!e de cîobote roşiore ■ 
Ca să le’ncalţ! mân! în pictore.
Şi doue cunun! de smochine 
Cu soţulă d-tale să trăcsc! bine. 
Şi doue mere domnescl 
Cu boeri! să 'vorbesc!,
Cu stetnic! să te sfâtuesc!
Pe care cale-a! să pornesc!.
Cră de nu mă cred!
Poftimă pune mâna şl vecj!!
Dar nu te sili la luată 
Cum te-a! silită la măritată.
Că a! sărită de pe cupttoră pe vatră 
Ş!-a! cl^isu că nu-î remânea fată.

Schimburile
VaŞantă clin oraşulu Răclăulu pescrisă clintr’unu luanuscriptCt vechitt.

Dună vremea.
Bună vremea.
La' Dumnia-yostră 
Boer! de casă,
Mesen! de masă!
V’amă întreba pe Dumn!a-v6stră

[de viaţă,
Dar vedemă că viaţa vi-! bună 
Din a Iu! Dumnecleă milă 
Ş!-a împăratulu! voe.

Bună vremea.
Bună vremea,
Ma! aleşii la Dumn!a-ta jupânesă 
Miresă!
Fi! vo!6să.
Şi bucurosă 
Ca o garofaiesă.
Mândră şi frumosă.
Că şi d-lu! jupânulă mire 
încă-! vo!osă
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Şi bucuroşii 
Ca şî-unu tranclafiru 
Mândru şi frumoşii.
Auclindii dc numele dumitale,
Că eştî împerătesă mare
A trimesii slug'cle
Pe t6te uliţele
Negoţe ca să găsescă
Cu ale d-tale să se potrivescă.
Negoţe au găsitil,
Cu ale dumi-tale nu s’aii potriviţii. 
Er alii nostru tînerii împeratii 
Cu atâta nu s’a lăsatu.
Totă oştea câtă s’a aflaţii 
A scos’o la venatii 
Ca să veneze munţii 
Cu delurile 
Şi câmpii 
Cu florile,
Dumbrăvile 
Cu isvorele 
Şi măgurile 
Intru carele 
Luciiescu ferale,
Ca să prindă rîşii 
Şi sobolii,
De care portă numai domnii
Şi cu împeraţil.
fir de ve ţineţi cu bănatu
Noi putemu
Să ve spune mu
Cu adevăraţii.
Că alii nostru toheru împeratu 
Nici cu atâta nu s’a-lăsaţii.
Ci a trimesu cărţi 
In doue părţi:
La împeratulu turcescii 
Şi ramperatulii moscăcescii 
Ca să caute negoţe.

Negoţe aii căutatu.
Pietre scumpe au aflaţii, 
Adamapturl au găsitii.
Dar cu a dumi-tale nu s’au potrivită. 
Tenerulu nostru’mperatu 
Nici cu-atâta nu s’a lăsatu.
Ci fiindu elu vrednicii 
Şi puternicii 
Pe calu a’ncălecatu.
La mare a alergată.
Corăbii a înămitu
Şi’n ţara Turcului le-a pornită.
In Ţarigradu dac’a ajunsă 
Corturi a întinsă 
Dugliene a deschisă 
Şi trei cjile ne’ncetatu 
Şi trei cjile prin Ţarigradă 
S’a preumblată.
Multe mărfuri a cumperată 
Şi’n corăbii le-a’ncărcatu 
Şi’napol pe maro le-a’nturnată. 
Dar Dumnecleă a dată 
Ună ventu mare’nviforată, 
Corăbiile a’nturnată 
Şi’napol că le-a mânată,
Şi’napol că le-a pornită 
Din cotro ele-au venită.
Tenerulă nostru’mperată 
Că atâta nu s’a lăsată 
Bol şi bivoli a’nămită 
Corăbiile au trecută 
Negoţele au descărcată^
Negoţe boeresci.
Lucruri imperătesci.
Şi noue ne-au cuvîntată 
Şi noi tote le-amă luată 
Şi dumi-tale le-amu închinată. 
Dar tînerulu nostru împcrată 
Cu-atâta nu s’a lăsată.
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Ci pe samă ’şi-a luată,
C’ar Ii multu maî potrivită, 
Lucruri maî scumpe de găsită. 
Şî-aşa cum a socotită 
Hădvanc-a şi’nămitu 
Şi'n ţara Turculuî nc-a pornită 
8i ne-a mânată la. Veneţie 
Că maî de grabă marfă lamă să-î vie. 
Eră domnulă Christosu 
Ca ună tare putincîosă 
A dată ploî rele,
Furtunî grele,
Drumurile s’aă stricată, 
Rădvanele nu s’aă înturnată 
Ală nost’tîneru împerată 
La mare a alergată.
Corăbii a înâmită 
Şi’n ţara Turculuî le-a pornită. 
Şi nc-aă mânată la Veneţie 
Că maî de grabă marfă bună să-î vie. 
Eră Domnulă Ghristosă 
Ca ună tare putincîosă 
Vânturi din faţă a pornită 
Corăbiile încă n’aă sosită.
Er ală nostru tîneră împerată 
Nicî cu atâta nu s’a lăsată 
Ci s’a luată şi a plecată 
Pe la îarmaroce împărătesei 
Şî-acolo a 'cumpărată,
Ună rendă de haîne turcesc!, 
Supţirî şi uşore la purtată.
Şi aă preţă la cumpărată. 
Poftimă primesce: tafta lată.
Din Bucurescî cumpărată;
Şî-o rochiţă albă frumosă.
Ca să-ţî fie de primblată prin casă. 
Hohotii roşă.
Cumpărată de la Veneţie, 
Dumi-tale ca să-ţî fie.

De ’nhobotatu cu bucurie.
Să trăescî, jupânesă,
Miresă,
Intru mulţi anî cu bucurie! 
Dumnezeu sa te ’ndrcpteze,
Pe loculă.
Cu noroculă.
Pe viaţă.
Cu dulceţă.
Să trăescî ca vara.
Ca primăvara.
Şi ca tomna cea bogată.
Cu destule ’ndestulată. 
Dumnecjeă vă dăruescă,
Viaţă îndelungată.
Cu dragoste-amestecatâ, 
Milostivulă Dumnerjeă,
Să vă dăruescă.
Cele şepte daruri,
Ce le-aă dăruită.
La ceî şepte omenî;
Bogăţiile luî locabă,
Frumuseţele luî losifă,
Blândeţele luî Davidă, 
înţelepciunea luî Solomonă,
Tăria luî Samsonă,
Vetejia luî Alecsandru Machedonă, 
Şi toîagulă lui Aronă,
Celă de doî-sprece anî uitată, 
Şî-aă înfrundită neudată.
Şi să vă bucuraţi.
Cum s’a bucurată Noe,
In corabie.
Că acolo a fostă bucurie.
La totă lumea.
Şi să vă maî bucuraţi.
Cum s’a bucurată,
Fericita Ilena,
Când a aflată.
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Cinstită cruc6a luî Christosu, 
Că atunc'ea,
Pre. noî pre toţî ne-a aflaţii. 
Eu .dumi-tale îţî închinu,
Cu unu păhărelu de vinu,
Er Dumnecleu înduratu,
Tete câte v’amu uraţii,
Să v6 dăruescă deplină;

Să fie şi de holercă,
Că totu nu mî-a fi nemică.
Să trăescî potu 
Să te heu de totu.
Dar tu pântece nu te bucura, 
Că tu nu te-î sătura,
Nicî c’o mie de acestea!

Schimburile

Variantă din llorodnlculu-de-josu, satu în districlidu Rădăuţidiiî, com. de 
fostulu meu conscolară d-lii Pctrea Prelipcenit.

Bună vremea.
Bună vremea.
La Dumnîa-vostră,
Cinstiţi* socri mari.
Şi la Dumnîa-văstră,
Meseni de masă,
Boerî de casă!
Meseni la masă tocmiţi/
Ca primăvara pomi’nfloriţî.
Dar pân- ce Dumnîa-vostră,.
Ni veţi mulţămi.
Şi ne veţi pofti.
Noi şi mal naintc vom îndrăsni. 
Şi mâl aprope vomă veni.
La acestă masă.
Mândră şi frumosă.
Mândru gătită.
Cu măsline ’mpodobită,

♦Mândru arătată, *
lw V

Cu bucate.’ncărcată.
Cu meseni înconjurată.
Dar mal alesă bună vremea, 
Bună( vremea.
La Dumnia-ta jupânesă 
Miresă, ■

Fii veselă şi yoîăsă 
Ca o garolă frumosă,
Ca o garofă ’nflorită.
In grădină răsădită.
Că şl-ală nostru înălţată, 
Teneră,:- volnică împerată, 
Incă-P veselă şi volosă,
Ca ună trandafiră frumosă, 
Trandafiră mândru ’nflorită, 
In grădina "răsădită.
C’ală nost’ teneră împerată, 
A audită nu o dat’.
De num,eie Dlîmi-tale,
Că te-aî rădicată, 
împerătesă mare.
Cu oşti grele.
In potriva dumi-sale.
Dar ală nostru lăudată, 
Teneră^, volnică împerată, 
De-astâ nu s’a supărată. 
Slugile şi le-a chlcm'atu.
Şi a.'trimesă slugile 
Prin tăte uliţele.
Prin tote curţile,
Prin t(3te petăţile.
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Haine bune să negoţă,
Dup’a D urni talc faţă,
Ele să se petri vescă,
Şi pe trupu bine să se lovcscă. 
Slugile l’au ascultatu,
Haine bune-au căutătu,
Haine bune-au găsitCi,
Dup’a Dumi-tale faţă,
Ele nil s’aii potrivitu.
Tenerulu nostru împeratu. 
Atunci s’a cam superatii.
In scări dc-argintu s’a rădicaţii, 
Slugiloru porunqă a daţii,
Caii la radyanu ,au-înhămaţii. 
Merinde' şi bani aii încărcaţii, 
Târgurile ’n lungişu,- ' '
Cetăţile. în curmedişii, ■
Singură Ic-a Inatii, '
Şi le-a cutrieratu,
Dup’a Dumi-tale. faţă,
Halne-a căutată,
Haine-multe a găsită,
Dup’a Dumi-tale faţă.
Nu s’aii potrivită.
Tînerulă nostru ’mpefatii 
Cu atâta nu s’a lăsată,..
Caii la bu tc’a’nhămată 
Pe drumulă Ţarigraduluî 
In josii s’a luată.
In Ţarigradir când a ajunsă 
Corturi a întinsă 
Dughenî a deschisă'- -:'
Feliii .de feliă de marfa âcosii 
Haine mândre de metâsă 
Bătute CU' firii de argintă 
Dup’a a Dumi-tale laţă 
Bine s’âir potrivită.
Cu multă preţă le-a cumperatii 
Şi uşore le-a purtată, >

Că de-acele scumpe haine 
Nimene nu portă alţii 
De câtă craii şi împeraţiî.
Şi alii nost’ tinerii împerată. 
Marfa cum a cumperată,
Totă pe locii o-a luată 
Şi’n corabie o a’ncărcatii.
Pe Dunăre s’a luată,
Pe Dunăre ’n susii a plecată 
Dar clă când a fostă 
La micjilocii de cale,
A dată Dumnedeii 
Nişte venturî rele 
Şi nişte ploi grele,.
Apele s’aii tulburată,
Corabia s’a lăsată 
De reiilii venturiloră'
In midloculu apelorii, * 
Şî-imă picii de niţ, s’a’necâtii. 
Tînerulă nostru împerată 
Forte reă s’a superatii 
Şi trei dîic ne’ncetatii 
N’a beptii nici n’a' mâncată,;' 
Ci ca omii bună şi’nveţatii . 
Şi prin multe şcoli âmblatu 
Faţa spre ceriii şl-a’nturnatu' 
Luî Dumnedeii s’a rugată. 
Dumnedeă, ca celii îndurată. 
Ploile a încetată,
Venturile a alinată.
Ploile s’aii oUenitu,
Venturile aii îngăduită.
Apele s’aii mulcoitiită. 
Valurile s’aă limpeditu. 
Corabia s’a urnită,
De-a.supra apel a -eşitii. 
Tînerulă nostru împerată 
Forte multă s’a bucurată,-' 
Cii-atâta nu s’a ’ijdcstulată.
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înapoi s’a înturnatCi,
Inapoî în ŢarigradCi,
Firu şi metas’a ciimperatu,
Boi şi bivoli a’njug'atu,
Şî-a trasu corabia la uscată
Şi câte au fostă încărcată
Tote Ic-aă descărcată
Şi cele maî mari
Lc-aă pusă pe care maî marî,
Şi cele maî mici
Le-au pusă pe care maî micî
Şi le-amă adusă tote-aicî,
Şî-aicî pe tipsie
De argintă le-amă adusă
Şi’naintea Dumi-tale,
Jupânesă
Miresă,
Tcite le-amă pusă.
Şi pe noî de nu ne ereclî 
Poftimă. pune mâna, vedî!
Er’ dacă pote te tcmî 
De vr'o ’nşelăcîune 
Noî vi le-omă spune 
Chîar şi pe nume;
Er’ de te ţiî cu bănatu 
Noî ne vomă întorce !ndat' 
Inapoî la Ţarigradă 
Să ni le scrie 
Pe bârtie
Şî-atuncî şi mai bine 
Pe nume ţi le-omă spune : 
Ţî-amă adusă ună Jiobotu 
Mândru cornurată 
Pe astă sară de’nchinată,
Pe mânî sară de hobotată, 
Şî-ună fescloru 
Roşioră *
Mândru şi rotată 
Din Ţarigradă

Cumpărată,
Cu canafeî de mătasă 
De primblată sera prin casă ; 
Şî-o oglinduţă ’ncornurată 
De uîtată în ea câte-odată ;
Şi nişte c'iohoţele 
Tare frumuşele 
Şi sprintinele.
Cu ruimde roşiore 
De trasă pe picîore,
Cu căputa de capră 
Şi cu talpa de opă 
Dc adusă cu ele şi apă. 
Poftimă, jupânesă,
Cinstită miresă !
Cală nost’ tîneră împerată 
S’a fostă rugată 
Să nu-ţî fie cu bănată 
Schimburile, să primesc!,
De bănuită să nu bănuescî, 
Slugele să le cinstescî 
Câte c’ună păhară de vină 
Să fie voia deplină,
Er’ de nu va fi vină 
Cu vr’o doue de holercă.
Că nici de-acelea nu ne-a li ne- 
Poftimă, jupânesă [mică.
Miresă !
Orî de nu poţî Dumnîa-ta 
Macar o druşcuţă care-va!
Ho ! jupânesă 
Miresă !
Nu te sili cu luatulă 
Cum te-aî silită cu măritatulă. 
Că părinţii Dumi-tale 
Cuprin(,lendu-î mare jale 
S’aă fostă pusă în cale 
Ca numai decât să striccă, 
Dumnîa-ta aî prinsă a plânge,
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te-aî pusu de price 
Şî-aî clisu să nu strice,
Că eî de-oru strica 
Tc-î duce şi te-,î îneca 
Intr’o baltă mare, lată,
De optu ani uscată.
Şi te-aî datu cu dosulu de vatră 
Şî-aî clisu tare supărată,
Că nu-î şedea maî mul tu, fată;
Şi te-ăî datu
Cu dosulu de-unu polobocu 
Şî-aî clisu că numaî cu N.
Veî avea mare norocii.
Atuncî părinţiî Dumi-tale 
Drăşî s’au pusu în cale 
Şi s’au sfătuitei aşa,
Că de câtu Dumnîa-ta 
Capulfi ţi-î strica,
Maî bine te-oru mărita.
Ian poftimu jupânesă 
Miresă !
Schimburile să primiţî,
A bănui să nu bănuiţî.
Pe slugă cu ce-va cinstiţi 
Câte c’unii păbaru de vinu 
vSă ve fie voîa deplinii.
Dacă nu cu unulu de vinu 
Cu unulii de băutură 
Să aî’ maî multă voe bună!
Să trăescî jupânesă 
Miresă!
Şi vă mulţămescu 
Pentru-acestu păbaru 
De zăbarii!
Dumnecleu să vă trăescă 
Şi vă dăruescă 
Stemă cerescă,
Corănă domnescă 
Sau împărătescă.

Scaunu domnescu 
Şi toîagu împărătesei!.
Să vă biicuraţî .
Cum s’a bueuratu
Şi să vă vcseliţî
Cum s’a vesel itu
Proroculii Aronu
Când î-a înverclitii
Toîagulii celu minunaţii
De doî-spre-clece anî uscaţii
Nerouratu
Şi neplouatii
In mâna luî neudatii;
Să vă bucuraţi 
Cum s’a bucurată.
Şi să vă veseliţi 
Cum s’a veselită 
Impărătesa llena,
Când a găsită crueea 
Domnului Christosă,
Care ni-î la toţi de folosii. 
Crucea luî Christosă 
Cea adevărată.
Care ni-î de. folosă 
La toţî nu odată.
S’aveţî puterea luî Samsonă, 
Bogăţia luî Iovă.
Să trăiţî la bună traiu 
Ca şi’n raiă.
Şi la locu 
Cu noroeă.
La viaţă 
Cu duleeţă.
Să trăescî şi tu 
Că am să te beă de totă! 
Da tu pântece nu te bucura, 
Că cu atâta nu 4;e-î sătura, 
Iţî maî trebue vr’o câte-va. 
Să trăescî podea crăpată
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Să-lu tornu în astă gură căscată. 
8ă trăescî şi tu grindă 
Să casce gura ceî din tindă.
Să trăcscă şi iştealalţî toţî 
Şi miresa cu-alu eî soţu!

Amin, amin, amin !
Şi cine n’a dice: amin.
Să dee cu capulu într’unu spinii. 
Că atunci apoi a ijice 
Şi de doLio ori «amin!»

Schimburile

Varianlă din Margine, sală in dislrictulu Rădăulnlin, coin. de lifriinu Dod-
iiaresonlu, stud. gimn.

Bună vremea.
Bună vremea,
Boerî de casă,
Boerî de inasă,
Cinstiţi meseni Dumnîa-vostră! 
Ce-amu venitu la Dumnîa-vustrăV 
Amu venitu să ve vedemu 
De viaţă să ve întrebămu.
Dar noî prea bine yedomu 
Că viaţa dumnîa-vostră 
Vi-Î destulu de bună 
Din a luî Dumncde.u milă 
Şî-a imperatuluî voe.
Dar eu mal nainte. voi fi îndrăsni 
Şi mai aprope voifi păşi 
Şi de Dumnîa-fa jupânesă 
îinperâtesă 
M’bifi apropia.
Şi cu Dumnîa-ta 
Voiu vorbi 
Şi voiu statui.
Eî! Bună vremea.
Bună vremea,
Jupânesă
Miresă,
Fiî voîdsă
Şi bucurosă
Ca şî o garoft alesă.

;Mândră şi frumosă.
Că şi jupânulu mire 
Incă-î voîosu.
Şi bucuroşii 
Ca şî-unii trandafirii 
Mândru şi frumoşii.
Au^indii Dumnîa-sa 
De • numele Dumi-tale,
Că eştî hnperătesă mare 
A trimesii slugile 
Pe tote uliţele,
Negoţc să găsescă
Cu a Dumi-talc să se potrivescă.
Negoţe au găsitii
Dar cu-a Dumi-tâle nu s’au potri-
Dar alu nostru cinstită vitii.
Şi VQstitu
Irnperatii
Cu atâta nu s’a lăsată,
.Ci a scosă îhdat’
Totă oştea la venatu 
Să vâneze câmpii 
Cu florile.
Munţii *
Cu ferele,
Dumbrăvile 
Cu fsvorele.
Şi rnăgurile
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Intru carile,
Locucscii ferele.
Să veneze fieri 
Şi jderi.
Dar pe sama şî-a trasu 
Că l'Ieriî 
Şi jderii
Nu portă numaî domnii 
Şi’mperaţiî.
Dar alu nost’tîneru împeraţu 
Nici cu-atâta nu s’a lăsaţii 
Gi pe calu a'ncălicatu,
La mare a alergatti,
Şi corăbii a’nâîmitu
Şi’n ţara Turcului le-a porniţii
Şi le-a mânatu
Până'n Ţarigradu.
Şi’n Ţari grad ti când a ajimsii 
Dug’henI a deschisuŞ 
Şi trei (Iile ne’ncetatu 
Şi trei nopţi neprecurmatu 
Prin diigheril s’a preumblaţii 
Şi harabăll a’ncărcalCi 
De glulglucu,
Şi horonglucu,
Şi la drumii a plecaţii. 
Milostivulii Dumnedeu,
Ca unii vrednicii,
Şi puternicii,
Ventil din faţă a datu,
Şi vremi rele.
Şi ploi grele.
Drumurile s’au sfărmatu, 
Harabalele înapoi s’aii datu.
De unde au foştii pornite.
De unde au fostu venito.
Dar alu nostru împeraţu.
Nici cu-atâta nu s’a lăsaţii,' ; 
Ce-a foştii mal bunii a luaţii, '

Ca şi cum amii fi sciutii.
Ce Dumi-tale de mulţii 
Îţî va fi lostii plăcuţii:
Colaci cu zâhăretiirl,
TencurI de diâmanturi,
BuţI de adăniostu,
Lucruri scumpe ’mperătescl.
Alii nost’ tinerii împeratii.
Nici cu atâta nu.s’a lăsatu.
Pe unii călii a încălicatu,
Prin oraşe s’a luatu.
Prin oraşe ’mperătescl,
Şl-imii rendii de haine turcesci, 
Elii ş’a pusii şî-a cumperatu.
Cu preţii bunii le-a cumpăraţii, 
Cu uşurinţă le-a piirtatu,
Cu uşurinţa Dumi-tale,
Jupânesăi
împerătesă.
lîr’ noue oştenilorii,.
Aşa' ne-a cuvîntatu.
Ca. şi cum noi amii fi sciutii, 
Ce ţî-ar fi de ’ntrebuinţatii: 
Oglindă nu prea mare,
Numaî după - faţa Dumirtale.
Şi hohotii roşii amaluî, 
Cumpăraţii din Veneţii.
Poftimii jupânessă,
Miresă,
întinde mâna.
Cai să se’ncrecjă inima.
Părinţii Dumi-tale,
Iritr’imii rendu,
Avea.de gându.
Ba chiar se puse de price,
Ca nunta să strice.
Eră Dumnîa-ta,
Âî prinşii din buze a pjârn'i,
,Şi din gură a tindăvi,



- 828 —

Şi uşa a isbi:
Şi astfelii a voi'lji ;
—Of! maică!
Of! taică!
Dacă nu mi-ţl mărita,
In lieleşteu m’oiu îneca!
Im’’ părinţii DumiTtale, 
încă şl-au luatu ele semă, 
Altmintrelea,
Şi au (Jisii aşa:
Decâtu fiica ni s’a îneca.
Hal mal bine şl-o-omu mărita. 
Poftimvi jupânesă,
Miresă!
Că ţî-a trimesu jupânulu mire. 
Nişte papuci cu flori,
Ca să-I al ele serbători,
Nisce clobote ele capră,
Cu talpă de opă.
Poftimti jupânesă,
Miresă,
De nu creeji,
Pune mâna ele vecii!
Poftimti! tralulti vomu lăsa,
Dar pocliclulu vomii lua,
Şi curendu ne-omti depărta.
Că avemii o gârlă ele trecutei,
Că ne lesei fierele,
Şi no ţinti cărările.
Şi ne tememti că ne-orei încolţi, 
Că Dumnia-vosti’ă, cle-ţl veni. 
Mâni la noi, mal reii îţi păţi.
Să trăesci jupânesă 
Miresă!
La mulţi ani cu bucurie,
Şi cu veselie,
Ca vara,
Ca primăvara.
Ca tomna cea bogată.

Cu destule ’ndestulată. 
Dumnecleei să ve îndrepte. 
Supre locu 
Cu norocii,
Supre viaţă 
Cu elulceţă.
Să ve dărui'scă,
Domnulu Dumnecleu,
Cele şepte daruri.
Cari le-a dăruitei.
La cel şepte omeni:
Frumuseţele
Lui Io.sifii,
Blândeţole 
Lui Davidii,
înţelepciunea lui Solomonii, 
Puterea lui Machedonei,
Şi tolagulii lui Ai’onii.
Căci oi’I-cine s’a uitatei,
A veclutii cei-aclevei’atei, 
C’acestti tolagii minunatei.
Do cloî-spi’ece ani uscatei,
A odfăslitei neuelatei.
Şi să ve mal bucui’aţl, 
Pi’ecum mi s’a bucui’atii.
Şi Noe,
In corabie,
Şi încă să ve înbucui’aţl. 
Precum mi s’a ’nbeicui'atii, 
Fei'icita ’mperătesă.
Maica Ilenă,
Când a aflatei.
Cinstita cruce-a lui Cbi’istosu, 
Cae’e-o vedemei şi noi toţi.
Şi de-aceea am îndiuatii.
Şi noptea a înoptatei.
Dar unu păhărelei de cinste, 
Amendol n’amu înebinatu.
Să străescî jupânesă.
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Miivsă!
Gu statulu do biisuîocu.
Şi cu gura de zăliavu.
Ca să cinstimu şi noî totu,
Ce-î în istu cinstită păharu.
Şi mulţămescu de-acestu păharu, 
Ga şi Domnului de daru.
Să trăescă înaltulu podu,
C’am să beu păharulu totu.
Să trăescî şi tu podea,
Să bee gura mea.

Să trăescî şi tu grindă,
Gă socrii ceî marî 
Moru de rîsu în tindă.
Kr’ tu pântece nu te bucura,
Gă nicî cu doue, trei nu m'oiu

[sătura.
Nicî tu meştere de la uşă.
In lăture nu te uîta.
Că te-ajunge rendulu.
Şi pe Dumnîa-ta! . . .

Schimburile
Varianlă clin Valca-.sacă, sală in clisti'iclulu Ilomoruluî, coni.de fostulu meu 

conscolaru lonu Orobu.

Bună vremea,
Bună vremea,
La Dumnîa-vostră, boerî de casă, 
lir' maî alcsu la Dumnîa-ta, 
Cinstită împerătesă.
Vedemu că bine-voiţî 
Şi liboviţî
Din mila luî Dumncrjeu 
Şî-a cinstituluî împeratu.
Alii nost’ cinstită împerată 
A auclită do numele Dumi-tale, 
Gă eştî împerătesă (cirte mare.
Şi forte demineţă s’a sculată.
Pe obrază că s’a spălată.
La icone s’a’nchinată,
In patru părţî a cătată 
Şi slugile şî-a chîemată 
Şi caiî î-ciă. înhămată 
Cătră Ţarigradă aă plecată.
In Ţarigradă dac’aă ajunsă 
Gorturî aă- întinsă,
Treî dilc şi treî nopţî ne'ncetată

Pe uliţă aă âmblată
Totă jirin târgă prin Ţarigradă
Scumpiî aă cumpărată,
Corăbiî aă încărcată 
Şi pe mare’napoî aă înturnată. 
Când aă fostă la mijlocu de mare 
A dată Dumnedoă ună verită forte

[tare
Şî-a’ntorsă corabia din cotro a

[venită.
Er’ ală nost’tenără împărată 
Forte reă s’a supărată 
Da nicî cu-atâta nu s’a lăsată, 
Slugile a strigată 
Caiî aă încălicată,
La îarmaroce afi alergată.
Că să-ţî cumpere Dumi-tale 
Ună rendă de strao.
Ună rendă de strae-aiî căutată 
Şi cu preţă Ic-aă cumpărată. 
Şi-să uşore la purtată:
BocJue albă de mătasă.
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Şi •papuci cu flori 
riă-ţî fie de serbătorî,
Şi unu hrâu cam mitru ... 
Poftimu ! de nu • crcdî, 
Pune mâna vedî!...
Da nu te bucura la luatu, 
Cum te-al bucuratu 
La măritatu,
Că părinţii Dumi-talc

Au disu că nu te-oru da, 
lira Dumnîa-ta
Aî strigatu funie, căte-î spzânzura. 
Da noî le-omu da 
La gazda de locu 
Să fie’ntr’unu cîasu cu norocii... 
Poftimu socră mare!...
Miriloru să fie de bine 
Minciunile de lâ mine !.. .

Schimburile
Variantă clin Voltinclu, salu în districtulu Răclăuţuluî, eoni

Gramatoviciu, juriştii.
ele (l-lîi Teofilu

Bună diua.
Bună cliua 
La Dumnîa-votră 
Căsaşî de casă.
Oşteni de masă (
Daţi-ne calea 
Şi cărarea,
Să tragemii la alu Dumnîa-vostre 
Stolnicii celii mare!
Bună cliua.
Bună cliua,
Jupânesă 
Miresă!
Ce staî în rotă 
împrejurată
Şi Dumnîa-ta supărată?

, Multu Dumnîa:v6stră pre noî ne-aţî
[purtată.

Tote târgurile am âmblatu 
Şi strae am căutată 
Dup’a Dumnîa-vostre fapte n'amă 

■ [aflată.
Atunci noî tare ne-amă supărată 
Şi’napoî ne-am înturnată.

încă nicî cu-atâta nu ne-am lăsată. 
Că de tâfgulă luî Ţarigradă 
Amu fostă uitată.
Pe-unu cală bună amă încălecată 
Şi’n târgulă luî Ţarigradă 
Am alergată,.
De treî orî târgulă am încunjurată 
Şi prin mijlocă am âmblată 
Şi strae ca dup’a Dumnîa-vostră 

[faţă n’am aliată. 
Când maî din târgă cşindă 
Şî-ună cortă întinsă văclendă 
Noî acolo amă intrată 
Şi strae ca dup’a Dumnîa-vostre 

[fapte-am aflată. 
Atunce ună f’ecîoră s’a aflată 
De neguţitoră mare s’a dată 
Şi în cortă că s’a băgată 
Şi s’a neguţatii 
Şi în faţa luî am stată 
Când banî pe dînsele amă dată 
Cu aură şi-argintă le-amu plătită 
Şi frumosă le-amă tencuită 
Şi la Dumnîa-vostră amă venită.
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Când amu foştii la unu mijlocu de
[pămîntu

A datu Dumnccjeii unu ventu 
Mare şi înfaşuratu 
Şi corabia ne-a resturnatu. 
Poftimii jupânesă .
Miresă!
Eli vedu că mi te silescî cu luatulu 
Cunl te-aî silită cu măritatulu,
Că când aţî făcută legătură de nuntă 

fraţi şi surori sta

Prăcl{\] ca să strice 
lîlră Dumnîa-ta 
Aî începută a suspina 
Şl-a plânge,
Şî-aî (lisă, că voî de-ţî strica,
Eă unu bolohană de grumază 

[mî-oîă lega
Şintr’o baltă sacă m’oiă îneca.
Eî eră s’aă sfătuită.
Că de câtă Dumhîa-ta te-i strica 
Eî .maî bine te-oră mărita.

Schimburile
Variantă din llişcsci, dict. de llic alu luî Marcu UngurenCl.

Bună vremea.
Bună vremea,
Intr’acestă casă.
La acestă masă,
Şi la Dumnîa-vostră,
Cinstiţi nuntaşî.
Meseni împrejuraşi!
Dar maî cu de-alesă.
Bună vremea.
Bună vremea.
La Dumnîa ta jupâne mire,
Fiî veselă şi voîosă.
Ca şî-ună trandalîră frumosă. 
Că şî-a nostră ’mpSrătcsă,
Incă-î veselă, voîosă.
Ca şî-o garofă Irumosă. 
Auclindă de numele Dumi-tale, 
Că eştî neguţitoriă mare,
Ş’a bucurată forte tare.
Er’ a nostră ’mperătesă,
Eiindă negustoriţă alesă.

Tote târgurile.
Şi tote oraşele.
Le-a cutrierată.
Şi le-a călcată,
Eeliu de feliă de marfa căutată 
După a Dumi-tale faţă n’a aflată. 
Dar a nostră ’mperătesă,
Tîneră şi curagîosă,
Fiindă vrednică.
Şi puternică,
Că-atâta nu s’a lăsată.
Dimineţa s’a sculată.
Pe oclîî negri s’a spălată,
Luî Dumnecleă s’a rugată, ,
In răci vană de-aură s’a pusă, 
Pân’ la Ţarigradă s’a dusă.
Acolo cum a ajunsă,
Treî (Iile neprecurmată.
Şi treî nopţi neîncetată.
Prin Ţarigradă a âniblată.
Marfă de care a 'cătată,

(1) In unele locuri .se elice jn id.
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Multă şi biiii’a allatu,
Milione de galbcnî a datu,
Şi ’n tipsii de diamanturî, 
Frumoşii şi bine-a legat’o,
La corabie-a cărat’o,
Grea zahara a rădicată,
Pe mare ’n josu a pleeatu.
Şi Dumnecjieu îndurată,
Nu multă după ee-a plecată, 
Venturî protivnicc-a dată, 
Venturî rele,
Şi vremuri grele.
Venturile aă suflată.
Valurile s’aă rădicată,
Spre corabie-aă bătută.
Corabia ’n locă a stătută,
Şi din loeă nu s’a urnită,
Par’că s’ară fi priponită.
Dar’ tînera ’mperătesă,
Fiindă tare curăgîosă,
Fiindă vrednică.
Şi puternică,
Nici că-atât' nu s’a lăsată, 
Ci’ndată a adunată,
Patriareî şi mulţi vlădici,
Şi mulţi alţi părinţi mal miel,
Şi trei (Iile ne’ncetată.
Şi trei nopţi neprecurmată.
La rugă cu dînşi-a stată.
Lui Dumnedeă s’a rugată,
Până corabia singură 
In pictore s’a sculată,
Şi’n josă pe maro s’a luată.
Er’ când a fostă la mijlocă de marc, 
Dumnedeă sfântulă a dată 
IJnă ventă mare spulburată, 
Corabia s’a resturnată,
Negoţelc s’aă înecată.
Eră noi.

Aceşti'vr'o doi.
Trei ostenitori,
De-asemenea căletorî,
Pe-acolo că ne-amă aflată, 
Şî-am sărită, nu le-am lăsată^ 
Şi negoţelc mal mice.
Le-am pusă tote prin caice.
Şi le-am adusă tote aice: 
Nuciişore şi alune,
Merişore şi smochine,
Şl-o cămeşuîcă de ină,
Să-ţl fie voia de plină,
Cu cheutorî de bumbacă.
Cum Dumi-tale îţi placă. 
IsmSnuţe de fuloră 
Cu găurele pe-ună picîoră.
Da de-a fi vr’o găurea,
Me apucă pe barba mea,
Şi c’ună brăcinariă de teiă.
Să nu’mbli după alte temei.
Şi cu unulă de meta.să.
Să nu âmbli sera 
Nici când pe la case. 
fir’ cu aceste cu tote,
Cu câte vi le-amă urată.
Să fie că-adeverată.
Pote Dumnia-ta nu erorii, 
Poftimă, pune mâna vecii! 
Pottimă pune mâna.
Că ţi-î vina!
De te temi de-o ’nşelăcîunc, 
Noi pe nume ţi le-omă spune. 
Pe părinţii Dumi-tale,
II cuprins’o mare jale,
Şi s’aă pusă de p'lre,
Ca să strice,
Dumnîa-ta aî prinsă a plânge. 
Şi te-aî dată,
Cu capulă de-ună teiă.
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Şî-aî sti'ig’atu,
Că nu-î mai şedea holteia.
Că de nu te-î însura,
De grumazu o petră ţi-î lega, 
şi’ntr’o baltă uscată.
Te veî îneca.
Că ca jupânesa N. nu-î afla. 
Poftiinu, jupâne mire,
Poclonu dela jupânesa.

I ?\liresa,
; Să mi-lu primesc!,
Oştenii să mi-î cinstesc!.
Pe meşter! cu ban! să-! dărucsc!. 
Er’ gazde! de locu,
Dee-! Dumneejeu norocii,
Şi multă viaţă.
Plină de dulceţă!

Schimburile .
Vai’iantă clin Tişeulii, coin. de Victoru Sorocenu, stiicl. ginin.

Pună vremea.
Bună vremea,
Jupâne mire !
Sara a ’nseratu.
Noi schimburi n’amii închinatu, 
Ş!-a foştii vremea ma! de mulţii. 
Dar no! nu ne-amii pricepuţii. 
Dumn!a-ta secjî voioşii 
Şi bucuroşii
Ca ş!-iinii trandalirii frumoşii.
Kr jupânesa 
-Miresa
De Dumn!a-ta când a aurlitii 
Porte bine ’i-a părutii 
Haine lung! că ţ!-a croiţii: 
Cumeşulcă de bumbacii 
Dup’a Dumi-tale plăcii 
Cusută totă cu firii 
Şi cu aţă de ro.şccdu 
Să nu umbli sara prin satii.
Că destuii! a! ma! âmblatu.
Şi cu brăcinariu de teiii 
Să nu umbli după teme!! 
Poltimii, jupâne mire,
Daca nu me cred!

•9. /'Y. .Varianu, Nunta la RorD&nl.

Pune mâna şi veci!! . . .
Ho ! jupâne mire !
Nu te grăbi cu luatulii 
Cum te-a! grăbiţii cu'nsuratulii 
Ca unii merii dulce cu legatulii. 
Nu te grăbi cu primitulii 
Cum grăbi! cu logoditulii.
Ca unii zarzării cu ’nfloritulii 
Că părinţi! Dumi-tale aii clisii 
Ca să ma! remâ! feciorii.
Că nu eşti prea betrâniorii, 
Dumn!a-ta te-a! supăraţii 
Cu capulii de hornii te-a! daţii... 
Părinţi!-aii voiţii să strice, 
Dumnîa-ta a! prinşii a plânge, 
l^ărinţii-aii âmblatu a strica 
Dumn!a-ta a! âmblatii a te’ncca. 
Poftimii, jupâne mire,
Colac! de la jupânesa 
Miresa!
Dela no! puţinii
Dela Dumnecleii ma! multu,
Poftimii primesce
Câtii a daţii Dumnecleii şi câtii este!

53
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Schimburile

VaiipnlS clin Ci:ir.-Ilcmojuhiî. cern. de Andreiu Firc’anii, i-U;cl. i;iiiin.

Bună sera,
Bună sera,
Cinstiţi boeri de casă 
Şi ’mprejuraşî de masă !
V’am întreba pe Dumnîa-yostră 
De traiu şi tle viaţă.
Dar vedemu că trăiţi bine 
Şi vîeţuiţî şi maî bine 
Din mila luî Dumnecleu.
Dară maî cu de aleşii - 
Bună sera,
Bună sera,
La Dumnîa-ta, jupâne mire,
Fiî voiosu '
Şi. veselosă,
Precum eşti şi de frumoşii,
Că şî-a nostră îjnpărătesă 
Încă-î voîosă 
Şi veselosă,
Precum e şi, iţe frumosă.
Noî de multu aniii audiţii 
De numele Dumir-tale,
C’aî fi unu negustoriu mare. 
Dar şi-a nostră ’mperătesă 
Teneră şi multu frumosă 
Incă-î negustoriţ’alosă.
Mpiţi filosofi a chîematii,
Mulţi sfetnici a adunatu 
Şi la sfatu,! cu ei a stătu.
Mare sfatu & sfătuită 
Şi pe urmă a pornită 
Pe uliţele Ţafigradului 
Tocma ’n ţara Turcului. 
Dughenc frulmis’am veijută

Multe negoţe am găsită 
Că-a Dumi-tale faţă s’a potrivită, 
lîlr’ a nostră -’mperâtesă 
Teneră şi multă frumi'isă 
Ca o bună şi mintîcisă,
Nici aşa nu s’a lăsată,
Marfa cumpărată.
Corăbii a ’ncărcată.
Cai şi bivoli a năniită.
Corăbiile a urnită.
Pe mare ’n susă le-a pornită, 
lîiră dafa Dumnecleă 
Ernî grele.
Geruri rele
Şi ună ventă mfontu
Corăbiile aă prăvălită.
Er’ a nostră ’mperătesă,
Teneră şi multă frumosă.
Nici aşa nu s’a lăsată,
Cele mici le-a încărcată 
Şi cu dînsele amă plecată 
Şi aicea ne-amă aflată.
Şi dacă nu vrei să creclî 
Poftimă, pune mâna, vedî. . .
Ho., ho, ho! jupâne mire!
Nu te grăbi cu luatulă.
Cum te-aî grăbită cu’nsuratulă.
Că părinţii Dumi-tale
lî cuprinse mare jale
Şî-aă (Jisu că nu te-oră însura.
Dară Domnîa-ta
Aî 4isă că te-î spânzura
Dacă nu te-oră însura.
Şi mi te-aî dusă la ună teiă
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Şî aî tlisu că maî multu nu vrei 
Să remâî de-acum holteîu,
Că-î destulu de când şedî holteîti, 
Şî-aî venita pan’ la portiţă 
Şî-aî tlisu aşa din guriţă 
Că-ţî trebue o copiliţă.
Şî-aî venita pan’ la ferestrâ 
Şî-aî clisa că-ţî trebue nevastă. 
Noî în recorî ne-ama băgata, 
Tote ’n pămenta lc-aina lăsata 
Şi nevastă ţî-ama cătătu.
Şi dacă nu vrei să credî, 
Poftima, pune mâna, vedî!
Aicî aî căme.falesii 
Del’a nostră’mpei’ătesă.

Ţinură şi multa frumosă. 
Cămeşă de fuîora urzită 
Si cu ina bătută 
Cu sula cusută,
Pe la clupayu (1)
Cu fluturî de faga.
Pe Ia. şele 
Cârpită 6u ’nuelo.
Pe la şolduri 
Totă noclurî;
Şi ismene de fuîoru 
Cu ţurţurî la una picîora.. 
Amin ! amin ! amin !
Şi una pâhara de vinu 
Să ne fie voîa deplina!

Schimburile
Vm-iantă din oraşulti Câmpulung,Q, dictată de Nic. Lăcătuşii şţ. corn. de V.

Georgiu, stud. gimn.

Bună vremea.
Bună vremea,
Boerî Dumnîa-vostră !
Dar maî cu de-âlesa 
Bună vremea.
La Dumnîa-ta prea’nălţato 
Şi luminate’mperate!
Fiî vesela şi voîosa.
Ca şî-una trandafira 
Mândru şi friimosa.
Că şî-a nostră’mperătesă, 
Tcneră, mândră miresă, 
Incă-î veselă, voîosă.
Ca şî-o garotă alesă 
Mândră şi frumdsă.
Şi ea c’a autjita

Din aucjuia Dumi-tâle 
Că eştî împerata vestita 
Şi rnare,
Şî-a tri mesa soliî 
Pe, la tote târgurile,
Şî-a trimesa solii 
Pe la tote domniile 
Ca negoţa să negoţescă 
Şi cu faţa Dumi-tale 
C?i să mi se potrivescă.
Şi soliile aa .plecata 
Şi negoţa aa căutata 
Şi negoţa aa cumperâta 
Şi’n corăbiî 1-o’ncărcatîi,
Dar Dumnecjea, fiinjla mare. 
Puternica şi tare.

(1) Cîupagu=guleru.
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Venturî mari a rădicatu, 
Nouri cu ploi, şî-a plouatu 
Şi marea s’a tulburaţii 
Corăbieril s’au înspăîmîntatu, 
Corabia în locii a stătu.
Dar’a nostră’mperătcsâ 
Teneră şi curagîosă 
Avendu bivoli groşî 
Şi mulţi boî trumoşî,
Boî şi bivoli a’njugatu 
Corabia a trasu la uscatu, 
Mândre lucruri a luatu,
Pre tote le-a descărcată: 
Băsmălî mândre, bocrescî, 
Caftaniirl împerătescî.
Dar’a nostră’mperătesă, 
Tîneră şi multă l'rumosă, 
Cu-atâta nu s’a lăsată.
Ci doue cărţi a luată 
Şi-a trimesă una 
La împeratulă turcescă 
Şî-a trimesă alta 
La’mperatulă moscăcescu 
Să-î aducă
Ună rendă de haine turcoscî

Şi umilă moscăcescî. 
Negustorii s’aă luată 
Pe caî au încălicată.
La Ţarigradă aă alergată 
Şi trei dile nc’ncetată 
Şi trei nopţi s’aă preumblată 
Pe uliţa Ţarigraduluî,
Pe uliţa împerâtuluî. 
Dughenele s’au deschisă 
Corturile s’aă întinsă 
Mândre haine aă cumperată. 
Negustori n’au sosită,
Dar’ ea a cî detoriî 
Tote ’şi le-a împlinită,
C’a ţesută 
Şî-a făcută
Unu lăîceraşu de hacalu 
Să-ţî fie de pusă pe cală. 
Cămeşă de boruncîucă 
Să-ţî fie de pusă pe trupă 
Şî-o năframă de ină 
Să-ţî ştergi musteţa de A'ină 
Şî-unu colinderin de vinarsă 
Că drăguţe ţî-au maî remasă.

Schimburile.
Variantă proscrisă dintr’o cărticică scrisă de G. Macovoî, orăşaiiu din Rădăupă.

Bună vremea.
Bună vremea 
La Dumnîa-vostră,
Boerî de casă !
V’am întreba de viaţă !
Dar’ noî prea bine vedemă 
C’a Dumnîa-vostră idaţă 
Vi-î destulă de bună 
Din a luî Dumnedeă milă

Şl-a împerâtuluî voe.
Dară mai cu-alesă 
Bună A'remea,
Bună vreinea
La Dumnîa-ta jupânc mire ! 
Fiî voîosă 
Şi bucurosă 
Ca şî-unu trandafiră 

j Mândru şi frumosă.
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<Jă şi Dumnia-cî,
J iipânosa 
i\Iiresa,
Incă-î voîosă 
Şi bucurosă 
€a şi o garola 
Mândră şi frumosă.
Auclindu de numele Dumi-talo,
Că eşti unu împeratu marc
A trimesu slugile
Pe tobe uliţele
Negoţe să găsescă
Cu ale Dumi-talo să se potrivescă
81ugile-au pornita
Negoţe-au găsită.
Cu ale Dumi-tale nu s’au potrivită. 
Kr’ a nostră’mperătesă 
Teneră şi multă Irumosa,,
Fiindă vrednică 
Şi puternică,
Că-atâta nu s’a lăsată,
Telegari la butc’a pusă,
Şî-apoî a luată în susă,
Drumulă Ţarigraduluî.
In Ţarigradă când a ajunsă. 
Corturi a întinsă,
Dughene-a deschisă,
Prin multe dugbene-a umblată. 
Multe negoţe-a cumperată, 
Corăbiile a încărcată, .
Totă de gîulgîă cu boruncîucă, 
Precum la ună împerată.

Teneră, frumosă, lăudată.
Se cade ca să aducă,
Şi noue oşteniloru,
Adî ni le-a înci’euinţatu.
Şi noî Dumi-tale vi le-aină înebi- 
Cămeşuîcă, jnată:
Frumuşică,
De boruncîucă,
Să se lipescă pe trupă.
Şi ismene de fuîoră.
Cu găurele la unu picîoră, 
Ismene supţirî de ină.
Cu brâneţă de ibrişină,
Să-ţî fie chefulă deplină.
Şi c’o viţă de metasă.
Să umbli multă prin casă.
Şi c’una de teiă.
Ca să nu te îeî,
Dup’alte femei.
Acestea tote să le primcscî.
Pe noî să nu bănuescî.
Că noî multe ţî-am maî ura.
Dar’ ne tememă o’omă însera.
Şi ni-să curţile departe.
Pe nişte văî adâncate,
Şi ne îesă ferele.
Şi ne ţină cărările.
Şi ne-oră găbui.
Şi nc-oră încolţi 
Şi reă vomă păţi.
Şi maî reă va fi!

Schimburile
Variantă clin VoîtinelCi, eoni. ele d-lu Teofilu GrainatovieT, juri.stîi.

Bună tliua. 
Bună (jiua,

Jupâne mire!
Ce eştî rotă ’mprejurată.



— 838

Şl Dumnîa-ta supurată?
Multă Duinnîa-vostru pe noî ne-aţî

[purtată,
Toto tâi'gurile. am umblată,
Şi strae după a Dumnîa-vostră lapte 
N’amă aflată,
Atuncî not taro ne-amă supurată. 
Că-a tata nu ne-amă lăsată,
Că de târgulă luî Ţarigradă,
Am fostă uitată. ‘ "
Pe-ună cală bună ăin încălicatu. 
Şi ’n târgulă luî Ţarigradă,
Am alergată j
De trei. ori l-am îiieunjurată.
Şi prin mijlocă am umblată,
Dar strae ca de pe-aîe 
Dumnîa-vostră fapte n’ainu aflată. 
Noî pus’am slugile, •
Pe tote uliţele . . .
«Voî strae de-ţî afla.
Mie de scire mi-ţî da.
Şi eă oîă rnerge de le-oiă cumpera» 
Când noî maî din targă eşindă, 
Şî-ună cortă întinsă şi deschisă

[vedundă,
Noî în cortă că ne-amă băgată. 
Şi trae ca după ale Dumi-tale fapte 

[am aflată.
Şî-atuncî o fată s a aflată.
Că în qortu s’a băgată,
Şi s’a neguţatu.
Şi eă de faţă am stată,
Când bani pe dînsele aă dată,
Cu aură şi cu argintă Ic-aă plătită. 
Şi, frumosă le-aii tencuită,
Şi’n corabie le-aă pornită,
Şi la Dumnîa-vo.stră am venită. 
Când atii fostă la mijlocă de pă-

[mîntă.

A dată Dumnefleă ună ventă, 
Ună ventă mare’nfâşurată 
Şi corabia ne-a resturnată.
Carî am fostă maî harnicî am

[scăpată,
lir carî aă fostă maî slabî 
Acolo aă rumasă.
Apoî pOftimă, jupâne mire,
C’am scăpată, să-ţî pară bine! 
Dar vudă că nu silescî cu cercatulă 
Cum tc-aî silită cu însuratulă. 
Că când aţî făcută legătură de nuntă, 
Eştilalţî fraţi şi şurorî 
Sta cu toţiî priîcî să strice, 
Dumnîa-ta aî începută a plânge, 
A plânge şi-a suspina 
Şi le-aî (lisă loră aşa:
Că voî de-ţî strica,
Eă ună bolobană de grumază 

[inî-oiă lega
Şi’ntr’o baltă sacă m’oiu îneca ! 
Eră *eî s’aă sfătuită :
Decâtă Dumnîa-ta te-î strica 
Eî maî bine te-oră însura.
D’apoî poftimă, jupâne mire ! 
Vudu 'că nu silescî cu cercatulă 
Cum te-aî silită cu însuratulă. 
Că nu sciî Ce baîne mândre ţî-am

Ţî-am adusă o cămeşă do ină 
Cusută cu ibfişină 
Pe marginî cu găurele 
îngrădită, cu nuele.
Tare mândru’ntraurită 
Ca cu 'IUIele de răchită.
De n’ă fl vr’o găurea 
Dee sama barba mea.
Şi ismene de fuîoră 
Gu găurele pc-ună picîoră.
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Şî-ar II fucutu şi pe cclalaltu 
Dară s’a ’ntcmplatu 
Că nici o dat’
NicăUirl n’aî înseratu..
Da Ic-î da vr’o dată’n josu 
Şi ţl-a face şi pe dosu.
Şi ţî-a pusu brăcinarii de teîu 
8ă nu te ţiî dipe femeî,
Că de te-a prinde cu altă femee- 
Şi aestea ar să ţi le îee.
Vedî câte ţi le-am iiratu

Tote-su cu adeveratu,
De s’ar afla vr’d minciună 
Să nie pălescî
Cu \r’o treî păhare de vinu în gură, 
C’oiu ţinea gura căscată 
Şi pe tustrele le-.Oiu be. de-odată. 
Da tu grindă nu te încorda,
Că eu nu rn’.oiu îmbeta,
Că mî-oiu face gura leîcă
Şi pântecele o balercă
Ca să maî potu be şi holercă.

Schimburile
Variantă clin Bălăcona, satu in districtulu Suceviî, dict. de lonu Cormuşu şi 

corni de Micliai’u .lenina, stiid. gimn.

Bună vremea,
Bună vremea 
La masă 
Frumosă,
Boerî Dumnia-vostră!
Maî cu samă însă 
La dumnîa-ta jupânesă ' 
Miresă să te faci voîc)săr 
După cum eşti de frumdsă. 
Că şi jupânulu mire 
încă s’a iăcutu voîosu 
După cum e de frumosu. 
Jupânulu mire pe-aicî 
Pe la dumnia-vostră'
A maî âmblatu,
Forte bine sama a luatu. . 
Alu nost’teneru împeratu , 
Demineţă s’a sculată, C 
Pe obrazu că s’a spclatu,
La icone s’a’nchinatu,
Luî Dumnecjeu s’a rugată, 
Pe cală a încălicată,

La Târgulu-frumosu a alergată, 
Treî dile şi treî nopţî a âmblat 
Marfă 
Şi podobă
După faţa Dumi-tale a căutată. 
Marfă ■
Şi podobă .
După faţa Dumi-tale n’a, aflată. )/ 
Forte reu s’a superatu, t
Şi’napoi. s’a înturnată. J 
Dar ală nost’teneră împerată 
Cu-atâta nu s’a lăsaţă.
Demineţă s’a sculară i 
Pe ochi negri s’a spelaţă NT”’' 
Şi la sore s’a uitată, ^
Intr’ună caică s’a aruncată. 
Corabia a’mpănată.
Marfă 
Şi podobă
După faţa Dumi-tale-a cantată.
Marfă
Şi podobă
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Cum a căutalu
Alu nost’teneru împCratu
A aflatu.
Elu forte s’a bucurată,
Cu cotulu le-a mesuratu 
Cu faţa Dumi-tale le-a asemenatu. 
Cu cotulu le-a coţltu^
Cu faţa Dumi-tale le-a potrivită, 
Cu galbeni le-a cumpenită,
In tencuri le-a tencuită.
In corabie le-a suită,
Corabia pe mare’n susă a pornită. 
Când a fostă la mijlocu de cale 
A dată Dumnecleu vremi grele: 
VenturI mari 
Şi geruri tari.
Dumnedeă er's’a milostivită, 
VenturI mari a’ngăduitu,
Geruri tari a alenită,
Noi la curţile’mperritescl amă so-

[sită.
Dar alu nost’teneră împerată 
Cu-atâta nu s’a lăsată,
Pe cală a încălicată,
La Ţarigradu a alergată, 
Douesprece şferl de metas’a cum-

[perată,
La corabie le-a legată,
Doisprece bivoli a’njugată 
Şl-a trasă corabia pe uscată,
Ca să fie lucru de mirată.
Că marfă .
Şi poddbă
După faţa Dumi-tale 
Cum a căutată 
A aflată:
Hoboţelă de’nhobotată
Şi fesă cu canafă
Să-ţl fie de pusă pe capă,

Papuci cu flori 
Să-ţl fie de serljătorl,
Cloboţele gălbiore
Să-ţl fie de pusă în piclore
Cu talpă de epă,
Să-ţl fio de cărată apă.
Cu potcove din lacobenî 
Şi ţinte din Folticenl.
Dacă nu creclî
Poftimă ! pune mâna şi ^ cdl! 
Pune mâna.
Că ţi-I A'ina!
Te-al trîntită cu capulă do Aatră 
Şi-al (Jisă că nu-I şedea fată. 
Mă-ta te-a mânată după focă, 
Dumnia-ta I-al adusă busulocă 
Şi te-al dusă cu elă la jocă.
4’e-a mânată după viţel, 
DumnIa-ta I-al adusă clopoţel 
Şi te-al dusă la jocă cu el,
Şi te-al dată după flăcăi.
Poftimă lâ gasda de locă 
Sănătate şi norocă!
Colăceil vi I-omă da, 
firă tulpănaşulă Ija!...
Mulţămimă jupânesă 
Miresă !
Cum me cinstesc! cu păliarulă 
Să te cinstescă Dumnedeă cu

[darul u.
Să trăiţi 
Să’mbetrâniţI!
Să faceţi feţi 
Şi logoiiţi.
Şi preuţi şi preutese 
Pe la capete de mese.
Cine va veni flămândă 
Vi se va sătura,
Cine va veni însetată
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Vi se Vel adăpa,
Oine va veni trudită 
Vi se va hodihni! .. . 
Să trăescî podea!
I5e g'ură, dacă ai ce!

Să trăescî podea uscată! 
Be gură căscată!
Să trăescî podu!
C’am să-lu beu totu !...
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IV. COLACARIA.
Oi'a(io din Poîana-Ş|ţinipiî, culeşă şi trimusă de inultu regreiatulii meu amicii 

• ■ Pelrea Spf'nulu, l'ostii teologii.

Staţi nuntaşi împrejuraţî, 
Staţi puţină şi ascultaţi!
Casa asta ce se face,
Face-se pe zidu ele pace,

Şi pe locu,.
Cu norocu,
Pe -viaţă,
Cu dulceţă,
Bucuria socriloru,
Şi lala nuniloru,

C’alu nost’ teneru împerată, 
Pe aici c’a mal umblată,
Noi tare" 1-amă lăudată,
Elă tare s’a bucurată,
Pe scări de aură s’a înălţată. 
Peste oste a căutată.
Pe noi doL fu ne-a aflată, 

Lungi de inână.
Buni de gură.
Nalţi de stată,
Buni de sfată,

Şi’ndată noi ne-amă luată.
Pe faţa pămentulul.
Şi pe crenga cermliu,
Şl-amă vedută o stea steUsă, 

Luminosă,
Că se lasă,
L asta casa.

Unde sunteţi lioerl, Dumnia-v6-
[stră . ..

Nici ve ’ntrebămă cum trăiţi. 
Nici de viaţă cum vieţuiţi.
Că de traiă vedemă că trăiţi,
In faţa Domnului Christosă,
Cum tăimă şi noi cu toţi.
Noi aimu aurjită,
C’aveţl 6 fldre de raiă.
Şi noue de cu biiiiă traiă,
Că la eşti doi fu Ic-a venită. 
Vremea de căsătorită.
Ca la doi pomi de ’nflorită.

Că ’nflorescă.
Şi nu mal rodescă.
Er noi amă venită.
Ca s’o răsădimă.

La grădina ’mperătescă,
Pân’ la anulă să ’nflorescă.
Pân’ la anulă a’nflori.
Şi odrasle-a slobozi,

Şl-a rodi. . .
De nu credeţi.

Ori colaculă ni le-ţl da.
Ori de resboiă veţi căta!
Dar’ colaculă ce este ?

BuţI de vină.
Care de fenă;
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Vite grase,
Pe clelurî grase, 
Copile frumose. 
După sema nostră. 
Da de nu credeţi. 
Curţile deschideţi.

Căutaţi spre resăritu,
Şî-ţî vedea tenerti împeratu ve-

[nindii.
Din pistole hnpuşcându.
Pahare de vină behdu.
Şi-aice- pe locu sosindu . . .

%■:
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V. ORAŢIE LA MASA.

Dia Ilorocliiioulu-de-josCi, com. do d-lu Petrea Prclipconu.

Ian poftimu, jupâne mire,
Şi Dumnîa-ta, nune mare,
Şi cinstita nună mare.
Şi cinstiţii socri mari 
Şi Dumnîa-vostră fecîorî de gospo-
Poftimu la cinste.
Dacă nu la cinste 
Apoi la ospeţii;
Poftimu luaţi 
Şi ospetaţî ?

.Dar să nu bănuiţi.
Că s’arii cădea cuţite 
Şi furculiţe ascuţite 
Amu trimete hărgatulu 
Pe epa cea pestriţă 
In târgu la Bistriţă 
Să ne aducă furculiţe 
Şi cuţite 
Câtu de multe.
Dar elii până ce-a leni 
Bucatele s’oru reci, 
Dumnîa-v6stră-ţî flămândi. 
Poftimu luaţi 
Şi ospetaţî.
Că se rogă jupânulu mire 
Ca din pane şi din sare.

[darî.

Din darulu .sfiinţiei-salc 
Să luaţi 
Să ospetaţî.
Carî aveţî paloşele 
Cu paloşele.
Paloşele ’nferecate,
Că prindu bine la bucate;
Carî cu furculiţî 
Cu furculiţî,
Carî cu, linguriţî 
Cu linguriţî,
Carî cu cuţite 
Cu cuţite.
Carî n’aveţî nicî de unele 
Să maî prindă şi cu manile.
Să rusdhcă şi cu unghiile 
C’aşa face şi jupânulu mirele, 
Căcî eu am o custurice rea 
Şî-a fi câtu pentru treba mea. 
Ian poftimu luaţî 
Şi ospetaţî
Şî-alte scaune nu aşteptaţî, 
C’avemu şi scaune cu spătariu 
Da-siiînpodula Silionu Lestariu (1). 
Poftimu fie-care pentru sine 
Să fie voitorii! de bine

(1) Numele uiuu dulgheriu.
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Şi croitoria do pâiic,
Că ou suntu numai pentru mine. 
Că aşa socotu eu 
Că nirne nu şî-aru voi reu 
Pânteccluî seu.
Că cclu ce-a voi reu 
Pânteccluî seu
Nu-lu va maî lirăni Dumnecleu. 
Poftimu luaţî 
Ue o.spetaţî!

P(3te ve temeţî de otrăvită,
Dar’ şi eu sunt unu copilă de trăită 
Şi cu tote acestea voiu lua 
Şi maî nainte voiă gusta,
Găcî de câtă a peri 
Oştea împeratuluî,
Maî bine a peri
Unu mincinosă ală satuluî.
Dar’ nicî acela n’a peri 
Căci n’are de ce, cî-a trăi . .

Oraţie la masă.
Vai’iaiită din Pilii,uaiiî, satu clin ţinutulu Dorneî, eoni. do Petreti Spemtlil.

Masă, masă,
Prumosă,
Şi mesenî Dumnîa-vostră!
Da bine sunteţî orenduiţî.
Ca nisce măslinî înfloriţî.
Paceţî bine şi luaţi.
Şi ospetaţî,
Că îa şi eu m’am arătată.
Ca lină copilă însetată.
Cu capulu plecată.
Cu şliculă luată, 
înaintea cinstitului împerată.
Şi staă aicî la capulă meseî, 
înaintea cinstitului împerată.
Şi staă aici la capulu meseî, 
înaintea cinstitei împerătese.
Da vraă să ve spunu o poveste: 
A sară, cândă a înserată; 
Cinstitulă împerată,
La mine aă alergată.
De vătafu m’aă întreliată.
Dar’ târejioră m’au aflată.
Poruncă mare mî-au dată,
Kă tare m’ani spăîmîntată.

Şi la Dumnîa-vostră am alergată, 
De v’am adunată.
La ace.stă casă.
La acestă masă.
Scumpă şi frumosă.
Şi pe masă.
Faţă de masă.
De metasă.
Şi păhare rase,
GinturI, fripturi,
Plosce cu beuturî.
Pentru ale Dumnîa-vostră gurî. 
Lingurele pocostite.
Talgerele zugrăvite.
Cărnuri şi plăcinte.
Pentru Dumnîa-vostră mesenî chi-

[tite.
Dar maî sunt şi câte-va,
6le de gălusce.
Dar acele nu-să chitite.
Pentru Dumnîa-vostră,,
Isu numaî pentru drusce. 
Druscele le-oru mânca.
Până ce s’oru sătura.



Doră se potu şi ele mărita.
Dar este o găluşcă mîţîfea,
Câtă o covăţea,
Au clisă clruscele că-î a mea, 
Dar eă nu me primescă cu ca, 
Că-î prea mîftţea.
Da eă tetă m’aşî primi cu ea, 
Dar ea nu-î făcută cu carne.
Nici nu-î cu brânză,
Fără-î tetă de frunclc.
Dar pentru mine este,
Unu şipă cu holercă ’ndulcită, 
Şî-o găină friptă,
O plăcintă în untă unsă.
Pentru mine-adusă . . .
Cinstiţî mesenî!
Da ce staţî.
Şi m’ascultaţî!
De ce nu prindeţî a lua.
Câte ce-\a,
Şî-a dsoeta?
Da să lua^î.
Şi să gustaţî.
Care cu linguriţele.
Cu linguriţele,.
Care cu furculiţele.
Cu furculiţele.
Dar cari n’aveţî nicî de unele,
Să faceţî bine să luaţî şi cu mâ- 
Ca cinstitulă mirele. [nele
Da nu luaţî ca cinstitulă mirele, 
Luaţî ca Dumnîa-vostră 
Cu mâna de pe masă 
Şi duceţî la gura cea frumosă 
Ca ciristita’mperătesă 
De cinstitulă împerată alesă.
Că eă am’ o furcuţă rea 
Făr’de-o plăsea,
Aceea-î pe sama mea,
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Şi nicî eă nu mc potă hrăni cu ea1 
Că-î stricată şi rea.
Şî-am avută
Ună cuţitaşă de răchită 
Şi l-am pîerdută 
Mainte prin tindă,
Şî-am maî avută 
Şi unulă de plopă 
Şi l’am aruncată iii podă.
D’apoî care nu-ţî lua 
Pe mine mc-ţî aştepta,
Că eă pe Alba oîă încălica 
Şi la SuceVa oîă alerga 
După furculiţe,
După linguriţe.
Dar eă prea de grabă n’oîă âmbla. 
Că Alba mi-î a feta 
Şi me temă c’a lepăda.
Şi eă acolo multă oiă sta 
Şi multă oiă zăbăvi 
Şi câte ve trebue Dumnîa-vostră 
Totă nu le-oiă găsi 
Da mie-ună ventă mî-a veni 
Şî-oiă schimba epa pe-ună mândă 
Şi m’oiă duce la Cernăuţă, 
C’acolo de câte voră trebui 
De tote voiă găsi;
Lingurele pocăstite^
Talgerele zugrăvite, 
Furculiţe’ntraurite [tite.
Pentru Dumnîa-vostră mesenî chi- 
Da acolo sunt cărări încurcate 
Şi fete căsnate
Şi me temă că mi s’a arunca 
Vre una în spate.
Şi n’aşî putea veni de grabă.
Da vedeţî cu toţiî.
Că erna ne vine în pripă,
P6te-a ninge, p6te-a vicoli,
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Dmmulu a’ngliîeţa şi s’a stecli 
Kr mândulu mî-a cîumpăvi,
Că-Î tenerti şi clispotcovitu,
Şi cu acolo multă oîu zăbovi.
Şi totu D-v6stră cinstiţi meseni 

[ve veţi căi
Că bucatele s’oru reci.
D’a mal bine m’ascultaţi.
Faceţi bine şi luaţi 
Şi ospătaţi 
Ca al noştri fraţj,
Şi faeeţi bine şi nu bănuiţi 
Ca al noştri părinţi.
Da Dumnia-vostră, meseni cinstiţi, 
Ospătaţi mieclurile,
Că 'clrusccle oru rode cojile.
Şi Dumnia-vostră ospătaţi plăcin-

[tele,
Că clrusccle oru linge blidele 
Da Dumnia-vostră ospătaţi gălus-

[celei
Că etruscele oru rode frundele,
Şi Dumnia-vostră ospătaţi cărnu-

[rile.
Că druscele oru be zămurile;
Şi mal au într’o căldare 
Puţină zoie de carne,
Şi dacă nu s’oru hrăni 
Oru mal spăla o olă 
Şl-oru mal face zamă.
Da er de gândiţi Dumnia-vostră, 
Că bucatele aru fi otrăvite 
Oiu gusta eu înainte.
Că de câtă a peri 6stea’mpăratululi 
Mal bine ună purice ală saţului. 
Hopă găluşcă’nflatâ,
De trei clile fertă 
Intr’ună hârbă de olă spartă 
De socra cea mare durată,

Zupă în astă gură mare, căscată!; 
Zupă găluşcă hîdă 
In furcuţa mea cea mândră !.. . 
Şl-apol mie mi s’ară cădea 
Pentru ostenela mea 
O năfrămuţă de la o druşcă 
Ca să mă ştergă de găluşcă.
Da olă lăsa.
Că pote-oiă căpăta
Una de măta.să
De la cinstita împărătesă,
Şl-oiă pune-o’n traistă 
Şl-oiă duce-p acasă.
Da dacă n’a fi de metasă 
Să fie şi de firă,
Că ml-olă şterge gura de vină.
Şi de n’a fi de firă 
Să fie şi de bumbacă.
Că mie tote-ml placă.
Şi de n’a fi nici de bumbacă 
Sâ fie şi de buci,
C’oiă lua-o într’ună gâci,
Şi m’oiă şterge şi de muci.
Da mie mi s’ară cădea 
Pentru ostenela mea 
încă 6re-ce:
O copilă ochişea.
Care să fie pe sama mea,
Dac’a vrea, a vrea.
Dacă nu, draculă s’o lea,
Să-şî facă clumpoiă din ea,
Să clică şi la nunta mea-...
Câte fruncle în gălusce 
Atâţia peţitori la druscc.
Câte cotlete prin iţe 
Atâtea năravuri rele la colceriţe, 
Pentru că staă prin cotruţe 
A se linge pe buze,.
Da nu caută ele mine. de vătafă.
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Că eu îsu maîtuncru şi maî slaba, 
Şi cle-a sară le-am uratu 
Şi ele mâncare nu niî-au clatu. 
Da ele nu mî-oru da de mâncatu, 
Ci mî-oru da cu cocîorva’n capu, 
Că prea multe le-am uratu.
Da eu, cinstiţi meseni, de uratu, 
Pote că v’aşî maî ura 
Inca ceva,
Da druscele acestea
Isu cam viclene, nu ce-va,
Şi s’orii face-a mo uîta 
Şi holercă nu mî-oru da.
Eră vinii nicî atâta.
Dar eu oîu păzi Iu ga,
Că doră ele mî-oru da
Şî-oiu păzi fuga în pripă
Că dor mî-oru da unu pâliaru de

[holercă,

Ca să nu ve lie nicî la unulti ne- 
Mie mi s’aru maî cădea [mică. 
Pentru ostinela mea:
Unu păharii de băutură 
Şi mal multu voe bună.
Da voî drusco, bate-v’aru noro-

Nu-mi daţî cu păliarulti,
Daţi-ml cu şipu.
Că n’avcţî alta de lucru.
Că eu mî-oiu face gura păharu 
Şî-oiu ho să-mî fie pe-unu anii (1) ..^ 
Faceţi bine şi luaţî 
Şi ospetaţî,
Că eu de uraţii tetu v'aşî maî ura. 
Da chilia ne-a'mpresura.
Şi me temu că n'omu avea 
Destulă vreme când juca

Oraţie la masă.
Variantă din llişosci, dictată de Ilio alu luî Marculu Ungiirenu.

Cinstiţi meseni, ce staţi la masă, 
Cinstitului gospodarii! de casă. 
Când v’o veclutu venind ii 
Aşa mândri şi gătiţi 
Ca nisce pomî înfloriţi 
La portarî o poruncitii 
Perţile-o deschişii,
Mesele-o întinsii 
Aşternute mese 
Cu feţe alese.
Pe mese şipuri 
De beuturî.

Săbane de fripturi
Pentru ale Dumnîa-vostră giirî
Cu furculiţe zugrăvite,
Lingurile căsăpite.
Pentru ale Dumnîa-vostră guri 
Decî poftimii luaţî [gătite.
Şi ospetaţî.
Care cu linguri 
Cu linguri.
Care cu cuţite 
Cu cuţite.
Care cu furcuţî

(1) Aice i-se dă unii păharQ de lieutură pe care îlu cinstcsce, şî-apoî uriiieză 
inaT departe.
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(Ju l'urcuţî.
Cari n’aveţî linguri şi l'urcuţî 
Faceţî bine şi me ’ngăcluiţî,
Cam să ’ncalicu pe unCi mânzu 
Să me ducii la Cernăuţu 
S'aducîi linguri şi furcuţî.
Pete la Cernăuţu oîu zăbovi, 
Linguri şi furcuţî n’oîu găsi. 
Trageţi-mî deci în samă 
Cam să ’ncalecu pe o epă albă 
Şi m’oîii duce la Suceva 
S’aducu linguri şi furcuţî.
Care nu-ţî avea linguri şi fureuţî 
Maî rupeţî şi cu dinţiî, [riniţî 
Că pe noî aşa ne-o ’nveţatu pă- 
Staţî! şi la mine ve uîtaţî,

Dar din barbă să nu daţi,
Cum eu din bucate mî oiu lua 
Şi mî-oîu gusta.
Pote bucateie-oru fi otrăvite,
Decî oiu gusta eu înainte,
Că decât a peri oştea ’mperatuluî, 
Maî bine eu unu purice alu satuluî. 
Poftimu toţî şi ospetaţî,
Dar din barbă nu clătinaţi!
Er voî, colceriţele bucateloru.
Nu şedeţî în cotruţe 
A ve linge pe buze 
Tocmai ca nisce mâţe.
Ci cătaţi de mine de vătavu.
Că eu îsii celu maî slabii!.. .

Bimn
INSTIT.

S. l’'(, Marîanu, Nunta la 54
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140 Nota 1 şir 2. coeuntium coeantium '
143 Nota 1. an. VI. an. IV.
146 Nota 1 şir 2. 1884. 1885.
154 Intre 4 şt 5 Şi-l adă de dimineţă
157 3 aceasta acesta
162
169

Nota 2
Intre 33 şi 34

auspicuMi auspicium
Când au fostu la mijlocu 

de cale
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«/•‘M/n 1 m Insă ilsi ffifşii fi /

«80 NoUi l ţtli1 S habot habeat ^
1)87 2 v§8fflintolo vesminte
402 Notft 8li’ 4 nlaşato atâeate
40!) Noto 5 1 juiio jUffl©
.418 4 cl. j. 8il §0 să prImOscă
423 4 tl. j. ool. ir. Dar DOr
420 2 d. .j. (lol. 1. (jlna dllo cjlna de fldrc
428 2 ool. 1. Împleti cunun! împleti eununa
436 Nota 2 .ţiir 2 ca . . ' qu cx . . . , qul
441 B d. j. cununiei eununel
443 Nota 6 ţiii' 7 credtl că credn să
451 0 cal ce!
453 28 col. 11. hiâgră nCgr’a
407 20 col. I. cel aflalti cclalalţl
474 Nota 3 şir.2 p. 392 p. 292
478 18 preferă prefiră
478 Nota 1 şir 2 p. 166 p. 169.
487 19 col I. icusită isusită
492 13 lae ia
522 6 d. j. pra prea
524 9 îae Ia
530 2 şi 3 adevărata adevetaiă
535 12 col. II. aţiţau aţi la
536 6 d. j, dă acestea ca acestea
539 10 col. I. Druşcuţe Bruşcuţe
565 Notă şir 2. Canticuţă Gatinculă
574 19 îngenuchîatu ingemmdiiatu
599 6 d. j. maica te-î maica ta t&î
610 ■ 4 şi 5 a striga pda fercslne a striga de-aJ£arâ 

pe Ia fereşlî
611 Nota 1 Buitihen Biirsrineu
623 IB col; I. jun^ăsă Jiipân^să
626 15 d. j. col. II. vernice Tomke
642 18 ou apă. rănd cui aţtă, pie eăM
643 Nota 2 şir 5 deo )d«!X»
€55 ' între 4 .şiB d.j.ool l. . , . Ca

€56 13 aft ascttUaft aft asemUtaitai
661 6 din 0 ’ . şi
690 Nota 2 şir 6
690 i) u y> 7
714 )) . 0 ») 7 «-4 , , , S
715 8 d. j. Ina ţix
717 18 în® te
726 B^Obl. I. iniru muie
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Vaq. ^irulii: in Ionii de: ce/esnc :

726 20 col. I. nina vina
729 13 îpre pre
734 17 Dă-omu Da-omu
749 15 reflecţiunî reflecsiunî
762 1 poranimfi paranimfu
771 4 înmânaţii inmânuatu
774 10 neîmbrobodindu-.se nedesbrobodihdu-se.
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Pair.

PRECUVENTARE . . .ni 

Partea ântăla 
înainte de nuntă.

I. Scopulti căsătoriei . 1
II. Etatea .... 4

III. Feciorii betrânî . 10
IV. Fetele betrâne . . 15
V. Ursirea ... . ‘^1

VI. însuşirile miresei. . 28 
VII. însuşirile mirelui. . 38

VIII. încuscrirea .... 45
IX. Cunoscinţa . . 67
X. Târgul Ci de fete . . 70 

XI. Consimf. părinţilorii. 81
XII. Timpulu căsătoriei . 87

XIII. Stărostia. . 96
XIV. Peţirea . . 106
XV. Pe vedere. . 130

XVI. Aşeclarea ... . 135
XVII. Foea de zestre. . . 138

XVIII. Zestrea . . .141
XIX. Răpirea . . . 150
XX. Auguratulii . .161

XXI. încredinţarea. . . . 165
XXII. Strigările . . 202

XXIII. Pregătirea . .
Fag

. 205
XXIV. Funcţionarii. . 208
XXV. Darurile . . . . 238

XXVI. Cernutulii. . 263
XXVII. StegulQ . . - . . . 266

XXVIII. Desfacerea . . . 270

Partea a. doua 

Nunta sau ospeţulu.
I. .Chiemarea . . 275

II. Cununa . . . 284
III. Bărbieritulu . . .301
IV. Vedrele . . 309
V. Iertarea .316

VI. Conăcăria . . . 324
VII. Schimburile . . . 330

Viii. Danţulu . 355
IX. Bradulii... . 365
X. Masa mică .... 368

XI. Scalda . . • 374
XII. Gătirca . . . 379

XIII. Iertăciunile . . . 388
XIV. Plecarea la cununie. 405
XV. Cununia . . .436

XVI. Intorcerea dela cun. 446
XXII. Colăcăria ... .452
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XVIII. Masa . . . . . 49« Partea a treia
XIX. Joculu. . l)16
XX. Răpirea închipuită. 520 După nuntă

XXI. Inhobotarea y/ . . 531 1. Cale primare . . . O 739
XXII. IlseboÎLilu . 648 II. Scosulu la biserică. . . 743

XXIII. BusLiîooiru . 556 111. Merulu........... . 745
XXIV. Vain;','. . . . 560 IV. Colăcimea . 766
XXV. Scpterea zestrei 664 V. Cununia la salce . 772
XXVI. iertăciunea 573 VI. .V doua nuntă . . . 775

XXVTr Despărţirea 586 VH. Despărţenia . 780
X^ Vulpea . . 603

AdaiisăXXi.K; Praporulu 619
.V.\X. Ducerea . . . 613 I. Iertăciunile . 785

.XX.ţL Pinteneile ... 610 11. Conăcăria . . 807
A XVII. Intiinpnarea. 625 III. Schimburile . 809

XXXIII. Primirea . 648 IV. Colăcăria . .,842
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