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PRECUVENTARE. sii 
  

In sesiunea generală din anuli 1885 Academia română 

scrise, între altâle, şi următoriuli concursil: 

«Premiulă Statului TIeliade-Rădulescu, de 5.000 lei, se! “a 

decerne în sesiunea, generală din anului 4888 celei mai bune 

disertațiuni scrise în limba: română asupra următorului su- 

pieetă : 
«Nunta la Români. Studii istorico-etnograjică comparativă. 

«Usurile nupțiale trebuescii studiate în varietățile lori după 

tâte provinciile Române, comparându-se cu nunta, la vechii 

Romani şi la poporele neo-latine pe de o parte, cu nunta 

la vecinii Românilori (Slavi, Unguri, Greci, Albanesi), pe de : 

alta, de unde să'reâsă apoi de la sine o conclusiune isto-. 

rico-etnografică. - 
«Manuscrisul va trebui să coprindă materie pentru 200— 

300 pagine de tiparii în-80 garmond.» 

Cetindă acesti concursit mi-am propusi să concurezii și 

eu, mai alesi că aveami deja mai multe - notițe asupra nun- 

ţii românescă adunate de mai nainte. 

Nu multă după acesta însă cetindii Cuvinte din bătrâni, 

t. II, de d-lui B. P. Hasdeu și dându la p. 558 peste cuvin- 

“tele cân opera mea despre căsătoria la Români, -la care l- 

crezi de mai mulţi ani...» am cugetati că de bună semă
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va concura și d-lă Hasdeii. Prin urmare mă lăsai cu totulit 

de propusulii mei de mai nainte, seiindi prea bine că nu 
* 

este lucru ușorii a mă lua la luptă litorară cu d-lii IMasdeii. 

Doi ani după acâsta, şi anume în sesiunea generală din 

anulă 1887 a Academiei, la care luai și ei parte, aflai dela, 

unii colegi și mai după aceca chiar de la d-lă Ilasdei în- 

_Suși, că d-sa, fiindii ocupată cu alte lucrări, și mai alesii cu 

Etymologicum magnum  Romaniae, nu-i rămâne timpi să se mai 

“ocupe și cu nunțile, prin urmare nici vorbă ca să concu- 

Teze. Sa 

Acuma îmi păru răi de ceea ce lăcusemii. Ce lolosii însă 

că era prea târdiă, de 6re-ce numai optit.luni mai r&măsese 

până la espirarea concursului. îi 

Cu tote acestea, îndemnați și încurajată  fiindi de mai 

mulți amici, me pusei pe lucru și compuindii până la finea 

anului 1887 partea II și III precum și vro câte-va capitule 

- din partea I a studiului de față, le și supusei la terminuli 

hotăritii aprecierii Academiei cu următoriulii motto: Nam 

cum sit hoc naturae commune animantium, ut habeant libidi- 

nem procreundi, prima societas în îpso conjugio, proxima în libe- 

pis, deinde una domus, communia omnia. Id autem est princi- 

pium uvbis et quasi seminarium veipublicae. Cicero, de of. L. 

17, 54.» 

Nu multi după trimiterea, manuscrisului “adresai AĂcade- 

mici și următorea limurire : 

«Slirșii de compusii și de prescris «Nanta la Români», 

când îmi trăsei pe semă că ar fi bine să despărțescii dati- 
nele dela manta proprie de celca ce premergii acesteia şi să “ 
compunii dou& tomuri de sine stătătore, adică î. 1 Inevediu- 
țarea, t. IL Nuuta. 

«Și cum mi-am! trasi pe semă, aşa am și făcutii. Tom. 
IL: adică «Nunta,» Tam trimisi Academiei la timpulit ho- 
tăviti; £ IL însă, fiindi că nu apucasemii încă a-l compune
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întregii, ci numai unele capitule dintrînsulu, adică acelea, 
cari se țină strictă de nunți, nu lam trimisi. 

«Mai pe urmă, petrecând încă o dată cu de-a-mărun- 

tulă tâte notițele adunate şi vă&gândiu că ft. I nar putea să 

fie tocmai aşa de voluminosi ca î. II și că multe dintre 

capitulele din t. I nu se ţinii tocmai strictă de nunți, îmi 

păru răi de ceea ce am făcutii, dar ce tolosii, că acuma 

era, prea, târdiii. 

«Aducândă acestă împrejurare la cunoscința Onor. Comi- 

siuni însărcinate cu criticarea manuseriselorii «Nanțile la 

Români», o rogi să bine-vosscă a lua, în considerare manu- 

scrisulu trimisi de mine şi, dacă îlu va afla demni de a fi 

premiată, eu m&: obligii sati a întregi t. L. după cum lam 

împărțit, sai a încorpora capitulele cele mai esenţiale din- 

trânsulu, cari sunt gata, la manuscrisuli deja trimisă, adică, 

după cum va afla Onor. Comisiune de bine. 

«Onor. Comisiune lesne se va pute convinge, din indi- 

cele .. I, ce urmeză mai la vale, cari capitule se ţinu strict 

de nunți, și caă sar put lăsa cu totul afară. 

«Una însă trebue să o spunu din capulii locului, că cele 

mai însemnate și mai caracteristice datine de la nunți sati tri 

misti, 6ră dintre cele rămase sunt numai sfărostia, pețirea, pe 

vedere, aședavea și încredințarea, și acestea încă sunt gata.» 

Comisiunea, însărcinată cu esaminarea manuscriseloră în- 

teate la concurs, cercetândi și manuscrisului. mei, nu mi-lti 

putu recomanda. spre premiare din causa capitulelori, ce nu 

apucasemi încă a le trimite, dar recunoscându-i meritulii 

literară, propuse Academici ca să-mi dee uni ajutoriii ore-și . 

care spre. alu putea tipări. | 
Academia, în urma acestei propuneri; luă, în ședința din 

12 Aprilie 1888, decisiunea de a-mi acorda o încurajare de 

2.000 [. şi tot o dată de-a tipări manuserisulii pe speselb 

sale, dacă voii supune delegaţiunii și complementele promise
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_Scurtii timpu după luarea acestei decisiuni supuindu şi 

capitulele, cari lipsiau, opulii începu pencetulă a se tipări 

şi tă că acuma, mulțămită încurăjării din partea savantului 

corpii, se presintă Onor. publici cetitorii, însă nu în doue 

tomuri, cum preoctasemii la începută, nică în trei, octavii 

micii, cum proectasemi mai pe urmă, ci numai întruni 

singuri tomii octavă mare împărțitu în trei părți. 

In fine dătoriti sunt de-a esprima aice sincera mea mul- 

țămită și acelor P. T. domni, carii, urmând apelului mei, 

oă avută deosebita amabilitate de a-mi trimite mai multe da- 

tine, oraţii, poesii şi credinţe, ce nu-mi erau încă cunoscute, 

și prin acesta, a-mi înlesni complectarea opului de față. 

Succva, în diva de Duniinica-mare, 1890. 

S. FL. MARIANU.



PARTEA - ÂNTÂIA 

INAINTE DE NUNTĂ.



1. SCOPULU CĂSĂTORIEI. 

Scopuli căsătoriei la Români, după cum resultă din unele 

versuri ale oraţiilorii ce se vorii reproduce în decursulii 

acestui studiu, apoi din unele „palade şi doine poporane, 

precum şi din: unele povești, 

ântâiii : de-a avâ o consărte spre ajutorare şi petrecere, 

spre mângăere și alinarea dureriloră in casă de nefericire 

și suferinţă, mai pe scurtă . spre împărtășirea.. binelui și a 

răului, a bucuriei și întristării în decursulă întregei vieți; 

ali doilea: de-a ave urmași legitim! (1), carii să păstreze 

numele. de familie, ca sângele și seminţia loră să nu se 

stingă nici odată, apoi 'ca să aibă cine moșteni averea pă- 
vintescă, ca acâsta să nu trecă în mâni străine, mai de- 

parte să aibă cine-a -se îngriji de dinșii, și a-i sprijini 

(1) V. Alecsandri: Poesil populare ale Românilori, Bucurescl 1866, p. 47: 

— Fată de birăă ! 

Fă pe doruli meă,. 

— Ba, bădiţă, ba, 
Nu te-olu asculta, 

Că m&-l înşăla 
Şi nu mă-l lua. 
— Guri pe mândrulă sore, 

"Ce sfârşită nu are, 
Că ei vreti să-mi fii. 

Mamă la copii [... 

$. FI. Mariană : Nunta le Români. 1
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la bătrâneţe, 6ră după morte să aibă cine a-i jel și în- 

mormânta creștinesce, a-i pomeni şi a le da de pomană, 

şi a se ruga pentru iertarea pă&cateloră sale. (1) In fine 

ală treilea: ca să nu li se facă aruncare că numai de 

giaba s'au născută și trăită în lumea acesta, după cum prea 

adese-ori se'ntâmplă că li se face celori ce rămânii necă- 

sătoriţi. 

(1) 1. Popii Reteganalii : Poveşti ardelenesci culese din gura poporului, par- 

tea IV. Braşoviă 1888, p. 34: <A fostii unii împărati şi-o împărătesă, care, cu 
tâte că erai trecuţi cu anil, nu aveai nici unii copil, de care să se bucure, 

care să facă să le trecă de năcazuri, să mal ulte de suferințele vieţii acesteia ;... 

n'aveaă nică uni copilă, pe care din dragoste păriatâscă să-lă desmierde, îm- 

podobindu-lii ca pe-uniă copil de împărat, şi sărutându-lă ca pe-ună singură - 
copilă la casa părintâscă. 

«Tâte acestea arii fi fostii şi-acă fi trecuti, dar durerea cea mai mare era, că 
na'area cine să moștenăscă scaunulii împărătescă, acuţiile cele multe, căcl avea îm- 

păratulii multă blagă, multe scumpeturi, din care să fi mâncată cu lingura şi 

totă nu s'ariă fi gătatii în veel. - 

«Dar ce plătiaă tote, dacă nu avea cine să le folostscă ? 

-Şi astă durere câtă de cu grei, totuşi mat trecea ; de ana însă erai mai în- 

gânduraţi ca de tote, și aceea era că li se stînge sângele, seminţia lori. 

<Oh ! Dâmne! şi mare lucru era ăsta. Câna îşi aduceau bfeţii aminte de a- 

câsta,. plângeaii ca nişte copil mici. Cum să nu aibă năcază şi suferințe, cum să 

nulă ajungă jelea pe ori-cine, când scie că mare cine să-lă cânte, cine să-lă plângă 

cu adevărată durire la mortea lui, şi cine să-li pominescă cu sfințenie după aceea. 

«Nu însă numai e! erai supăraţi, toti poporul din împărăţia loră era pă 

trunsii de durere, vădândii că se stinge. seminţia împăratului...» 

P. Ispirescu : Legende sai basmele Româniloră adunate din gura poporulur; 

Bucurescl 1882, p. 95: <A fosti odată o babă şi-ună uachiaşi. EI până la vreme 

de bătrâneţe nu avură nici unii copil, Ce nu făcură. Ce nu dreseră? Și ca să 
atbă şi el măcară o miarţă de copilă, nici câtă. Ba merseră, pe la descântăto- 
rese, ba pe la meşteri vrăjitori, ba pe la cetitori de stele, şi ca să remâre baba 
grea, nici gândii n'avea. 

«Ajunşi la vreme de bătrâneţe începură a se îngrijura, 

«Ce ne facemni noi, babo, — dise într'o di unchiaşulă, — de romi ajunge nis- * 
cai-ra dile de neputinţă ori de necoie. Tu scil că am făcută totii ce mi-a stati 

prin putinţă, şi ca să ne dea Dumnedei şi nâuă anii copilașii, care să fie toia- 

gulăi bătrâneţeloră ndstre, nu sa îndurată, ” 
«De! unchiaşii, cine e de vină? Tu scif că am umblată şi crucişă şi curme- 

qişi pela meşterese, pe la vraci, am făcută totă ce m'aă învățată unil şi alții, 
„şi ca să acemii și noi o inângăere pentr u pârdaluicele de bâtrâneţe, că grele mal 

sunt! a fosti peste pote»...
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Totă cam acesta a fosti și este scopului căsătoriei la 

Greci cel veclă, (1) la Romună (2) precum și la alte națiuni 

atât din vechime câtii și din timpul de faţă. 

(1) D. Friedrich Liibker : Reallexikon des klassischen Alterthums fir Gym- 
nasien. Zweite Auflage, Leipzig 1560, p. 283, 

(2) Instit. 1, 9, 1: Connubium est viri et mulieris coniunctio individuam vitae 
-consuetudinem continens. 

Căsătoria, este o legătură între bărbată şi muere, cuprindendut în sine comu- 

micaţiunea nedespărţibilă pe. viaţă. 

Digest. 23, 2, 1: Connubium est omnis divini et hurhani juris comunicatio. 

Căsătoria este împărtăşirea întregului dreptă dumnedeescă şi ominesci. 

Emnaiu la Fest. v. quaeso: Duzit me uxorem liberum quaerendorum , gratia. 

MB tea de muere peniru ca să-şi câştige copil. 

Varro la Macrob, : Uxorem liberorum quaerendorum causa ducere, religio- 

sum est.: - 

A se însura spre a câştiga copil, e uni lucru sântă,
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II. BPATBA. 
ia 

Epoca, în care , îndatinăză Ronda di Dacia “traiană a 

se căsători, este peniru " pariea femesscă în “genere dela. 

15—90 ani, ră pentru ce bărbătescă dela. 18—30 ani. (1) 

Dela 20 respective dela 30 ani începându înainte, fetele de- 

vinu fete Lătrâne €r” feciorii Durlaci, sau feciori tomnatici. 

La Românii din Macedonia nu e hotărită la ce vârstă 

trebue părinţii să-şi logodescă fiii loră; s'a văduti însă 
multe familii logodindu-și copiii incă din fașă. 

Dela vârsta de 12 ani fetele se polii mărita, 61” flăcăii 

dela 18 ani. 

“In Pindă este obiceiulă ca fetele să nu se mărite până 

ce nu împlinescii 20 de ani. (2) 

S'a întemplati însă adese-ori și la Românii din Dacia. 
traiană că unele fete s'au măritatii chiar și cu 13 ani. Do- 

vadă despre acâsta avemii şi următoriulu cânteciă din ţinu-. 

tului Dornei în Bucovina: 

Frundă verde lemnu uscati, 

'Tinereli m'amiă însurată, 

Tinerică mi-amii luati, 

(1) Vegi : «Columna lui Traiană», an. IX. Noua serie. t.III. Bucuresci 1882. p. 381. 
(2) T. T. Burada: Patinele la nunţi ale poporului română din Macedonia. 

publ. în «Revista pentru istorie, archeologic şi filologie, an. L. Vol. 1]. „Faso. 1 
Bucurescl 1583. p. 417.



“Numai de trei-spre-ce ani, 
Și Yubea numai ciobani. 

- Tinerea. so. măritată, , 

- De Xubitii nu. s'0 lăsatii. 

N Lasă că mi. sia lăsa 

: Scândara 'cândă i-a suna, 

. Popa cu cadelniţa ! (ID 
i 

Cu tâte” acestea însă datina generală este ca copilele să 

nu: se mărite! nici. când înainte. dea fi devenitii fete mari, 

și băeţii să nu :se însre înainte de a fi devenită feciori. 

Eră fată mare sati simplu fată'se numesce o copilă atunci, 

când, fiind deplin desvoltată își schimbă portulu (2) și inajca 

sa, sati, în lipsa acesteia, o soră mai mare sati și altă ne- 

vastă, înrudită cu dînsa: o scote la jocă sai la Bere. (3) 
Uni băiati se numesce fecioră, feciori holteiă sati simplu 

holteiă. şi flăcăă, când a feșită la joci sai a dati în Bere. 

(1) Din Cănâreni, com. de Petru Ursulă. 

-(2) Atâtă în Bucovina, câtă şi în cele-l'alte țări locuite de Români este datină 

“ca copilele şi copilandrele să âmble altmintrelea îmbrăcate şi mal alesă îmbro- 

bodite de cum âmblă fetele mari. Aşa în unele sate. din Bucovina copilele âm. 
blă vara mal multă cu capul golă, 6r' ârna îmbrobodite cu nisce tulpăneşe-" 

In alte sate însă, bună-sră în Mahala, ținutulă Cernăuţului, pârtă mdne- -ștergure 
(ştergare). Acestă portă îl întrebuintâză ele până la 153—16 ani, adică până ce 

-iesii la jocii. Dacă este o: soră mal mare înaintea celei Yeşite la jocă, care încă 

e fată, apoi cea, mal mică încă may pârtă ştergarulu prin câţi-va ani totii ca în 

copilărie, numindu-se codeancă pentru că pârtă părul în cOdă simplă şi şterga- 
ulii simplu legati. Măritându-se cea de'naintea er, sait fiindă numa! unica la 

părinţi, apol după 16 —17 ani îşi schimbă portulă capului, purtândă părulă ca- 

“pului împletită în gâză şi ştergariulă legati peste. gâță alt-felă, nu ca codencele, 

ba la hramuri şi sărbători mari âmblândă numai în gâţe pe vârfulă capului, cari 

((gâţe) le .înfrumuseţâză cu păuni şi cu felurite flori de târgă. 

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

Cernăuţ. p. 42, 
(8) Despre cuv. «Bere» sali < Bereană», în Transilvania <Ospăţulă fectorilorii d» 

să se vadă mal pe largă î în capitolulă «Cunoscinţa». 
PI 

Po.
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Din acestă qi incependii fetele sunt bune de măritatir 

și feciorii de însurată. (1) | 

Mai bună de măritat însă eo fată atunci, când, după. 

spusa poporului, scie cum se cade tote lucrurile câte se 

ceri dela o fată de ţăranii, şi mai alesii când a prinsă- 

destulă minte în cană, er” feciorii sunt buni de însuratiă 

când se pricepii cum se cuvine la rândul gospodăriei. 

a Că Românii, și mai alesi cei din Dacia traiană, pun 

forte mare preţii pe aceea ca fiicele lorii să scie bine a. 

lucia și că uu prea înidătineză înainte de acâsta a le mă- 

rita, ca nu cum-va mai pe urmă să -tragă ruşine după. 

dinsele, se pote vede și din următorea doină: 

— Frunqă verde mnieduniţă 

„= -- Mărită-mă,. măieuliţă ! 

(1) Sub verb. a mărita şi a se mărita se înțelege atâta câtă a căsători şi a: 

se căsători, dar, mal multi cu privire la femei. Despre ună fecioră se dice numat 

atunci că se mărită, când nu duce pre mirtsă la dînsulă a-casă, ci elă se sta- 

hilesce cu locuința în casa miresei, - 
„La Românii din munţii apusent al Transilvaniel, dacă ună fecloră a luată în. 

căsătorie pre o fată cu moşie şi s'a stabilită cu locuinţa în casa el este datină. 
nu numal de a se dice, ca'n Bucovina, că s'a măritatii, în locă că s'a însuratii, 

ci a adopta totii-o-dată şi numele de familie ali socrului săă, după vatra stră-. 

bună, ca să nu șâră numele moşieșului. Unii asemenea bărbată căsătoritti, dacă. 
e din altii sati, totă-d'a-una este considerată de venetici, şi numal după o lungă - 
purtare bună pâte să aibă cuvânti în afacerile satului. (Veqi despre acâsta, 
«Românii din Munţii apusen! (Moţi)» de Teofilă Frâncu şi George Candrea.. 
Scriere etnografică cu 10 ilustraţiuni în fotografie. Bucuresci 1883. p. 115). 

Prin măritare fetele în genere plerdi numele de familie ali părinţiloră şi a-- 
„__doptă pre cel ală bărbatului. De aici vine apor că verbuli a mărita se între- 

huinţeză adese-orl nu numa! în înţelesti de a căsători, ci.și în înțelesă de a pierde. 
A. a măritată lucrulă cutare = N. a pierduti lucrul cutare. - 

Derivatele de la verb. a mărita suntă : măritare sf. ; măritatii şi măritată adj. ş: 
măritatii sm; măritişiă pl. măritișuri. | . 

Sub verb, a însura şi a se însura se înțelege asemenea a căsători şi a se că- 
sători dar numai cu privire la bărbaţi. Cu privire la femel,se întrebuinţâză; ver- 
bulă acesta fârte rară şi anume numay atunci când miresalea, pre mire la sine, 

Derivatele dela verb. fusira sunță: însurare, sf. 
însurătăre st. ; însurătură st. ; însurătoră sm. 
surățiune sf, 

; Însuratii aâj. ; însuratii sm. : 
 însurăţelii sm. ; însurăție sf, ; în-
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— Cumă foculii te-oiii. mărita 

Dacă tu nu scii lucra! 

— Ma învăţa socră-mea ! 
— Dacă nu-i sei tare bine 

Toti mie-mi va fi rușine! (1) 

Ev cum-că nu îndătinâză a lua fete prea tinere, pe 

lângă experienţa de tote dilele, ne pste servi spre dovadă 

încă și cântecului următorii: 

F runqă verde 6rbă nâgră, 

„Am avută o mândră dragă 

Și-am lăsat'o să mai crescă, 
Ainten capi, să. dobândescă. 

“Ea s'o pusii s'o măritatii 

Și de scire nu mi-o dalii 

Că şi eii o-ași fi luati, 
Măcarii m'am fosti de'nsurată 
Nici ca ca de măritată. 

Ba de sari fi măritată 

bela noi a treia satii 

Nu mi-arii fi așa bănată, 

Da-i numai a treia casă 

Cândă o vădi la joci schimbată 

Inima mi-i judecată. (2) | 

Apoi şi o variantă a acestui cântecii, care se începe 

astu-felă : 

Frundă verde feunqulită, 

Am avută o mânâruliță 

" Şt-am lăsat'o să mai crescă 
Minten capi să dobândescă 
Mândruţa s'a măritată... 

Vai de mine ce p&catii! 

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

resci 1888. p. 700. : i
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Și nu mi-ară fi cu bănatiă, 

Mândra de-ar avea bărbatii * 

Din vr'ună sati mai depărtatii, 
Dar mândra s'o :măritatiă 

Dela noi a treia casă 

Şi mi-i inimuţa arsă... (1) 

Mai de multă, după cumi mi s'a spusă, fetele se mă- 
ritaii dela 20 6” feciorii se însuraă dela 30 de ani înainte 
şi nime nu-i considera la vârsta acesta de prea bătrâni, 
din contră cum mai buni de însurată Şi fetele de măritată. 

Feciorii se însurai și se mai însoră încă şi acuma sub 
20 de ani numai în casuri extraordinare, adică când suntă 
orfani și le trebue soţie spre ajutorii ca să nu se perdă 
averea moștenită dela părinţi, și, dacă mai sunt și alți 
copii mai mici de câtă dinşii ca să aibă cine le căuta de grijă. 

Ce se atinge de deosebirea ce trebue să existe între eta- 
tea mirelui și a miresei, se căută mai nainte ca mirele să 
fie numai cu vr'o câţi-va ani mat bătrână de cât miresa, 
adică cu vr'o 1—5 ani. In timpul de față pâte să fie și 
cu 10 ani mai bătrâni. (2) 

S'a întemplatii însă și se mai înien nplă încă și acuma, 
ca mirele să fie mai micii de ani de câtă mirâsa. Rară 

- cându însă există între astii-felu de părechi o deplină ar- 
monie şi fericire, 

Despre acesta ne puternii așișderea încredința, dintr'o 
mulțime de doine poporane. 

Etă una din MHorodniculi- -de-josii, satii în districtul 
Rădăuţului : 

Tinerelii m& însurai 

Și bătrână îmi-luai,  . 4 

a 

(1) Dr. lSnă Urban Iarnik şi Andreiă Bârsanii: „Doiae şi strigături din Ardelă. Bucuresci 1885. p. 99. , 
(2) Veqi şi «Columna lui Traiană», an. IX. p.408.
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Nu mi-i ciudă că-i bătrână 

Cumii mi-i ciudă că-i nebună. 

Eii o mânii după surcele 

Ea-mi aduce viorele, 

Ei o mânii după viței 
Ea-mi aduce clopoței. 
O! tu bătută de stele, 

Asară ţi-am dată inele, ) 
Astă-Qi nu te vădi cu ele. 
„A-sară ţi-am datii cercei, 

Astă-qi nu te vădiă cu ei. 
Dacă mi-ai fi tu drăguță 

N'a”'mbla pe brumă desculță 

„Și pe vouă încălțată 
'Toema ca și o blăstămată !... 
Vai. de' mine ce păcatii, 

Ce nevastă mi-amii luată. 

Deminâţa nu o dată 

„Mănâncă și nespălată, 

Sara se culcă ne'nchinată. 

Ea-i păcatulii mei, 
Da nu e pă&catulii mei 

C'așa mi-a dat'o' D-deii! (1) 

In genere luată, poporulii română. cuută totă-dauna ca 

să nu se căsătorâscă de-aceia, cari nu se, prea lovesci 

Saii potrivescă unulii cu altulii în privinţa etăţii, și acesta 

din causă ca nu cum-va mai pe urmă să se nască neplă- 

ceri și desbinări între cei căsătoriți, sciindă prea bine că: 

Cine nu-ţi este de potrivă 

Iţă. va fi totă împotrivă. (2) 

(1) Din colecţia mea.-inedită 
“ (2) Antonii Pann: Culegere de proverburi saii Povestea vorbit Partea 1 Bucu- 

vesci 1853, p: 151.
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III. FECIORIL BETRÂNI. 

Sunt o mulţime de feciori, cari nu se'nsâră între anii 

18—30, cândi, după datină din străbuni şi după cumiă 

am ar&tată în capitolulă premergători, e timpulii celui 

mai potriviti pentru însurare, sunt crăși forte mulţi și 

de aceia carii nu sensoră de felu. 

Acelii soi de feciori, cari, după credinţa poporului, ră- 

mânu ne-însurați din causă că sunt sai prea uriţi și 

proști, saii prea pretenţioşi, saă pentru că li-i ursi a, 2ÂcĂ 
sau pentru că le-aii murită ursita, sau din altă causă Greşi- 

care, se numescu în genere în Bucovina; burlaci sing. bur- 
lacă, feciori sai flăcăi tomnatici, fectori sad flăcăi bătră ână, fe- 
ciori bătuţi de brumă Și Gmenă răsuflață. 

Acei feciori, a cărorii ursită e mică, adică a cărorii ursită 
s'a -născutu cu' multă mai. târdiu de câtii dînșii, trebue să 
aștepte până. ce le cresce ursita mare să fie bună de mă: 
ritată, şi de aceea, fiindii necesităţi a aștepta atâta timpi, 
îmbătrânescă. Cându însă ursita a crescutii mare, de și 
sunt bătrâni, totuși se însâră, 

„Acei feciori însă, cari nu se îns6ră nici o dată, fiindă- 
că l-ai murită sati n aă avută de felă ursită, cari holteesci 
totă viaţa lori și mori la urma. urmelorii ne- -însuraţi, sunt, 
după credința unora, şi mai alesii dacă s'au purtată bine, 
forte buni la Dumnedei, pentru că ei, câtă a trăitu, n aii
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sciutii ce-i bine şi ce-i rău pe lume; după credința mai 

multora însă astii-felu de feciori. sunt.păcătoşi, nefericiţi, 

morţi cu sufletulă și cu trupulă şi la a dopa înviere n'aii 

să aibă soţie. a a 
Românului în genere, Și mai alesti ce se atinge de fe- 

„ori, nui place nici de cum ca aceștia să Durlăcescă totă 

viață loră, ci voința şi dorinţa lui este. casă se însore, 

i să fie gospodari în locul părinţilovă, să. stăpânescă averea 

" vămasă de la aceștia şi să-i pomeniscă din nemă în nemă, 

„ca să nu se dică mai pe urmă, după cum e datina de 

a se crede şi a vorbi, că numai de geba aă trăită în lu- 

mea asta, dacă nu le-ai rămasă și loră ur mași, cari -să. le 

; perpetueze mumele de familie, să-i pomendscă şi să le dea de 

pomană. (1) 

Dreptii aceea ori și când i se da Roinânului prilejă, elă 

toti-Ga-una se apucă de capului unori feciori ca a- 

ceștia, îi sfiituesce și-i îndemnă să se -însore, să fie şi 

ei în rândii cu Gmenii;, ca să potă muri mai liniştită că nau 

i Sa stinsă semânța.: Er” dacă sfaturile cele bune și în- 

ţelepte nu ajută nimică, atunci nu-i cruţă, ci-i apucă nu 

odată și la trei parale prin o mulțime de istoriore Și cân- 

tece satirice. - 

Insă nu numai Românului căsătorită. nu numai celui 

în stare nu-i place astă-felu de feciori, ci şi tineretului. 

De aceea feciorii cei bătrâni forte adese-ori sunt luaţi peste 

picioră de cătră cei tineri. Şi ocasiunea. cea mai bună și 

mai potrivită pentru acesta sunti nunțile. 

Aşa audi nu o dată câte pre unii feciori tenări, care 

vede pre ună burlacii că se amestecă în jocu și-i ia alesa 

inimei sale de'naintea nasului ca să jâce cu dinsa strigând: 

Frundă verde tilipină, 

Am r&masiă flăcăi bătrână - 

(1) Vedi şi «Columna lui Traiană» an. LX. p. 384.
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Si aşi vrea ca'să me'nsoriă, 
“Dar fetele nu: mă vorii 
„Pentru că sunt. cam căruntii . 

Și de ile nu-sii de multii, 

Numai de cinci-decă de ai 

'Si nu poti mânca malaiă, 
Că-i malaiulii camii uscată. 

Da eii totii îsăi: de'nsuratiă. 

Gura: mea-i fără de dinţi 

- Eu. bătrânii făr'de părinți, 

„Și-arii [i bine să mă 'nsorii 

Sam și eii ce-v 'ajutorii! (1) 

Frunqă verde rușmărină, 
Râu îţi stă june bătrânii. 

- Maioranii crescutii în 6rbă 

R&ă îţi stă june cu barbă. (2) 

Și-apoi, dacă numai feckorii cel tineri i-ară lua astii-feliă 

peste picior, pâte'că toti arii mai merge, cum arii mai 

merge. Dar mai supărăciosi pentru dînșii e, că nu odată, 

şi fetele îi apucă la trei parale, şi cântecele alcătuite şi 

cântate de acestea pe sama lori adese-ori sunt cu-multii 
mai împungătâre şi pişcătore de câtă chiuiturile satirice 
ale feciorilor tineri. 

"Etă unul: 

Frunqă verde stejereli, 
"Când eram eii tinerelii 

Luami satul de-a lunguli, 

, » “De-a lungul şi de-a latulii. 
Care mândră. m& vedea 
Cu mânuţa că-mi făcea, 

Porţile că-mi deschidea, 

(1) Din Căndreni com. de P. Ursulă. 
(2) Tomulă lirică din «Noua bibliotecă română, » cursulă 188288, Braşorii 

1882, p. 30.
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Focu'n vatră-lii desvălia, 

Făclii pe masă punea, 

In casă că mă pofta 

Și din gură că-mi. dicea : 

< Vină, bade, pe-acolea,. .. 
«Că tu ești de sama mea.» . 

Și cu vinii că mă cinstia,. 

Nume mie că-mi punea: 
«Spate late de voinicii, 

«Buze moi de copili micii.».. 

Frunqă verde lemnii dubitii, 
După .ce-am -înbătrânită, 

Luamii satulii. de-a lungulii, . 

De-a lunguli şi de a iatulii, 
Care mândră m& vedea 
Ca pe câni mă hicăia O 

Şi din gură că-mi, dicea :. 

«Ce caţi, bade, pe-acolea, 

«Că nu ești de sama mea?! 
Porţile că-mi închidea, 

Făcliile le stîngea, 

- Focu'n vatră-lă învălia,. |. 

Nume mie că-mi punea: 
«Spate Iatencârjobute, 
« Duze incă dabălăizate.» (1) | 

- Pretutindeni, şi ori de cine.e prea bine cunoscutii că 

nuvorile în genere nu trăescii bine: cu scerele lori. Deci. mulţi 

feciori nu se'nsoră de grabă sati rămână pentru totii-d'a-una 

ne'nsuraţi din simpla causă ca să.nu facă maicelorit: sale 

prin însurare necazi și supărare. Şi acesta se vede forte 

răsveditii dintro mulţime de hore sai chiuituri poporane 

pre cari le chiue ei ca ună felii de desvinovăţire și: răs- 

punsă la învinovăţirile ce li se faci de cătră cei căsătoriți 
precum şi de cătră. feckoriă. cei. holtei. |. - | 

Etă una din mulţimea aceloră chiuituri :- - 

  

(1) Din colecţia mea ineâită,
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Florile de :pe isvorii: 
Tâte-mi strigă să mă&'nsorii, -: 

C'arii fi prea mare păcatii: 

Să r&mânii ne-însurată ; | 

Numai florea. cea din azi - - -- 

Imi qice să mă mai lasă 
S& nu-mi legii de capii năcazii. (1) 

Sau astu-felu: 

Pus'am gândulii să mă-'nsorii 
S'aducă maicii ajutorii ; 

Dar” gândii-ca să mă lasi, : 

Să n'aducii maicii năcazii ! (2) - 

Sai, în fine, și așa: . 

Pus'am gândul: să m&nsorii 

S'aducii: maicii. ajutorii, - 

Să o bată de cuptori - 

Și de-vatră câte-o-dată , 

Cândii va fi cam supărată. (3) 

Și bărbaţii precum și feciorii cei tineri, v&dândi dela 

unii timpii că numai de giaba își bati capulii cu astii-felă 

de Gmeni că nici într'ună chipă nu-i potii face ca să se 

îns6re, ţinându-se de vorba veche, care sună: «până la 

20 de ani se însoră cine-va singură; de la 20—95 îlă în- 

soră alţii ; dela 25—30 îl însâră o babă, 6r dela 30.de 
ani înainte numai dracu-i vine de haci,» (4) le dati bună 

pace să facă ce le place. 

  

" (Di. P. Laza: Chiote pop. din Selagii, publ. în <Tribuna»: an. III. Sibiră. 
1836. No. 10. 

(2) Idemiă de eadem publ. în «Tribuna» an IL No. 140. | 
- (3) Idem de eadem, publ. în «Gazeta Teansilvanier> an. L. Braşovă 1837. No. 6. 

(4) loană Creangă: Stan Păţitulă, poveste, publ. în «Convorbiri literare,» 
an, XI. laşi 1878. p. 22. . -



IV. PEPBLE BETRÂNE.. 

Sunt și o mulţime de fete, cari încă riu se mărită când. 
li-e timpulă, adică între anii 15—90, ci cu multi mai 
târdiă, er” altele de felii. a 

Acestă soiu de fete: se numesci de cătră Românii din 
Bucovina: fete Ditrâne, fete. stătute, fete ?n - păriă, cosilă albii. 

Causele pentru ce astă-felu de fete nu se poti mărita 
sunt multe și diferite. Unele nu se mărită pentru că, după 
cumă crede poporulă, le-a murită ursitulă, sai nu le-a so- 
sită încă partea, altele: pentru că-sii prea leneșe, cele mai 

multe însă pentru că. sunt urâte sau pentru că nu și-au 

păzită cinstea. , — 
Ce-i dreptu fetele s'arăi mărita bucurose. Nici una n'arii 

rămâne nemăritală. Dar'ce folosi că feciorii nu' voră să 

le ee. Ba! nu e destuli.numai cu atâta ! Feciorii adese- 
ori le ică şi pre ele peste piciori, ca și pre feclorii cei 
b&trâni, de și cele mai multe dintre dinsele nu sunt întru 
nimica vinovate cai rămasui nemăritate. Căci ce potu fi 
ele vinovate, bună-dră, dacă de la natură sunt urâte sau 
dacă referinţele materiale ale părinţilori sunt așa de nefa- 
vorabile că nu potă să le îndestreze, 
_EĂ, dar feclorii nu voră să scie nimica despre t6te acestea. 

Ei, și mai alesi când sunt forte bine dispuși, pre tote,
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fără deosebire, le iti peste piciori, chiuindu-le felurite chiui- 

turi satirice și anume: 

Celorii leneșe : 

Dragă-mi ești și te-ași lua, ! 

Dar mi-a spusii vecină-ta, 

Că te culci sara cu sâre, 
Si te scoli la prândulii mare, 

Și 'ncă-ți pare cu bănatii, 

Că de n6pte te-ai sculatii. (1) 

Sau așa: 

_Frunqă verde trei bujori, 

„După Pasci în .s&rbători, 

Mi-a disă tata, să mă 'nsorii 
“Să nu rămânii totii feciorii. 

Dară mama nu mă lasă 

Să-i -aducii lensșa!n casă 
pi Și. urâta după masă. (2). 

Cel6rii guşate şi buzate ; 

M'am cătatii într'o gliiletă (3) 
M am găsită fată buzată, 

Ri buzală, 

- Si gușată, 
Cam r&masii nemăritată. (4) o 

Celoruă urâte și sbâreite: 

Frunqă verde şi una, 
Mărita-m'ași mărita, 

Mărita-m'ași, mamă, da - 
De m'arii lua cine-va.! 

  

(1). S. FI. Mariană: . Poesit poporale române, t. IL. Dorne şi hore, Cerna 
1875, p. 226. 

(2) Din colecţia mea inedită... , 
(3) Ghilltă = gălâtă = clutură, - 

” (4) Din Calafindesc", sată în distrietulii Siretului în Bucovina, dict. de Sofia 
Frâncu, - 7 
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Mărita -m'ași, mamă, ei. 

Mărita-m'ași, mamă, ăi, 
Mărita-m'ași, da nu vrei, 

Că feciorii nu mă ieii, 

Că-s urâtă și sbârcită, 

Nu potii mânca, nici plăcintă, 
Că mi-i gura folfăeală, (1) 

Nu potii mânca nici scofală. (2) 

In genere tuturori celoră urâte: 

Astă fată-mi place mie, 

Că-i cu locii și cu moșie 

Locu-i bunii, moşia-my place 
Dar? cu hida ce voii face? | 
Locu-i bunii, şi muncitorii, 
Dar” urâtu-i stătătoră ! 

Pentru pămintii de ogoriă 
Aduciăi ciuma'ntre cuptorii ; 
Pămintuli nu Pamiă arată 
Ciuma-mi cere de mâncati. 

„Pentru doi ciocoi de boi, 
Adusei ciuma la noi; ' 
Cândii am fostii la cununie, 

Dumnedqeii era'n câmpie 
Cu piperiă și cu tămâe 

De mine n'a vrutii să scie, 
Săracele sutele 

Cum mărită mutele! 
Săracele decile 

Cum mărită secile! 
Lăcomii și eii la o sută 
Şi-mi luai și eii o mută: 

Bo
is
 

  

(1) Despre Gmenil cer bătrâni, cărora le-ai picată i6te măselele şi' din causă 
acesta nu potă nic! mânca nic! vorbi bine, se dice că Julfăescii. De la verb. a 
fol/ăl s'aii formatii apoi în decurgerea timpului şi alte cuvinte, precum: fol- 
Jăitil-ă adj.; folfădlă st. ; folfăitură sf,; folfăilă sm, foflea. - 

(2) Din Cănăreni, com. de P. Uzrsuli. — scofală a 'uniăi felă de bucate. 
a 2 

S. FI. Marianii: Nunta la Români 
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Lăcomii și ei 'la o.vacă: 

Şi-mi luai şi eii o sacă!(1) 

Celoră înaintate în vârstă, dar cu tote acestea totuși 

ară voi să se mărite ca să scape o-dată de fetia blăstămată: 

Vai de m'ași ved6 scăpată 
De fetia blăstămată, 
Că-i rușine să mori fată, 

Bătrână, nemăritată. (2) 

Maică, nu mai vine nime, 

Er te-i amări cu mine. 
Dă-le, maică, băutură, 

Să nu mă “cate la gură; 

Dă-le, maică, de mâncare 
Să nu mă cerce de mare. 

Niei n'amiă dinţi, nică n'amii măsele 

Cau cădutii ca vai de ele. (3 

Celoră ce le-ai trecutii acuma de multă timpul mări- 
tatului: 

ME dusei a peţi'n Boi 

La fata cu șese boi, 

Boi-mi placă, boii suntii buni, | 

Dar'fata-i de mulți Crăciuni.: (4) 

Sai așa: 

Fata, care e bătrână, 

Șade'n casă, ţesă lână, 

  

(£) B. C. Fontanele: Dorne şi Hore din Câmpia Ardţlului, publ. în <Șeqă 
torea> an. VI. Buda-Pesta 1880 p. 51. 

(2) Iuliu Moldovan: Cântece şi chiuituri pop. publ. | în «Gazeta Transilva- 
niel», an. LI. Braşovă 1888 No. 128, 

(3) Idem de eadem. 
(4) Idem de eadem.



— :19 — 

Că ei vremea-I-a trecniii, 

De a. mai:sci de Xubită. (3) 

Sau astfelu : 

Mătrăgună rătezată. : 
Mărită-mă, Dâmne-odătă, 
Că de cândi îsă fară mare, 
Patrudecă de ani îmi pare. 
ME dusei îritr'o' grădină - 
ME uitai într'o fântână 
ME vedui fată bătrână. 
Dar'după ce-m'amii uitată - -: 
Mi-amii pusti hobotulii în capii 
Ca să mârgă vestea'n sati 
Că și eii m'amii măritatii. (2) 

Asifelă chiue feciorii feteloră bătrâne ! 
Dar ei nu se mulțămescii numai cu fetele. Ri adeseori 

e și pre mamele acestora preste picior, chiuindu-le nu 
odată și loră:: 

La rachita rămurată 

Șede-o mamă supărată, 

Că fata-i nemăritată. 

„Nu da, mamă, vină fetei, 

Ci dă vina cui n'o cere, 

Că fata sar mărita, 

Dac'ar fi cine-o lua! (3) 

La răchita rămurată 

Sede-o mamă supărată 

Că-i fala nemăritată. 

(1) A. 1. Hodoşii: Poesir pop. din Comitatulă Turda-Arieşu,publ. în «Familia» 
an! XXIV. Oradia mare 1888 p. 199. 

(2)..Din Dorna, colecţia mea inedită, 

(3) 1. P. Lazară: Strigături pop. din Selagiă, publ. în «Gazeta Transilvanie, 
an. L. No. 14
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Mărita-o-ar, nu se'ndură, 

Că mai are-unii dinte'n gură 

Legalii într'o pândătură. (1) 

Și 6re ce spuni bictele fete la tote acestea ?... Ce facit 

ele ca să nu fie neconteniti luate'n batjocură și amărite ? 

Eată ce: 

La vatra, cu: doi tăciuni 
Facii fetele rugăciuni 

Sâmbăta, Duminica, 

Doră să. poti mărita. (2) 

  

(1) Din Bucovina, colecţia mea, inedită. 
(2) Din Calafindese!, dict. de S. Frâncu.
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V. URSIREA 

O s6âmă dintre fetele cele Dbetrâne, vEdendă că de multi 

le-a trecuti acuma timpulă măritișului și cu tote acestea 

totuși nu se mai poti mărita, pentru că nici uni feciori 

nu se arată ca să le peţescă, cugetă că vr'unii duşmanti 

saă vro dușmancă. 6re-și-care le-a făcută anume ca să nu 

fie iubite și peţite. Drepti aceea caută ele acuma t6te chi- 

purile și mijlâcele cum ară putea face să placă feciori- 

loru. Și dacă prin mij!âce bine vădute nu-și poti ajunge 

scopulii, atunci își i6ă refugiulă la farmece şi vrăji. 

Parmecele în genere ai scopă buni, căci .printr'insele, 

după credinţa poporului, fata, ce le foloşesce, se curățesce 

numai de ura și făcătura de care se crede a fi cuprinsă şi 

se face plăcută și iubită de feciori. Prajile din contră au 
totu-d'a-una scopiă răi, căci fata care vrăjesce, după cre- 

dința generală a poporului, nu numai constrânge pre fe- 

ciori de a se amoreza într'insa, ci ea, luându-și adese-ori 

refugiul şi la spiritele cele necurate ca acelea să-i vie în- 

tru ajutorii și să-i aducă ursilulă cu nepusa în masă ori 

de unde s'ar afla acela, îlii necesiteză nu numai ca s'o 

iubâscă, ci tot-o-dată s*o iea și de soție de-ar fi nu nu: 
mai bătrână, ci chiar ca şi n6ptea de urâtă. 

Deci fiind-că o atare fată, care cu ori.și ce preţii voesce 

să se mărite, începe mai ântâiu cu farmecele, și numai
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după ce vede că acestea nu i-au ajutată nimica, își iea 

refugiulă la, vrăji, şi ei voii reproduce în șirele următore 

mai ântâii unu farmecă, ca cetitorii acestui studiu să aibă 

o idee măcară câtă de mică despre chipuli cumt îndăti- 

n6ză o s&mă de fete a-si face «pe dragoste», Și apoi o vraji 

din care se va vede cumu își facii ele «pe arsită» sai cumil 

își ursescă, cumii își aduci ursituli. 
Fata, care își face pe:dragoste se duce în revărsatuli 

zoriloră la o apă cugătore; ajunsă la starea locului își 

plecă corpul și ținendă mânele cu degetele încleștate în 

apa. cea curgătore rostesce de trei ori după olaltă versu- 

rile următorului farmecu : | 

Buhă dimins!a apa lui lordanii - 

Cu stropii lui Avramii 

Bună diminâţa apa lui Ichimii 

Cu stropii de vinii |! 

it Marţi dimineţa m'am sculatii, 

Pe. obrazii nu m'am spălată, 

La icâne nu m'am închinatii, 

Pe cale pe cărare m'am luatii 

Pe: cărare necălcată, 

Pe-r6uă nescuturală, 

Pe dragoste neluală,, 
Şi :m'avi treziti de o-dată 

De piciore 'mpiedicată, | 

De mânuri legată, 

Cu ură'n faţă” aruncată, 
De urechi surdă, 

De" gură: mută, - 

De:ochi chisră,. 

Plângândi, 

Oftândiă,. 

Si dăulindii, 

Nime nu m'o vădutii, 
Nime nu to auqitii, 
Numai 'Maiea.- Precista, - : --- 

, 

  

Numai ea că m'o vădutii, 

Nunani ea m'o audilii 

Din împărăţiea ceriului, 

Din. porta. raiului. 

Și ea cum m'o văduti, 

Cum. m'o auditii 

La mine-o veniti 
Cu rumii și cu: vină 

Și m'o întrebatii, 
Și- mio: cutîntatiă : 
— Ce plângi N.. ce :ofteză, 
Ce te dăulesci ? 

— Maică Precurală ! 

"Eu cum, n'oiii plânge 

Cu lacrimi de sânge, 

: Cum nu m'oiii dăuli, 

- Că eii Marţi deminâţă m'am seu- 

- [lată 
„Pe obrazii na m'am spălat, » 

„La ieâne nu ra'am închinatii, | 
“Pe cale, pe cărare m'am luati, 
“Pe cărare necăleată, 
Pe r6uă riescuturată,! 

*--Pe. dragoste: neluată, -. -..-:
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Și. m'am lrezilii de-o dati 
"De picidre'mpiedicată, 
De mânură legată, 

Cu ură'n faț aruncată, 

De urechi surdă, ; 

De gură multă, 

De ochi. chi6ră, 
Toti plângenâii, 
Oftândii 

Și dăulindă,. 

— Taci N. nu plânge 
Cu lacrimi de. sânge, 

Nu te dăuii, , 

Că, eii piciorele ţi le-oiii despie- 

IE (dica, 
Mânurile ţi le oiii .deslega, 

Cu urechile îi audi, 

Cu gura-i pul grăi, 

Cu ochi-i pute vedâ. 
Taci nu plânge 

Cu lacrimi de sânge, 

Nu le dăuli, 

Că ei de ură te-oiii mântui. 

Cu rumii şi cu vinii te-oiă 
[stropi. 

Sorele "n, capii ţi l-oiii resări, 
Cu luna te-oiii încălța, 

Cu stelele te-oiii înfrumuseţa, 
Rujuţele sorelui 

In umerele obrazului 
Pune-ţi-le-oiă, 

Luceferă în umeri așega ți- oiii, 

Stele 
Mănunţele | 

In spete pune-ți-oiăă, 

Frumos găti-te-oiă, 

„Frumosii înpodobi-te-oiii, 

Cu. dragoste înveli-te oiăi, 
Cu rumă și: cu vină stropi-te- oii,   

Trâmbiţă de-arginliă în gură pu- 

[ne- -i-oiii, 
Clonţii de cucii în mâna drepţi 

[pune-ţi-oiii, 
Suliţă de-argintii ” 

In mâna stângă, pune-ţi-oiă, . 

Pe calulii sfintei Duminicii 

Incălica-te-oiii . 

lu biserică porni-te-oiii, 
Pe uliţă când îi ajunge 

Băeţii 

Și omenii 

Prându'm masă Vorii. lăsa 
Peste garduri s'orii arunca 

Şi la tine sori uita 

Și cu toţii s'orii mira : 
"Ce împărătesă, 

Ce vodssă, 
Ce crăiasă, 

Ce preotâsă, 
Ce dăscăliţă, 

Ce vorniciţă ? 
Da nu-sii vorniciţă, 

Nu-sii dăscăliță, 
Nu-sii preo!6să, 
Nu-să crălasă, 

Nu-sii vodâsă, 

Nu-sii împărătâsă, 

Da sii N. cea alâsă, 

Mândră și frumosă! 

In biserică când oiii întra 

Sfinţii s'orii bucura, 

Popa cu cartea'n mân'a sta. 

Și la mine s'a uita. 

“Toți omenii, . câți s'orii afla 

In biserică, la. mine s'orii uita, 

Și s'orii mira : 

„Ce împărătâsă, 

Ce: vodesă,



Ce' crăiasă, 
Ce preotesă, 

Ce dăscăliță, 

Ce vorniciţă ? 

Da nu-si vorniciţă, 
Nu-să Qăscăliță, 

Nu-sii preotâsă, 

Nu-sii crăiasă, 

Nu-sii vodâsă, 

Nu-sii împărăt6să, 
Da-sii N. cea al6să, 
Mândră și frumâsă. 
Din biserică cândii .oiti eși 
Din trâmbiţă oiă trâmbiţa, 

  

Din clonţul celii de cucii oiii cânta, 

Din sulițoiă sulița. 

Cum așteptă fie-care 

Cu dragii să audă cucu, 

Și cum îi drăgălașii cucu, 

Așa să fiii dragă și eii, 

La flăcăi și la tâtă lumea, 

Și precum îi trâmbiţa 

Drăgălașă si vestită, 

Și s'aude de departe, 

Și-o ascultă Omenii, 

Așa cu dragii să mă asculte 

Și pre mine toți flăcăii 

Și s'audă vorba mea... 

„După rostirea. acestori versuri iea apă în pumni și arun- 
când'o peste capii rostesce versurile următâre asemenea 
de trei ori : 

Câţi stropi sarii peste mine 

Atâţa 6meni 

Să mă grăâscă de bine! (1) 

Etă acuma și o vrajă : 
Eii, focule, te' nvălesci, 
Dară tu te desttilesce, 
Şi te fă laurii, 
Balaurii 
Cu solzii de aură, 
Cu 99 de limbi, 
Cu 99 de ochi, 
Cu 99 de mâni, 
Cu 99 de picicre, 
Cu 99 de capete, 
Și te du peste hotară, 
Tocma peste-a noua ţară 

a a O N O 

(1) Farmeculă acesta, culesă dela o R 

  

Şi-mi adă ursitulă meii 

Cel lăsată de Dumnedeii. 
De le-i găsi la masă bândă , 

Sverle-i pabaru din mână, 

De le-i găsi mâncândă - 

Sverle-i lingura din mână. 

De le-i găsi pe patii 

Dă-li sub pati, 

De le-i găsi pe laiţă 

Dă-li sub laiţă, 

De le-i găsi pe cuptioriiă 

Dă-lii sub cuptioriii, 

omâncă din Mitoculiă Dragomienel, sală în Bucovina nu departe de Sucâva, mi la comunicată d-lă Dr. St, Saghină. .



  

Și-lă pornesce și mi-l adă: | Cu ochi-lii ochesce, 
Peste ape fără .podă Cu c6da-lii plesnesce, 
Peste pădure lupesce, Spre mine-lii pornesce, 
Peste câmpuri epuresce, La mine-lii sosesce. 
Prin pădure fără sine, Cu dinsulă în astă sară 
Prin satii fără de ruşine, Aeve să mă visăzii | 
Și-li ad'anume la mine. | Pe dinsulii.pe mâne sară 
Ca feciorii îl adă... Cu ochi-aeve să-lii vădiă, 
Cu -mânele mi-lii împinge, . Cu dinsuli să mă 'ntâlnescii, 
Și cu limbele mi-l linge; Cu dinsulii eii să vorbesc! 

Fata, care voesce a-și aduce ursitulii în chipulii cumi 
s'a arătată, în timpulii acela câtă ţine rostirea versuriloriă 
vrăjei, învălesce foculii cu unii resteii furată în sara Sf, An- 

dreiă saii a Sf. Vasile dela o casă, unde 6menii nu sunt 

de-a doua ră cununaţi. Er' după ce a sfârșită de rostitii 
„cuvintele de mai susu iesă afară și asverle resteulii peste casă. 

Se *ntemplă insă ad se-ori că nu numai fetele cele stă- 

tute își i6u refugiulă la farmece și vrăji, ci. multe și dintre 

cele-lalte, cărora nu li-a trecută încă timpuli măritişului. 

Cele din urmă însă nu o faciă acâsta nici o dată din causă 

că nime n'aru voi să le iee, ci. mai multi de temă că fe- 

ciorii, pe carii și-a pusti ele ochii, pre carii îi iubescă 

cu pasiune, și carii, la rândul loră, încă nu s'aă arătată 

indiferinţi faţă de dinsele, mai pe urmă le vori uri și voră 

da mâna cu altele. Deci ca să fie sigure că feciorii aleși 

de dinsele nici cândă nu le vori părăsi, îi farmecă. 

„Dovadă despre acâstă apucătură a feteloră amorizate, 

cum se dice, până peste urechi, avemi, între multe altele, 

Și urmâătârea doină din Hârlău în Moldova : 

Frundză verdi pomâ nâgră, 

S6rili-i la tâcă, 
M'am tâlnitii cu puica'n portă. 

— Na-ţ puicuțon leii bătută 
Și'ni disfă ci nă-ai făcuti.
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„— Nu ţi-am făcută să-ți disfacii, 

Ci-am făcutii, câ-ni eşti dragii. 
— Naţ puicuțon irmilicii 

Si-ni disfă ci ni-ai făcutii, 

— Macarii si-ni dai nii di Ici, 

Nu ţi-am făcutii ca să chici, 

i am făcutii ca sâ mă fel. : 

Hai dragă mai la vali, 

Sâ găsimii o vrăjitori 

Si i-oiii -da și eii părali 

Și ti-a farmaca mai tari. (1) 

„Apoi acesta : 

— Desfă-mi, mândră, ce-ai făcutii, 

Că eii sint băiat pierduti ! 

Şi-mi deslegă, ce-si legatii, 

Că eii sint băiatii stricatii! 

— Bădiţii, bădișorulii meii, 

Nu ţi-am făcutii să-ţi desfacii, 

Da ţi-am făcutii, că-mi ești dragii. 

Pâră din capi eii ţi-am luatii, 

Pe apă l-am aruncații; 

Cumii mergea apa de lină, 

Fără min'să n'ai hodină ; 

Cumii mergea apa de lare, 

Fără mine să n'ai stare. 2) 

„Im fine și acâsta: 

Drumiă la d6li şi drumiă la vale, 

- Imi facii veculii totii pe cale, 

Nam în lume sărhătore 

Nici n'am partea mea la sore. 
Bat'o crucea ursitdre, 

  

(1) Michailă Caniană : Poesil populare, Dorne, culese şi publicate întoemat cum 
se qicii. laşi, 1888. p. 69. 

(2) Alesiu V.: Poesil populare, publ. în «Convorbiri literare,» an, XMIL. Bucu- 
erscl 1839, p. 919, - N
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Cure na ursilă pe mine 

Să mam nici o di cu bine! 

Ostenitii mereii de ducă, 
Nâptea'n codri m& apucă, 

Copacilorii sunti nălucă,! 

Ochi-mi nu se mai usucă! 

Unde mergii, în ori ce parte 

Dragostele-mi sunt deșarte. 
Aolică, lică flore! 

De mai fi fărmecătore 
Nu, maă. avute din cale 

Să culci, pe urmele tale ! 1) 

1) V. Alecsandri : Poesii populare ale Româniloră, Bucuresci 1866, p. 277.



4 — 98 — 

VI. ÎNSUŞIRILE MLRESEI. 

O fată mare, care voesce să se mărite până a nu de- 

veni fată bătrână, trebue să possadă următârele însușiri 

principale, și anume: să fie onestă, stătornică, sirguinci6să, 

strângătore, grijulie, isteţă, înleleptă, frumâsă şi mai pre 

sus decâtu tote acestea sănătâsă. (1) 

Şi cum că întru adevării acestea sunt insușirile cele mai 

de frunte şi mai căutate de poporulă română ne putemii 

încredința nu numai din experiența de tote dilele, ci și 
dintr'o mulţime de proverbe și cântece poporane, cari sunt 

răspândite în tâte părţile locuite de Români. 

Așa în privinţa onestităţii sau a purlării cele! bune unii 
proverbu ne spune că «cinstea e mai scumpă de câtii tote». (2) 

În privinţa sirguinţei unu proverbă forte vechii Și destulu 
de r&spânditii dice: 

Sirguinţa 

Ţese pânda, 

Eră lenea 
Pierde vremea. . 

  

(1) Vedi şi «Columna lut Traiani», an. IX. p. 284. 
(2) A. Pann: Povestea vorbii, t. II. p. 184.
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Altă proverbi totii atâti de răspânditii spune: 

Cine mișcă | 

Totii mai pișcă, 

Cine şade 

Câda-i cade. 

Prin urmare fetele oneste şi sîrguinci6se şi mai alesi 
acelea ce se pricepi cum se cade în ale gospodăriei sunt 
totu-deauna preferate. Din contră cele leneșe și mai alesii 
acelea ce nu-și prea bati capuli cu torsuli, ţesutulii, cu- 
Sutulii și cu prepararea bucateloră, lucruri pre cari o fată 
de ţărană trebue numai de câti să le scie, nu numai că 
sunt trecute cu vederea, ci adese-ori luate chiar şi'n rîsă. 

Aşa o doină poporană din Transilvania și anume din 
* Solnocii Doboca ne spune următorele despre o fată, care nu 
şcie ţesă și torce: 

— Iubita mea Dorofată 
De te-ași vede măritată 

Nu te-ași da pe lumeu t6tă. 

— Maică, de-o sută de ori 
M'am totu pusii p'ângă feciori 

Și le arâ șoptiti la ureche, 

Că sunt tînără, nu veche; 

Dar răsboiuliă, (1) mânce-lii focul, 

dla mi-a stricati noroculi, 
Cândă la furcă me puneamii, 

Zotă diua că dormăamii. (2) 

„Altă doină, toti din Transilvania, şi toti despre fetele cele 

leneșe, cară nu şi-aii prea bătută capul cu cusutulii, ţe. 

sutulii și fiertulu, gice : 

Trecui valea și-unii pârăi, 

ME "'ntâlnii cu soeru-mei; 

  

(1) Răsboii=stative, 
(2) Laura Veturia Mureşanu: Dolne din Arăâli (Solnocii-Doboca) Publ în <Fa- 

milia>. An. XXI. Oradia-mare 1885 p. 440 No. 37.
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Socru dice 'cătră mine: 

— Ie-mă fata și-mi fi ginere! 

— «De mi-ai da chiar șese boi, 

Fata ta nu e de noi; 

Maica vrea o cusutore, 

Fata-ţi d6rmen şedătore. 

La: răshoiă nu să pricepe 

De mâncare-nu sci fierbe, (1) 

E despre o fată, care nu scie nici fierbe: nică coce, o 

doină din Satmari ne spune următorele : 

Mărita-m'ași, mărita, 

Pâne nn sciii frământa; 

Mărita-m'ași şi eii biată, 
Că de multă îsi șieii fată; 
Și părulă. prin. clopii 2) să-i Yasă, 

Numai să mă vădii mirâsă, 

Să mă pue după masă. 3) 

O variantă a acestei doine sună ast-felii : 

Mărita-mași, mărita, 

Pită, nu sciii frământa, 

Nică de pită n'arii fi. bată, 

Dar nu sciii face mălaiii, 

Nici de mălaiii n'arii fi hibă, 

Nu sciii face mămăligă. 4) 

In fine și ună proverbu din Bucovina ne spune despre o 

fată leneșă, care samănă că nu va fi bună gospodină, 
următbrele: Acestă fată pare că nu-și vă ziăta cuțitulă în băr- - 

bânța cu brângă.» 

(1) Victoria Farcaşi : Poesi! pop. din Cacucia, publ. în «Gazeta Transilvaniei,» 
an. XLIX. Braşov. 1886. No. 228.. 

2) Clopi=pălărie. 
3) Florian Danciu : Poesii pop. de prin Satmară, publ. în <Familia,> an. XXIII. 

Oradia-mare 1887 No. 2. p. 19. 

4). Val. Branisce : Chiote pop. din Valea Bu, publ. în <Tribuna, an. Sibili 
1881, No. 146, IE
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Nu-i placii Românului fetele leneșe, dar nici pre cele 
mârșave încă nu le pote'sufeii. Eta ce ne spune elu: în pri- 
vinţa celori din urmă : 

Eii la voi n'am fostii de-a sară, 

„Pare c'a trecutii o vară; 

Și la voi n'am fostii de feri, 

Pare cai trecutii trei veri. 

Am fostii a sară la voi, 

Casa-i plină de gunoiii, 

Și pe laiţă-i zăhăilă, 

ME miremii la ce-am venită, 

In casă nu-i măturatii, | 

M& miramă ce-am mai cătatiă. . .1) 

In privinţa frumuseţei unii. proverbă din Bucovina (ice : 

De câtii oiii întinge'n untii 
Și m'oiii uita în pământii, 

Mai bine-oiii întinge'n sare 

Și mă voii uita la sore. 

Sai, după cum spună Românii din Muntenia : 

Decât să mânâncii mămăligă cu untă - 

Și să mă uită în pământii, 
Mai bine pâne cu sare 

Și să mă uiti lu ea ca la sore.2) 

Pentru că : 

Toti de-a-una feţiș6ra 
Mărită pe fetișora. 3) 

adică : decât voiii lua o sluţenie avută și nu voiti 
pute căuta la dinsa, mai bine voii lua una mai sărăcuţă, 
dar frumâsă cu care să poti trăi în pace: și fericire, căci :: 

PI 
1) Din colecţia. mea inedită. 
2) A. Pann: Povestea vorhi!, t. [L.p. 129. 
3) Idem de cadem p, 1$9.
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De câtii c'o: nevastă hidă 

Mai bine cer boi'n smidă, 

De câlii c'o nevastă prâstă 

Mai bine cu boi pe câstă. 1) 

Cu tote acestea însă dacă se cere ca o mirâsă să fie 

frumosă, trebue în. același timpă- să fie şi. isteţă și ințe- 

l&ptă, căci: 

Frumuseta vestedesce, 

Er” înțelepciunea cresce. (2) 

Şi apoi: 

Nevasta cu minte bune 

E bărbatului cunună, (3) 

Așișderea să caută ca miresa să nu fie prea frumâsă, 
pentru-că dacă e prea frumsă, erăși nu e bine, căci 
Qice-o doină: i | 

Însura-m'ași însura, 
Faturâtă n'ași lua, 

Nici prea frumsă nu-mi place, 

Că prea mulţi prieteni i îşi i face (& 

Prin urmare, după părerea” poporului, e cu multii mai 
bine : 

Să-ţi iei nevastă de casă 

Nică urită, nică frumâsă. (5) 

căci e: 

Mai bine unii dramii de nurețe 
De câtii unii carii de frumusețe. (6) 

  

1) Gr. Sima a lui Ionii: Cântece pop. din Ardeală, „În « lia», . 
Ord mare 100000 00. Ante Pop publ. în «Familia», an. XXI 

( imion pe pariu: icătâre din > - 
pet, iguen Rok Di Selagiă, publ. în <Şedătârea> an. IV. Buda 

(3) A. Pana: Povestea vorhil, t. II. p. 110. 
(4) Tomulă lirică. p. 27. 
(5) A. Pann: Povestea vorbi!, t. II, p. 151. 
(6) Idem de eadem. t. IL. p. 129.
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Pentru. că: 

Ce-i frumosii la toți le place, 
- Dar” nu scie'n elii ce zace. (1) 

Și apoi: 

„Ce folosii de chipii frumosti 
Dacă nu e lipiciosit. (2) 

Din, causa arătată apoi nu unii feciori îşi caută mir6să 
de o frumusâţă mijlocie, fiindă deplinti încredinţată că cu o. 
atare. va duce-o cu multii mai bine, decât cu una prea fru- 
mosă. Afară de acesta: 

De s'arii lua numai rasi 

Narii mai fi în codri fagi 

„Dar se iâi și cei urili, 

Dacă-să fagi grămădiți. (3) 

„Sai,. după cum spună Bucovinenii : 

pe s'arii lua numai dragi, 

Narii mai fi frunqă pe fasi, 

Da se i6ii şi cei uriţi 

De-aceeu-sii fagi” nfeundiți. (4). 

Pe lângă însuşirile înșirate mai sus, mai caută fie-care 

fecioră, -şi mai alest părinții săi ca miresa să fie dintr'ună 

nem Dunăt, viță bună, din omenă de omenie, cinstiţi ŞI cu 

vadă "n satii, (5) ţinându-se în privința € acesta forte strictă 

de proverbulii străvechi :: - 

Viţa de vie 
Toti învie 

Ew cea de rogozii 
Cade giosii. | 

  

(1) dem de eadem. t. II. p. 110. 
(2) idem de eadem t. II. p. 129, 
(3) N. Petru ; Poesil pop. publ. în «Familia», an. VIII. Pesta 1872. No. 13. p. li. 

(4) Din colecţia mea inedită, 

(5) Vedr şi «Columna lui Traian,» an. IX. p. 384. 

5. 71. Jlariană: Nunta la Români.
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Starea, în care se află cea mai mare-parte a poporului 

români în timpulă de față l'a constrinsii a se gând! mai 

multă la avere, punendă ore-şi cum în umbră cele-lalte 

însuşiri ale miresei. dacă voesce ca feciorulu, ce are a se 

căsători, să p6tă mai uşorii și mai bine tră). Însă nu toti 

ușa era și mai de multă, pe când fie-care Română avea 

o stăricică mai bună, pe când putea să înzestreze de-o po- 

trivă .pre toți fiii sti fără a face vre-unuia strimbătate. 

Atunci averea nu'se căuta aşa de tare ca în diua de astă-di. 

atunci fie-care dicea : «nu căuta să fie Vogată, ci caută să 
fie de irclă și. sîrguincidsă, căci cu una sîrguincisă poți face 

ori și când casă și avere, pe când cu una leneșă, şi ceea ce 

dă, păerdă.> Şi-apoi, «nu averea face pe omi, ci omuli face 

averea», pentru că «bani aă și țiganii. &r' omenie n'a. 

Cu tite acestea poporulă nostru chiar şi în timpul de 

faţă, când e vorba despe viitorul s&ă, preferă mai de 

grabă a-și lua de nevastă o fată mai sărmană și mai pu- 
țină pretenţi6să, decât una avută și cu o mulțime de 

fumuri în capi. Și acâsta o putemiă cunâsce forte lesne. 

din mulţimea doinelori și horeloră, cari le audimi mai 

la fie-care adunare şi petrecere. | 

Etă ce ne spune uni feciori din Transilvania și anume 
din ținutulu Bârgăului în privinţa acesta: 

„ Însura-nv'ași însura, 

Nu sciii ce fata-și lua; 

Aşi lua de omi bogatii, 

Răi mă temii de vr'unii păcatii 
Ea mi-arii cere lumea tâtă, 
Făra se gândi la plată, - 
Și mi-arii cere piei de smeă 

„ Să'ncalţe piciorul săă, 
Că de capră 

Lesne crapă 

"Și de oie 

Se despâie
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: Și de ţapii 

Sare 'n capi. 

Oră lua o sărmăncuţă, 

Care pârtă opincuţe, 

Și cămeșă cu altiţe, 
Şi-i încinsă cu catrință. (1) * 

Altii feciori, toti din Transilvania, dice : 

Însura-m'ași însura, 
Nu sciii s6cra.ce'mi va da: 
Coșarea cu fusele, 
Cotruţulii cu mâţele? 
Însura-m'ași insura, 
Nu sciii ce fata-și lua. 
Ași lua de omii bogatii... 

Totii mi-e temă de-unii păcati, 
Că-mi va. cere lumea'nirâgă, 
Și chiar sfobote de capră 

Că de die 
Se despâie 

Şi de ţapi 

l sară în. ceapă! 

Ași lua de la Bârgăi 

Mă& temă c'a fi lucru râă, 

Că fetele din Bârgăi 

Toti râgă pe Dumnedeiă 

S5 nu le dea 'bărbatiă răi, 
Aşi lua din alte sate 
Chieltuelă-i și departe. 

Voi. lua mai s&rmănuţă, 

l-oă cumpăra opincuţe, 
Ea şi-acelea să le cruțe, 

Ca âmbla mai multi desculță. (2) 

(1) 1. Dologa: Doine şi hore din Ardeli din ţiuutuli Bârgăului, “publ. în «Fa-- 
milia,> an. XX. Oradia-mare 1884. No. 48 p. 575. . 

„(2): Cântece pop. publ. în «Amicul poporului, foae pop. An. [. Pesta. 1867. 
No. 32. p. 2604, . ,
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Românulii adevăratii nu sufere nică'când ca femeea să 

fie stăpână peste dinsulu, ea să-i cânte şi elii să j6ce după 

cum va voi ea. Prin urmare el își caută tot-d'auna mi- 

resă, care nu e cu multă mai avută decât. dinsulu. 

De-ași trăi câti. piâtra'n. vie, 
Nu ici fată cu moșie 

"Să-mi poruncâscă ea mie, 
Ci-oiii lua una săracă, . | 
Ce voii dice ei să facă “| 
Numai câtii mie să: mi placă. W. 

Sai așa: D 

De-ași trăi câtii frunda'n vie 
Nu iei fată. cu moșie, E 

Să-mi. poruncâscă ea. mie, 

Ci-oiii lua una săracă, 

Ce Y-oiii porunci să. facă. . 

Și să-mi fie mie dragă (2). . 

căci, dice el în altă doină: 

Dragă-mi-i fata săracă, 
Că cu mâna ei se'mbracă; 
E fata de gasdă mare 
Vinde-o vacă și-și 16 pâle ; 
Vinde-o vacă și.unii viţelii 
Și-și 16 pâle şi spăcelii. (3) 

Sunt, cum am gisă, mulţi și de-aceia, carii caută nu- 
mai la avere, €r' câtu despre cele-lalte însușiri ale miresei 
prea puţină le pasă. Mai pe urmă însă, partea cea mai 

  

(1) Domide și Şorobetea : Doine de pe Valea, Rodnei, publ. în «Traian» an IL. Bncuresct, 1870. No. 10. 
(£) Iuliu Bugnariă :' Doine şi horefipop. din glurul Năseudulut publ. în <Fa- tuilia> an XXIL. Oradia-mare 1866, p. 19. 
(5) 1. P. Lazar: “Sirigături pop. din: Selagră publ,. în «Gazeta Transilvanie» an. L. Braşovu 1887. No. 6, 

:
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mare dintre ast-felii de feciori se căescii amarii de ceea-ce 
ai fâcuti, dar” ce folosi că e prea târqiu. 

Etă spre exemplu cum se căesce unii bărbatii, care s'a 
lăcomitii la prea mare avere şi şi-a luatii o miresă din 
părinți mai avuţi de cât ai săi: 

Orb am fostii, ori dâră bată 

- Cândă.am pornită la'nsurată, 
“-Frunqă 'verde'n codru desi, 

Totă lumea, și-a, alesă 

Ce-a fostii buni şi mai fălosii, 
Ce-a fostii -verde şi frumosi, 
Dar e, Dâmne, am alesii 

Ce-a fostii mai răi în ovăsii : 
Trei fire de neghinuţă 

O. mândruţă 

"Co murguţă, 

Lăcomiamii 'că-i gasdă mare 

Și-o luăi -de peste. vale. 

-Săracile sutele 

Cum mărită slutele. | 

MEmbiai şi e'la sută 
Și luai și ei o mută. : 
Când o vădă la foeu șădândiă 

-Par'că-i ursu mormăindii ; 

Când o vedă nepieptănată, 
Par'că-i buha impănată. 

Îmi dă bliduliă nespălatii. 
Și lingura de sub pată, 0 

E Mai - pe. scurtii fe care. fecioră așădati şi prevădătorăi î își 
alege, cum. dice proverbuli «peticii după 'saculă săi»... 

  

(1) Iuliu Moldotanii : Cântece și. chiuituri pop. publ.: în «Gazeta Țransilvaniel» 
an. LI, „Braşovă 1888. „No. 128,



VII. ÎNSUŞIRILE MIRELUI. 

Acelea-și însușiri, cari se pretindii dela mir6să, se pre- 

tindă şi dela mire, cu acea deosebire numai că pe frumu- 

seţea mirelui nu se pune atâta preţ ca pe a miresei, de 

unde se vede că s'a născută apoi şi proverbul nu prea 

măgulitoru : <Dărbatulii să „fie puțintelă mai frumosi decât 

draculă. (1) 

Dacă alegerea mirelui ari atârna numai dela fetele, cari 

au să se mărite, atunci de bună semă că prima însușire, 

care s'ari lua de cătră cele mai multe dintre dinsele în con- 

sideraţiune, ari fi frumuseţea. 

Dar” ce folosă că la alegerea mirelui sati mai bine disii 

a ginerelui primulu votă îli au părinţii fetei. 

Ba! mai de multă era datină- mai totă așa ca și la Ro- 
mânii de adi din Macedonia, că fata nici nu era întrebată 
de voesce a se măriia după cutare feciori, ori nu, ci, dacă 
părinții tinerilorii se înțelegea între olaltă, tinerii trebuiau 
să se supue și să se căsătorâscă chiar şi'n. casuli acela 
când .n'ar fi avuti nici cea mai mică atragere şi aplecare 
unuli cătră altulu. 

Din causa acâsta -apol se născeai mai: nainte între cei 
mai mulţi căsătoriţi nu numai ne 'nţelegeri, certă, desbi- 
nără, ci până chiar și despărţiri. 

(1) A. Pann : Povestea, vorbij, tul p. 125,
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În timpul din urmă însă, de și nu pretutindeni, totuși 
în cele mai multe părţi ati veniti Gmenii la convingere că: 

Silita căsătorie Sa | , 
E frigură de Livie. (1) . 

De-aceea rară când sentâmplă acuma ca părinţii să si- 
lescă pre fiicele lorii a se căsători după cine nu voescti ele, 

Er dacă, cu tote acestea se mai află și astădi părinţi, 
cari nu vori să lee în considerare voinţa fi:celorii sale, dacă - 

le constringă a se duce după bărbaţi urîţi, fie aceia ori și 

câti de stătornici și avuţi, nici de cum nu le fericescii prin 

„acesta, din contră le ldgă numai himea, sai, după cum se 
mai exprimă poporuliă, le îngrâpă de viă. Căci, după cum ne 

„spunii o mulțime de doine poporane, nimici nu e mai r&ă 
pe lume decât uritulu. Tâte bâlele aii lâculi lori, tâte 
se potii vindeca, uritulă însă; după cum prea bine se pâte : 
vede și din următârea doină, Ware nici ună l€că, doră 
numai .mortea : | 

Vai, măicuță. ce păcatii, 
C'am avutii “drăguții în sată, 

M'a cerutii și nu m'ai datii, 

Pân' ce-i, maică, cam săracă, 
Bine că mi-i mie dragii.. 

Maică, dă-mă& după dragii 
Septe sărindare-ță facă 
Și ţi le-oiii pune la capii; 
De me-i aa după urită 

Să n'a odihnă'n pământă. 
Nu mă da după urilii 

De-arii avea casă de zidă ; 

Dă-mă după cine-mi -place, 
De mare casă, și-a face, 

C'om sluji o lună, două, 

Și ne-om face casă n6uă, 

UA. Pann: Povestea vorbii, t: IL. p. 152. |
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Şi-om sluji unii anii și doi 
Și ne-omii. face carii şi boi. 
Dă-mă, mamă, pe plăcere 

! Nu âmbla după avere, 
„ Averea s'a pustii, - 

Cu uritii nu poti trăi, 
Și averea şi-o va be, 

Cu uritii nu polii șede. 

Maică, mare-i Mureșuli, 
"Da-i mai mare uritulii. 

Mureșulă, maică, l-oiii trece, 

Uritulă nu-lă poti petrece, - 

- Că uritulii n'are l6cii 

Numai trei scânduri de bradă 
ȘI-o piâtră mare la capii. (1) 

O altă doină, care asemenea se referesce la: bărbaţii cei 

uriți, sună precum urmeză : 

Frunqă verdi di doi scai, 
Cată maică cui mă dai, 

Nu căta arjintului 

Și mă dă uritului, 

Că arjintu șede'm ladă 

Da uritu şede'n vatră 
Și mE'ntrebă câte-o dată : 
«Ce șeqi dragă supărată ?» 
— «Nu şedii, dragă, nici de-unii răi; 
Ci ședii de uritu tăti.» (2) 

Cu totul alimintrelea e însă, când bărbatulu e tinerelă, 
frumuselă și blândă. Atunci fata forte bucurâsă să des- 
părțesce de părinţii săi Şi se duce după dinsuli, căci: 

De câtii uni tată și-o mumă. 
Se te certe pentru-o glumă, 

  

(1) Doine pop. culese şi publ. de 1. P.R. în «Tribuna», an. Il. Sibiii 1885. 273, (2) M. Lupescu : Poesi1.pop. publ, în <Contimpuranulă», an. V. Iaşi 1886. p. 580,
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Moi bine unii bărbățelii 

Dacă-i blânaii și tinerel, 

Căţi spune dâuă, trei glume, 
De-a draguli trăesci în lume. 

De câtii uni bărbati uritii 

Mai bine-uni mândru Xubilă, 

Câti ședi cu elii împreună | 
Grăesci totii cuvinte'n glumă, 

Nâptea ori câtu-i de mare, 

Ea toti mică ţi să pare. (|) 

Pote să fie însă feciorulă oră și câtii de frumosiă, dar” dacă 
nu e în același timpii și zotnică, atunci rară care fată de 
români caută la dînsulu, căci dice ea: 

De câtii pâne-cu hemei 

Și sto mâncii c'ună metelei, 

Mai bine-oiii mânca pogace - 
Cu voiniculi care-mi place. (2) 

De câtii sfântă c'unii imișeliă 

Mai bine c'unii voinicelă; 
Voiniculii are norocii 

Și cu dinsulă treci prin foci. (3) 

Româncele în genere sunt vesele, glumeţe, și ai fârte 

mare aplecare pentru voinici. Uni omii vrednică, câre rupe 
mâţa în. două, după cum spune proverbuli poporală, plă- 

tesce forte mulii în, ochii lori. Drepti aceea fie ună astii- 

felii de omi or! şi cât de săraci, e preferati unui âvuti 
nevrednicii. Dovadă despre. acesta avemi, între altele, și 
următorele versuri : 

— Radă, Rădișoră, 

Mândră viișoră ! 

(1) 1. Dologa: Doine şi hore din ţinutul Bârgăului în Ardeali, punl. în <Fa- 
milia>, an. XX. Oradia-mare 1884, No. 46. p. 552. 

(2) <Albina Carpaţiloră,» an. IL. Sibiiă 1878, p. 265, 
(3) V. Alecsandri, op. cit, p. 328.
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le-niă tu pe mine 
Că te-oii ţinea bine 

Și ţi-oiu da eii ţie 

Ruble chiar o mie, 

Papuci în baâii 

Aduși din Indii, 

Blană lungă, .mâle, 

Cu samuriă în pâle, 

Și unii: așternutiă 

Cu aurii ţesutii. 

Rada mi-l videa 

Si îi respundea : 

—  Căpitanii Mateiii, 

ME vrei, nu mă vrei, 

Câtii eşti de bogatii 

Nu mi-i fi bărbatii | 

Că ţi-e barba sură . 
Şi n'ai dinți în gură. 

„Bărbatii ori lua, 

Care s'a afla 
Dunărea să'n6:e 

Rădicânâă din cole, 

In picidre stândă, | 

Buzdugan purtândiă. 

Aşa-i -i răspunde. Rada căpitanului avută, Şi elu ară vo! 
să "*mplinâscă dorinţa ei, ce folosă însă că nici elă, nici 
cei-alalți «negustori de vii» nu se'ncumetă a sări în Du- 
năre și-a o trece de-a'notuli. ' 

Erună argăţelă 
Leneră, voiniceli, 

- Pe loci s'apuca 

De se incerca, 

Dunărea. trecea, 

Și 6r' se'ntorcea 
Din cte'notânaii, - i. 
In picidre stândă, 

Buzdugană purtândti. 

p———
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Rada, cum vădu acesta se umplă de veselie și dise + 

— - Vin”. voinicule, 
Argăţelule! 

Pe tine te vreii, 

Bărbatii să te iei, 

Că-i o gicătore - 

De însurătore : 
Cine bate Dunărea 

Nu mi-lă bate muerca ! (1) 

Ami. disă mai sus că unii părinţi nu prea caută la 
frumusețea viitoriului lori ginere. De-aice însă nu urmeză, 
că ei n'ară căuta și la cele-lalte însuşiri ale acestuia. Din 
contră €i caută tot-deauna ca acesta să fie nu numai cu 
stare, ca să aibă cu ce-și susține familia, ci totă o dată 

-Şi statornică, siîrguinciosii, sănttosă, ca să nu-și neferi- 
cescă copila dând'o după uni omiă .bolnăviciosii sati 
istrăvitoriii. 

Drept aceea ei, mai nainte de ce-și dai fata după 
uni feciorii, caută a se încredința cu deamăruntulă nu: 
numai despre: referinţele sale materiale, ci şi despre pur- 
tarea și sănătatea sa. 

In unele. părţi ale Bucovinei este datină chiar de a da. 
pețitoriului când vine în peţită de gustare bucate pipă&- 
rate și iuți „anume ca să se încredinţeze despre 'starea 
sănătăţei sale liuntrice, și dacă peţitoriuli mănâncă din 
bucatele ce i saă pusă dinainte, fără a face Greși-care 
obiecţiune și fără a schimba feţe, atunci e uni semni 
că e sănătosă, er de nu voesce să mănânce, „atuncă nici 
nu mai stai. multi de vorbă cu dînsuli. 
“Dar” nu numai părinţii, ci şi fetele punii forte mare 

preții pe aceea că viitorii lorii soţi să fie sănătoși, sta- 
tornică, cinstiţi și cu vagă *n sati. Şi dacă cei ce le ceri 

(1) V. Alecsandri, op. cit. p. 121—123, a
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nu poșediă aceste: însușiri nici nu se ducii după dinșii, 

ci mai de grabă preferă să rămână fete în păr. Eta ce 

spune o fată din Transilvania unui feciori bolnăviciosi 

și cu purtări rele: 

Flâre mânâră pe hinteii, 
Bade, bădișorulii mei ! 

De iubită să ne Yubimi, . 
De luatii să nu gândimi ! 

Omenii ne vorovescii 
Și părinţii nu voeseii |... 

Lumea tâtă. de pe lume 

Ni-a, și .pusi urite nume: 
„Mie grâă, ţie tăciune;. 

Mie fvunqă de sălcuţă. 
Că-sii copilă tenă&ruţă, 

Ţie roșmalinii ciontatiă, 
„Că ești copilă blăstămatiă ;. * 
Mie fl6rea, floriloriă 

Și scumpa feciorilorii, 

Ție răul răilorii 

Și pleva Omeniloră ! (1) 

Stăruindă fecioruli şi mai departe, atunci fata, voindi 
„Să se mântuescă: de dinsulă, îi hotăresce ca să nu se a 
" dreseze mai multă cătră dinsa, ci, dacă numai decât 

voesce s'o aibă de soție, să mârgă Şi s'o câră de la pă- 
rinții să&i,. dicându-i :: | 

Cine vreo ca să mă iee.. 

Mârg'a casă să mă cee, 

Mârg'a casă la părinţi 

Cu inima lui în dinți! (2). 

sciindă prea bine că, dacă va şi face-o acâsta, părinţii 
săi n'oră să consimţâscă, și aşa va scăpa mai lesne de 
dinsuliă. | 

  

(1) Iarnik et Bârsani, op. cit. p. 65, 
42) V. Alecsanari, op. cit. p. 49



VIII. INCUSCRIREA. 

Precum nu îndătinâză feciorii de români a se însura 
cu fete și fetele române a. se mărita după feciori, cari 
n'arii ave dacă nu tocmai tâte, celi puţini o parte dintre 
însușirile principale arătate mai sus, totu aşa nu îndă- 
tineză feciorii a. se: însura cu fete: din -alte sate, ci mai 
fie-care fecioră - caută a se. căsători cu o fată. din satulu 
său. Mai alesă însă fetele sunt acelea, cărora nu le con- 
vine nici de cum a se mărita prin .sate. străine. 

Fata să r&mâte în satulu părințilori săi, dice Românulu, 

și să se mărite după uni bărbatii, care: e omiă din men, 

adică după unuli, care are nâmuri şi amici. 
E dreptă, că cu câtă: mai de. departe 'vine mirele, cu 

atâta mai mare e ondrea, .care se face familiei; dar cu 

câtu se mărită fata mai departe, cu “atâta mai multă 

pierde tatălă săă din stimă. ME 

Și-a dată fala din sati; asta .nici:untăi români n'o 

sufere ușoră ca să i se spuie. 

De e mirele avută, de e unu bărbatăi frumosi, de e 

'dinte”o familie respectabilă ; tâte acestea nu schimbă 
lucrulă (1). 

Nenumărate cântece poporane. „din tâte -provintciile lo- 

40): î. Slavici : Die Ruminen in Ungarn, Siebenbiirgen vnăd der Bukovina. 

Wien und Teschen 1881, p. 129.
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cuite de Români deplângă s6riea muerii, care s'a măritată 

din satulu stă. 

Etă, “spre exemplu, ună cântecii, care ne arată cum 

se plânge co tânără nevastă maicei sale, pentru că nu i-a 

ascultati rugămintea ca s'o mărite în salulu să, ci a mă- 

ritat'o întruni sati străină : 

Spusu-ţi-am, măicuţă, bine 

Să ţii qile pentru mine, 

Să mă dai în satii cu tine. 

Și ţi-am spusă, măicuţă forte, 

Să ţii posturile tote 
Să scapii de străinătate. 

Și-al ţinută qile vrâstate 
Și m'aă dată pe alte sate, 
N'ai ţinută ile deplină | 

Și mai dată în satii străinii ! (1) 

Altă. nevastă se plânge de tatălui săi ast-felu : 
Frunqă verde trei masline, | 
Ce-o să mă facă, vai de mine, 

C'aii veniti din satulă meii, 

Tătuca a dis că-i r&ă, 

Și pe mine nu m'a dată. 

Și-a venită și din altă sati 

Nesciutii și ne'ntrebatiă 
Și tătuca că m'ai dati, 

“Eă de dorii-că m'am uscati. 
Și tătuca. m'a'ntrebatu : . 

De. mi-i bine la bărbatiă, 

Inima nu Y-amii stricatiă 
Și totă- ami disă că mi-i bine, 
N'a rămasă inimă'n mine, 
Sufletul mf- -a'nveninatii, 
Veninii negru închiegată 
Dela. bărbati câştigatiă, 

(1) [. Dologă: Doine şi-hore din Ardeală, din ținutulu Bârgăului publ. în „<Familia» an. XXII. Oradia-mare 1886 p. 190. a i
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Veninit negru. de catrană, 

Tătuca să dee samă. (1) 

A treia nevastă, care asemenea a fostii măritată în 
sată străină și încă după uni feciori s&rmană, care nu 
avea nimicii pe lângă casa sa, se plânge maicei sale în 
următorului modu :: | 

Muliii e, maică, te-amii rugati 

Să mă măriţi în Bănati, 

Să ţini qile pentru mine, 

Să mă dai în sută cu tina; 

Dile, maică, nu ţinvși, 

Nici în sală'nu mă dăduși, " 
Ci puseşi picioru'n scară, 
ME dăduși în altă ţară 

Peste Crişii în Chiorii 

Dup'uniă câne de feciori, .-- 
Casa lui. e: susii şi'naltă.. 

Și de tote-i șușiugată 

Și de pită și de sare 

Și de câte-sii pe sub s6re, 

Și de pită şi de untă 
Și de câte-sii pe pământ; : 
Dar” la șură nu-i strânsură 

_Câtă ar lua-unii puiii în gură, 

În ocolii nu-i unii tulei, 

Poti umbla în portulă meii 

Cu pâlele sufulcate 

Că nu ie-oiiă stropi cu lapte, 

Și cu cisme roșivre, 
Că nu te-oiii îmbăligare, 

Să punii mânele în șolduri, 

Că nu m'ofii lovi de stoguri. (2) 

(1) Sevastos, op. cit. p. 240; 
(2) Niculae Popovici : Dolne din poporii, publ. În <iedlăresa, a an. V. Bude- 

Pesta 1879. p. 165.
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Câtă de neplăcut şi durerosă e fetelorii a se mărita in- 

_Wmuni sată străină se vede și din următârea doină: 

„De-ară da Dumnedeii să dee 
Pe totii rezoruli bujoriă 

Șin t6tă casa, feciorii. 
“ De-arii da Dumnedeii bucate 
Și-o fată la șepte sate,. 
Aceea încă să moră. 

Colea când va, fi fecioră 
, Și s'o'ngrâpe' ntre pelini 

Și să mo dee "ntre străină. (1) 

Căci : 

De câtii în ţară străină 

Cu pită și cu. slănină, 
Mai bine în satulii tăi 
Cu malaiuliă câtii de răi (2) 

- Pentru că: 

Bine-t fetei până-i fată 
De-a mânca'n trei dile- odală ; 
Fata, dacă se mărită, 
E cu inimuța fript. (3) 

Și dacă părinţii, silesct pre fetele: lori a se mărita în 
sati Străină, nu numai că șe plângi, ci nu o dată le auqi 
dicânăă : 

M'ai dati, maică, și nu-mi place 
Mârte. cu mâna mi-otii face... 
În uşa. bisericii 
Unde cântă. diecii. 
Și-apoi din mormântulii .metă 
Va. da bunulă Dumneqeii 

Do N 

(1) luliu Moldovană: Cântece pop. din Transilvania. publ. în «Gazeta Tran- silvaniele an. LI. Braşovi. 1838. No 121. 
(2 —3) Din Transilvania, com. de d-li 1. “Popa Răteganulii,
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po Și-a ieşi unii firii de linte 

Biserica s'a aprinde 

Să se 'nveţe maicele 

Cum. îşi daii fetiţele. (1 ) 

Ba fetele, după cum 'arată și doina următâre, chiar şi 

în casulă acela, când ar fi dispuse a se mărita întruni 

sati. străini, se r6gă părinţilori și cu deosebire maice- 

loră ca să nu le dee în ori și ce satu: 

Nu mă da, mamă, la dsli 
» Că se face grâulii rară 

Şi 6rba numai podbalii 

Ci mă& dă, mamă, la şesii 
Că se face grâulii desii 

"Și 6rba numai ovâsii. (2) 

Chiar și fetele acelea, cari din propria loră voe se 

mărită în altă satu, mai pe urmă încă bănuesci: 

Care fată-şi lusă satul | 
Mânce-o jelea și bănatulii, 

Că și eii mi lam lăsatii 

Multă jale m'a mâncatii, 

-Până ce m'am învățată 
Și de casă am uitati, (3) 

Uni proverbă românescii dice : «mai Dună e hula din 

satulă t&ă, de câtă lauda din satulă străină», adică mai buni 

e unii fecloră din satului t&i, de-arui fi eli ori și câtu de 

batjocorită și hulită, dar despre care prea bine se. scie 

cine este și ce pote să fie dintr'însulă, de câti unulu străini, 

alu. cărui! caracterii și purtare. nimărui nu este cunoscută, 

De-aice vine apoi că numai fârte puţini feciori de români 

-se ducii „prin sate străine a pei, și numai fârte puţini pă- 

(1—2) Din Transilvania, com. de d- Ju 1. Popă Răteganulii. 
(3) Ion Dologă : Dolne şi hore din Câmpia Ardclului, publ. în «Familia» 

an, XXIU. Oradia-mare 1887. No. 8. p. 92. | 

Lă FI Alarianiă : Nunta la Români. 4



rinți sunt, carii vor să-şi dee fiicele lori după feciori din 

alte sate. 

Părerea Românilorii despre acei feciori, carii se ducii 

prin alte sate a peţi, în genere nu e bună. Ei credit adică 
și dică că unui ast-feli .de fecioră, dacă ară fi statornicii 

şi. de omenie, mari âmbla colindândi prin alte sate, ci 

ușoră .și-aru pute afla mirâsă de obrazulă lui şi în sa- 
tulă săi. Aa Su 

Atâtu feciorii câtă și fetele, cari se însoră și se mărită 
în altă satu și se stabilescă acolo, sunt priviţi de cătră 
locuitorii satului respectivă ca nisce străină, arătându-le dis- 

preţă și numindu-i, venetici, eră în satul din care ai eşitii 

nu numai fetele, ei și feciorii sunt priviţi ca măritați, adică 
ca ce-va femeetici, (1) . ” 

Părere ce-va mai bună are Românulă numai despre acei 

feciori,. carii se tragă dintr'o viță mai al6să, saă despre 
aceia, ai căroră părinți sunt forte avuţi și despre carii prea 
bine se scie că nu le dă mâna a lua ori şi ce fată de 
nevastă : (9) 

O horă ne spune în privinţa acesta. următorele : 

«Ce caţi, Barbule, la noi, ” 
Nu sunt fete pe la voi? 

— Ba sunt, da'sii cam mititele 
Nu mă potii iubi cu ele, 

La voi sunt mui năltișore, 
Și de chipii mai bălătore,: 
Mi le-a făcutii Dumnedeii 
Tocmai de pe placulii mei! 
«Barbule dela Munteni, 
De-ai venită la Moldoveni. 

(D Columna lu! Traian, an. IX. p. 85. 
(2) Columna lu! Traian, an. IX. p. 35: «Rară se "ntemplă ca uni flăcăuă saii 

o fată să se căsătorescă în alti sată, şi atunci sunt „priviţi. în satulă: din .care 
ai Ieşită cu jale, dorindu-le care mar de care bună srtă, 6ră în satulă în care 
ai întrată sunt priviți ca may aleşi de câtă acer din acelă sată.» NR
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Potole-ţi dorințele : 
“Și nu-ți pierde minţile. 
— Mi-oiu semăna numele 
Pin tote cărările 
Să răsate flori de dorii | 
Cu mirosă pătrunqătorii. 

„Să le pârte fetele, 
Fetele, nevestele, 

Să le mârgă vestele! (1) 

"Tok o baladă se începe astii-felă: 

Vine Magdulii de pe vale 

Şi 'ntâlnesce-o fată'n cale: 
" «<Magdule din Răsuceni 
Ce caţi la noi la Strimbeni ?. 
Ce cați Magdule la not? 

„„Ori nu-sii fete pe la voi? . 
— Ba sunt ele dar îsă mică, 
Nu sunt încă de voinici, 
ȘI am venitii să cercii pe-aici, 
De-oiii găsi una mai mare 
Să-mi fie de însurare. 
«Ba sunt fete măricele, 

» Câte- floră şi câte stele, 

Dar nici. una nu-i ca mine... 

| — Te alegii dar” ei pe tine, 

” Amândoi să trăimă bine... (2) 

Şi întru adevării că ori numai feciorii cei mai avuţi şi 
dintr'ună nâmii mai alesă, ori numai cei mai săraci Sau . 
cei ce din causa purtării loră prea rele nu voesce nici o 
fată. din satulă loră să mârgă după dinșii, se duci prin 
alte sale a peţi. 'Toţi ceialalţi îşi isi neveste din satulă 
loră, sai celii puţinii mai de multii făceaii ast-feliă, căci 
de unii timpă încâce şi ma! alesă de când sărăcia și ne- 

(1) V. Alecsandri: op. cit. p. 3/5. 
(2) V. Alecsanări : Poeszil pop. p. 377. -
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ajunsurile ai începută a se încuiba în sînulit poporului, 

mulți ai începută a se abate de la acestă datină şi cre- 

dinţă veche și a pune mai mare preţii pe avere, de câtu 

pe stătornicia şi consimţirea aceleea, care şi-o alege de 

consorte pentru t6tă viaţa. 

| Ami disu puţină mai susă.că Românii numai rari când 
îndătinâză a lua fete din alte sate, şi părinţii acestora nu- 
mai rară când vori să le mărite după asti-felă de feciori. 

Și dacă o facu ei acesta față cu feciorii de aceeaşi na- 
ționalitate, cu Română ca Și dinșii, cu atâta mai multi se 
ferescui ei a-și da fiicele după feciori de altă naţionalitate, 
fie aceștia nu numai din altă sată, ci chiar din satulă 
loră propriu și ori-câti de avuţi și de cinstiţi. 
 Românulă e unulii dintre popârele cele mai tolerante 

și mai primitore din Europa. Fie ori și cine acela, care 
baie la u;a sa, și-i cere vre-ună ajutorii sai adăposti, elă 
nu-lă respinge, ci-lă primesce cu cea mai mare bună-voinţă. 
Pre celă nevoeșu îl ajutoră cu câtii îi iartă mijlâcele, pre 
călători îlă adăpostesce, celii ce are trebuinţă de vre-unii 
sfată îlă capătă. 

Nu toti așa însă se arată elă cu cei de allă naţiona- 
litate și mai cu s&mă şi de altă religie și atunci când e 
vorba să-și însâre feciorulii sai să-și mărite fata. 

Și 6tă de ce! 

Îndelungata și trista sa experiință îi spuse nu 0 dată 
și nu la o ocasiune, că străinulă, fie elă ori şi cine ară 
fi și de ţi s'ară păre ori și câtă de bună, totu- -ȘI străină 
rămâne, totu-şi' nu poţi face dintr'însuli ceea, ce-ţi doresce 
inima, căci : 

Străinulii e totii străinii 
Ca și mursa de pelinii, 
Dulce-i mursa de zahară, - 
Dar” pelinu-i totii amară
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Și străinu-i totii dușmanii 

Şi la inimă tiraniăi. . 

Na fostii frate, nici n'a fi, 

Până lumea va trăi 

Și s6rele va luci! (1) . 

„Și precum îi e inima, aşa-i e şi vorba, căci âtă ce ne 
spune altă doină: 

Frunqă verde rugii de mure, 

Mi-i căsuţa sub pădure, a 

Prin prejurii cu mărăcine, 

Coperită cu ctuline 
Și patul mi-i mărăcine, 

Când mă culcii întră prin mine. 

„lesă afară catii la spini 

-Numai nâgră-sii de străini.- 
Ardă-lii foculă de străină, 

Că-i ca amaruli pelină; 

Pe din față măgulesce, 

Pe din dosii te otrăvesce. 

Inimi6ra mi-a rănită ; 

Nu e rană de cuţitii, 

Ci-i chiar rană de cuvântii. 
Că de cuţitii dac'arii fi, 
De multă s'arii tămădui. 

Dar' aceea de cuvânti 
Mai tare că m'a' rănitii. (2) 

Și dacă inima şi. vorba străinului sunt astu-felă, nici 
casa și masa lui nu poti să fie altmintrelea : 

Fruodză verdi di cicâri, 

Bat'o focu vrăjitori, 

Că ghini m'o mai vrăjitii, | 

„Că-s copchili ninorocită. 

(1) Din Zaharesci, sată în Bucovina, districtulă Suceviy, com. de d-lă G. To- 
molagă. 2 

(2) Sevastos, op. cit. p. 216.
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Una am. fostii la părinți 

Ca luna pintri doi sfinţi, 

Și părinţi-sii plini de averi, 

Ei li-am fostii di mângâeri. 

Parinţi s'o înduratii 

Pi mini m'o măritatii, 

La negri streini m'o dati 

Pisti muuți. 

La celi curţi. 
Ci ni-sii buni curţili? 

Da-o-ar focu'ntrinsili! 

Părinţi șede la masă. 

Ea ţinemii lumina *n casă, 

ME punâmii sâ șediă și eii 

Părinţi sâ uita răi. 

Când luamii o 'mbucătură 

Lacrânili-ajunge ?n gurâ 

Când luamii alii doilea oră, 

Lacrânile-ajunge 'n p6lă. 

Dumnădeii şi-o făcută nilă. 

Co vădzulii că sunt străină, 
M'o făcutii o pasere 
Ca să sborii la maicii-m6. 
Maică-me când m'o v&dzulii 

Mo luată la hăciilă, 

Maică stăi nu hâcii, 

Pân' n'oiu prindi-a povesti 

Cum trăescii cu străini : 

Cini-ş dă copchilu pi'n străini . - 

Nu-i nilâ ca di câni, | a 
Așişdirea și din mini, A ” 
Di m'o datii pin ţări străini, 

Pi mâna străinilorii * : 

Pi gura păgânilor (1). 

Mai pe scurtă după cum spune o doină din Ungaria : 
Pee aaa : 

  

(1) Canian, op. cit. p. 161, | a a ;
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Pelinu-i “fără sămânță, : . 

„Străinu-ă fără credinţă. 
Străinulă să aibă vreme. : 
Tăia-o-arii din tine lemne, 
Străinulii să aibă modii | 
Te-ară face scară la podii (1). 

Etă causa de ce nu voesce Românul să se încus- 
crescă cu altulă de altă naționalitate ! 

Petru  Maioriă observă lui Engel că : «Românii peste 
totu grăindă sait îngrețoșatii a: se căsători cu mueri de 
alti nemă (9). 

Pentru Română legea <a e sfântă, mai sfântă de câtă a 
a ori-căruia. Și dacă s'ară încuseri cu unuli de altă lege 
crede că se pângăresce, se pricăjesce, își spurcă legea. 

Frundă verde grâii spălați, 

Numai legea mi-am spureatii 
C'unii urâtii, c'unii blăstămatiă. 

Cu duchulii celii necuratii. (3) 

Prin urmare Românuli adevărată, necorcilă, nu voesce 
cu nici ună preț a-și amesteca sângele săi cu ali unui 
străini de altă lege şi naţionalitate. 

«Experienţa ne învaţă, — dice d. 'T. Bojinca, — cum 
că arară se află adevărată română să ia muere de altu 
nemiă, tocma și din gintele cele cu sine 'de'o lege, ba 
încă nici într'alte sate bucurosii caută sie-şi muere Qi-. 
cândă : «să-i sci vița şi sămența» (4). 
Dar acâsta se. pote cundsce nu numai din esperienţa 

de tote dilele, ci și dintr'o mulţime de doine poporane. 
Aşa o doină poporană din Transilvania ne spune, între 

altele, și următorele : 

(4) Din colecţia mea inedită. 
“(2) Ist, pt. încep. Româniloră în Dacia. $ 62. 
(3) Din Bucovina, colecţia mea inedită; A Ne 

(£) Anticile Romanilor. Partea 1. Buda 1832, p. 203, Nota 1.
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De-ai fi, mândră, de Românii, 

Pune-ţi-ași gurița 'n sină; 

Dar nu ești de legea mea, | . 
Ne-omii Yubi de vomii putea. 

Altă doină, totă din Transilvania sună precum urmeză : 

Mândrulică, draga mea, 

Te-ași iubi de te-aș! putea, 
Dar maica mea nu te vrea, 
Că ma eștă de legra mea; 

Dac'ai fi o Bomâncuţă, 
Te-ași lua eii de mânuţă, 

Și de-arii vrea maica, saii ba, 

Noi, dragă, ne-amii cununa (1) 

A treta doină, din Ungaria, dice: 

Mândră-i, nana, ochișea, 

Numai nu-i de legea mea. 

Mândră-i, nana, și'năltuță, 
Potu-o prinde drăguță. 

De-i mândră să ne iubimi, 

Că bine ne potrivimii 

Și la ochi și la sprâncene 
Ca și doi păuni la pene. 

De-i mândră să ne: tubimii, 
De luată să ne ferimiă, 
De luati mare ptcalii. 
De lăsatii mure banati (2) 

Nu vorii feciorii, după cum arată doinele citate, a lua 
fete de altă nâmiă, cu atâta mai puţinii fetele, „cari totu- 
dauna sunt mai conservatore. 

Etă ce ne spune una : 

bai fi, badeo, vr'uniă română, 
Ți-ași purta dragostea'n sină, 

e 

  

(1) loan Muntean : Do!ne pop. publ. în «Tribuna», an. II Sibiia 1886. Na. 160. (2) Din colecţia mea inedita. 
3
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Dar na ești de legea mea, 
Ne-amii iubi şi n'omii putea (1). 

Alta fată, anume Angelina, din balada « Radulă și că- 
lugăriţa», preferă mai de grabă a apuca pugnalulii, ca o 
a două Lucreţie, a-lă înfige în piept, de câtii să iu- 
bescă pre ună păgâni, căci dice ea; 

Mai bine trăescii puţinii 
De câtă să iubescă păgânii ! (2) 

Er Românca din Basarabia respinge fără îndurare chiar 
și pre acela ce e românii, dacă se convinge că s'a mos- 
călită sau căzăcită : 

Dragă mi-a fostii drumii într'acoce, 

Și n'am pentru cine-lii face! 
Puiculiţa ce-am iubitii 
Dice că m'am moscălitii 

Şi-mi vorbesce dușmiănesce, 

De pe malii când mă privesce, 
Şi-mi totii dice: fugi departe, 

Că de mine tu n'ai parte! 

Când erai românii curati, 

Sufletulii mei ţi l-am dată, 
Dar" de când te-ai căzăcitii 
Eşti ca draculă de uritii!... (3) 

Mai pe scurti Românulă se feresce câtii pâte de a-şi a- 
mesteca și corci sângele, căci căsătoria amestecată e con- 
siderată de dinsulu de uni păcati mai multă sai mai 
puţinii greu. 

Despre feciorii, carii umblă și alegă prea multă, po- 
poruli dice : IE 

Totă alege,-alege, 

Până ce-a culege 

(4) Tomulă lirică, p. 29, 

(2) At. M. Marienescu : Poesia populară, Balade t, 1. Pesta. “1559. p.. 100, 
(3) V. Alecsandri. Poesil pop, ale rom. p. 41], :
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Celii ce totii alege 
Pe urmă culege. 

| Și fectorult. cui i se spuni aceste cuvinte, ca să scape 
odată de «Gura satului» se jură că mai multii n'a alese, 
ci va lua ori și pre care fată I-a veni înainte, fie aceea 
chiar şi de altă .naţionalitate. Dar. când vine vorba la 
adică, atunci. e altă trebă. 

Eta ce ne spune elă : 

Am disăi dă și pre-a mea lege, 
Că de-acuma n'oiii alege, 

Nică jidancă, nici armancă. 
Numai prisne moldorancă (1) - 

Sati făcut însă escepţiuni cu popârele de legea nostră. 
In părțile acelea. unde trăescii Românii amestecați cu 

alte popore de legea oxt. or. bună ră ca în Bucovina 
cu Rutenii și in Banati cu Sârbii, trebuiră să fie în pri- 
vinţa căsătoriilorii amestecate ce-va mai indulgenţi, căci 
au fostă timpuri, când cestiunea de lege s'a rădicati 
peste cestiunea de sânge, și Românul : pre celi ce se 
închina ca dinsuli îlu numia Română. 

__ Religiunea a. fostă unt factoră puternică la conserva- 
vea nâmului nostru românescii. | 

Dară să întrebimiă şi poporulă: ce pedepsă are pentru 
celă ce va călca acestă lege, curcir du-șă sângele ? 

«Să ia, — dice el, — să ta ceră și să-și ungă trupuli 
săă, să- i de focă, și, scăpând din flacără, e mântuită de pă- 
cati!» (9) . 

La liomani era în timpurile cele .vechi datină, ca pă- 

  

(1) Din colecţia mea inedită. : 
(2, Foia soc. Românismulă. :an, I; p. 19.



rinții să-și caute gineri numai în gintea (gens) lori ; (1) 
de-aceea. măritarea muerilorii afară. de giute' se amintesce 
ca unii ce extra-ordinarii. (2) | 

Căsătoria cu persone de altă ginte sai nație nici când 
n'a fostii bine privită ; din contră ea a fostă. ţinută. de 
rușinăsă şi contrare năravurilori sirăbune, de aceea: esclamă 
poetulii Horaţiu ; 

«Na irăita ostașulu lui Crassăi în căsătorie rușinosă cu 
o femee barbari ? și, — o curie,:0 năravuri întorse '—n'a 
înbătrânitu în armele socrilorii duşmani sub rege Medict 
ună Marsă şi Appulu uitându-și de ancilii (scuturile cele 
sfinte) şi de nume și togă și Vesta (vatra) eternă, fiind 
Joe și cetatea Roma încă in vigre ?» (3) 

Despre feciorul, care iea fată de lege străină sau fata, 
care se mărită după unu feciori de naţionalitate străină, 
se vorbesce în genere că. respectivulit. trebue să se tragă 
din aceeași: naţionalitate, (4) pentru: că... sângele apă .nu. 

se face. a 2 

(1) Augustină, de civ. d. 15, 16: Fuit eutem antiquis patribus religiosae cu- 

rae, ne ipsa propinquitas se paulatim. propaginum ordinibus dirimens longius 

ahiret et propinquitas esse desisteret, eam nondum longe positlam rursus matri: 
monii vinculo colligare et quodammodo revocare fugientem. 

Ca să nu'se prea depărteze înnemurirea, despărţindu-se prin şirul urmaşiloră, 

şi să nu înceteze cu timpulă, purta părinţii ain vechime grija consciincisă, de 

a lega de noi înnemurirea, nu prea depărtată prin legătura căsătoriei şi astii= 

felii a rechema înnemurirea fugătore. 

(2) Despre muerile, ce se măritaii afară de gintea lori se dice : enubere e pa- 

tribus (Liv. 4, 4, 7 ; 10, 23, 4), enubere extraneo (Isidori opp. ed. Migne VII. p. 137). 

(3) Lib. UL: Carm. V: 

-- Milesne :Crassi coniuge > barbara. 
Turpis maritus vicit ? et hostium, 
Pro Curia inversique mores ! 
Consenuit socerorum în armis 

Sub rege medo Marsus et Appulus, 
Anciliorum et nominis et togae 

. Ovlitus' aeternaeque Vestae, - 
Incolumi love et urbe Roma? . 

(4) Veqr. şi «Columna lul Traian», an. LX. p, 409—410,



Românuli, care “se căsătoresce cu.o muere străină, după 
părerea celori mai mulți Români, încetâză de a fi și mai 
departe Română și tâte consecințele pângărirei le încarcă 
asupra 'sa.: Despre uni preotă, care nu ține o româncă 
de soţie, mai că nici nu: pâte fi vorbă, pentru că nu s'arii 
afla nici o comună, care Pariu suferi. (1) Ună română cultă 
care ţine o străină de soție, pierde încrederea poporului, 
şi numai fârle greă pote ave conexiuni și cu familiile 
altoră români culți. În scurtă, căsătoria cu unt străini 
e unu pă&cată, care numai forte greu se pote escusa, și 
anume numai atunci, când nevasta e de-o frumuseţe sur- 
prindătore, când are o zestre mare,.-sau când iubesce în- 
tun modă bătătorii la. ochi datinele române şi prin acesta 
lingușesce poporului. | 

Și mai aspru' se :mustră muerile, când se mărită după 
ună străini ; relaţiunea conjugală a acestora se consideră 
ca ilegală, și o astu-feli de căsitorie se trateză cu îngă- 
duinţă numat în acele casuri, când femeca căsătorită a 
trăită mai nainte în concubinatii. - Dar cu o astu-felu de 
muere se întrerumpe în genere ori și ce conexiune. (9) 

Mai departe fie-care Români caută totă-deauna să-și 
alegă de soţie pre o fată, care e de sâma sa, şi despre 
Care presupune că va trăi în pace Și liniște cu dinsa. Eli 
nică când nu: caută-a se prea înălța, și 6tă de ce: 

| Rădăcină de maslină, 
- Place-mi fata de Românii, 

Co poţi duce și la fână; 
Er pe care-i domnişdră, . 
N'o poţi scote nici afară. (3) 

În 

(ID O escepţiune în privinţa acâsta, face numal Bucovina şi Banatulă. (2 L Slavici, op. cut, p. 126. 
(3) 1. P. Lazară: Chiote pop. publ. în «Tribuna», an, III, Sibiiii, 1686, No. 139,



—. 81 — 

Sau : 

De aşi trăi până la tomnă 

Săi mă *nsorii să iii o dâmnă. 
Lasă-le la foculii domne, 

Că și ele morii de fâme!(1) 

- Nu voesce eli să se prea înalțe, dar” în același timpi 

se simţesce cel mai nefericită omi de-pe lume, când e 
nevoită a-şi da fiica sa după uni servitori. Și acâsta se 

pote vede din următorea doină din Transilvania, care se 

cântă cu una dintre cele mai dui6se arii: 

Năcăjitu-i omulii, domne, 

Când se culcă şi nu dârme, 

Năcăjitu-i omu-atunci, 

Când își dă boii pe junci, 

Și vacile pe juninci, | 

Și copila după slugi! (2) 

Dreptă aceea căsătorie între argaţi şi stăpâni nu se în- 

templă de câtă numai forte rară și în casuri escepţionale. (3) 

La Romani era chiar oprilu ca cetățenulu romani să- 

ŞI J6e de soţie o libertină, carea din sclavă a deveniti li- 

beră, asemenea și libertinulă v-a fostă oprită ca să se că- 

sătorâscă cu o romană. Numa! Senatulu putea concede din 

casii în casi asti-felu de căsătorii. (4) 
Aba după legea Papia Popaea, adusă de împăratulă Au-, 

gusli, s'a lertati civilorii romani căsătoria cu libertine, 

însa ea a fostă oprită acuma și senatorilorii și pruncilorit 

acestora. (5) | 

În unele părți din districtulăi Bacăulu în România ar- 

(1):A M. Popi. Dolne şi hore pop. din Câmpia Transilvaniei, publ. în «Fami- 
Jiae, an. VIII. Pesta, :872. p. 581. No. 49. 

(2) Din colecţia mea inedită. 
(3) Columna lu! Traian, an."1X. p. 89. - 
(4) Senatus consultum. Hispalae libertinae permissum est, et  erubere posset. 

neque ti, qui eam duxisset, id fraudi esset, 
(5) Ut omnibus ingenuis, -praeter senatores, eorumque liberos, uxores liber- 

tinas habere liceret.
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gatulă e privită ca o rudă, căci stăpânulă îli iubesee și 

compătimesce pentru elii. În părţile aceste deci se întem- 

plă mal adese ori. căsătoria între stăpâni şi argaţi, şi a- 

cesta din causă că sai mâre stăpânulii şi, fiind credinctosi 
argatulă, îlu voesce stăpâna a-l înlocui soțului său, sai se 
întemplă ca argatulii să se căsătorâscă chiar cu fetele sta- 

* pânului, ca unulu ce e înţeleptii și robâclă. 
Totă în acestă districta multe femei, murindu-le băr- 

baţii şi rămâinduă văduve, aă obiceiti de a se mărita după 
argații loră. Asemenea și bărbaţii se înscră cu argatele 
lori, când le moră femeile (1). 

Iusă astu-felă de. căsătorii sunt totă-Vauna privite cu 
Oreși-care compătimire, dacă stăpânii au fosti nevoiţi de 
împrejurări să se căsătorâscă cu argaţii lori, sai cu dis- 
preț, dacă s'au căsătorită de bună voe, fără să-i fi con- 
strâns împrejurările la acesta. | 

Ce .se aimge de vezeși și clăcași, apoi și între aceștia 
rară când se întâmplă vre-o căsătorie, dâră numai a- 
tunci când fata sau flăcăulă de clăcași însușesce ceva 
mai alesi, și în acestă casii căsătoriile sunt privite de 
bune şi dinth”o parte și dintr'alta (9). 

Asemenea rară se întâmplă şi mai alesi la poporulii 
de rândă ca să se căsătorâscă doi tineri, cari sunt de a- 
pr6pe înrudiţi, temându-se, ca să nu le mergă răi în că- 
sătorie, apoi și pentru aceea, ca progenitura să nu le fie 
slăbăn6gă, căci pretutindene există credința la poporulă 
nostru, că copii celosă ce sai „căsătoritii, fiind fârie a-- 
prope înrudiţi, devină infirmi, neputincioși. 

  

(1) Columna lui Traian, an. 1X, p. 89—90. . , 
(2) Columna lui Traian, an. IX. p. 178.—<Biserica ortodoxă romănă» an. VI. Bucuresc! 1882. p. 400: «De multe ori şi până astă-di se observă în Moldova, că ună băiată săracă, întrândă în casa unul vezeși, mal întâiă în calitate de argati, devine, fără de nici o învoială prealabilă, ginerele rezeşului, dacă în calitatea de argată elă a probatii onestitate şi purtare. bună faţă cu părinţii fetei, în timpă de mai mulţi anl.» i ”



Q 
Anu pi ia SC 63 — 
Amestecarea. de sânge, -—. acesta e termenulii poporală 

pentru: căsătoria între rude, — amestecarea de sânge a- 
duce cu. sine stingerea fatală asupra familiei. celei .n6ue. 

S'a vădută adese-ori că dispusaţiunile episcopale, pa- 
pale sai ale capului statului și-au perduiii toti efectul 
în fața temerii şi superstiţiunei poporului. 

Verii căsătoriţi Sau făcută. părinții unei generaţiuni 
îmfirme şi în fine săgețile bigotismului răriră totii ce e 
mai scumpi: grăbiră distrugerea familiei. 
“Din anticitate Oedip şi „ocasta ne presintă înfiorătoruli 

tabloii despre urmările fatale ale acestei crime (1). 
Majoritatea poporului română ţine după pravilele vechi, 

că este păcată a se căsători până la a șeplea spiță; âr 
minoritatea ține a fi păcat până la a patra spijă. (9). 

  

(1) F6ia soc. Românismulă, an. |. p. 19, , 
(2) Columna lui Traian, an. IX. p. 409, 

Spița n&mului, linia areptă: 

        

Pare 

soţi 
„resrăstrăbunică, 

resrăstrămoșu resrestrămamă, 
resrăstrăbunica Oa mamă ÎN r&srăsti;ămşă. 

ești fa 3 astrăbuaică, a are? ap Sea răstrăbunie 
trodi "răstrămamă, - răstrămoşu N 

răstrăbunictă O răstrămâșă. 

ar ti ” 

= a N 200) A „străbunică, 
strămoși “strămamă, 

străbunica n ştrămâșă, 
Preze i, | - nea râsmamă, 

dem. nepoţelă dem. nepoţică 

tată bună șeri___2i — doilea i bunică, 
unicuţă, moşă n = 5 mamă bună bunică O - y " dem. moșucă strănepot strănepâtă mâşă. 

i 

tată O răstrănepatii | IN " zăstrănepotă ÎS - mamă 

fii  (O)răsrestrănepotă răsrăstrănepâtă D arca
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La Romani se ținea. căsătoria între membrii unei fa- 
milii, cari, stându sub ună pater familias, -crai toţi libe- 
rorum loco, asemenea de nemorală şi ilegală (nefariae et 
incestae nuptiae). (1) Acesti principiă de dreptă însă nu 
se referia:-la, desvoltarea naturală a familiei, care află loci 
prin descendență: și înnemurirea lăturaşă, ci asupra unei 
definiţiuni anumite, după care, sub membrii familiei (cog- 
nati) se înţelegi aceia, cari suni înnemuriţi până într'ală 
șaselea grad (9). Iata 

Erăşi mai crede poporulă românii a fi păcatu și prin 
urmare. piedică la căsătorie şi rudenia sufletescă; precum: 
cumătriu, frăția, cummăţia şi altele. 

Dacă se întempla ca ună nași să boteze doi copii de 
sexuri diferite, acei copii sunt socotiți de popori ca fraţi 
sufletesci și nu se însoţescă, precum asemenea se socotesce 
şi rudenia din cumetrie. (3) 

Ivaţi sufletesci se consideră Și acei copii, de sexuri di- 
ferite, cari ai fostii botezați în una Și aceeaşi apă. Deci și 

" aceștia, mai alesi însă în Moldova, nu se 'ncumetă a se 
căsători între olaltă. (4) 

Copilulii luati de sufleti, după credința mai de pretu- 
tindene a Românilori, nu pâte să se căsâtorescă cu co- 
Piluli adevăratii alu tatălui său de suflet, nici cu vre-o 
rudenie de ale acestuia. (5) | 

În fine încă vr”o câte-va cuvinte asupra terminilori tech- 
nici întrebuințaţi de poporulă română la înnemurire, și apoi 
ierminămă capitolulii acesta. | 

Tatăli mirelui şi al miresey, din momentulă, când aceștia 

  

(1) Gaius, 1, 59, Gz. Cod. Just. 5, 37, 7, (2) |. Marquarat : Das Privatlehen der Râmer. Erst, Th. Leipzig. 1879, p. 29. (3) Columna lui Traian, an, IX, p. 409. . (4) Auqită de la mal mulţi Roinâbi din Moldova. (5) Columna lul Traian, an. 1%, p. 409 —410.
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se cunună, devini cuseri, er” mamele lori cuscre, sing. 
cuscru-cuscră, mrom. cusc u art. caiscurlu pl. cuscurli, fem. 
cuscră pl. cuscărle, dar” şi cuscrăle, lat. consocer- consocrus ; 
dem. cuscrișorii, cuscrișără, cuscriță. 

Acţiunea: încuserire de -la verb. a se încuseri ; actul îm- 
plinitii : cuscrenie,. cuscrie ; adj. încuscriti-ă. 

| „Fraţii şi. surorile mirelui faţă cu părinţii mirelui Şi. cu 
fraţii și surorile acesteea încă sunt cuscri- cuscre şi vice: 
versa. 

În Macedonia se numescă cuscri nu numai sociii. și fraţii 
ginerelui și ai miresei, ci şi ceialalţi nuntași, adică amicii 
Şi rudele ginerelui și ai miresei. (1) 

| Cuseri sunt numiţi nuntaşii, după cum mi s'a scrisă, 
șin unele părți ale Transilvaniei apusene şi ale Unga- 
riei, (2) dar” mai alesii se numesc astii-feliii în părțile din 
urmă, după cum se pote cundsce și din urmăidrele ,ven-- 
suri, ce le reproducemiă dintr'uniă bocetii, fraţii de mire 
şi stegariulă mirelui : 

La crâșma de nucii 
Beă voinicii și se ducii 

Tot ridân' şi porestiv - 
La Firuţa a pefi. 

Când fu Joi pe lângă scră, 

Pe Fira o'ncredinţară, 

Vineri bâla o lovi 

Și Sâmbătă și muri, 
Când era Dumineca, 
Cuscri frumosi se găta, 
La Firuţa a pleca, 

Și dela portă striga : 
Deschideţi porţile 

Să între căruțele! 

(1) Vangeliu Petrescu (Cruşevână) : Mostre de dialectulă Macedo-românii. Par- 
tea II. Basme şi poesil populare. Bucuresci 1882 p, 97. 

(2) Com. de d-nil El. Pop şi T. Dusăneseu. 

FE. SI. dlariană : Nunta la Români. c
a
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- -Eși mama Firii : a 
„Până "m pragulă tinqiă 

"Si din graiii aşa grăi : 

Staţi cuscri nu vă grăbiţi, 

De pe cai nu scoboriţi, 

Că Firuţa-i mârtă 'n casă. 

Cuscri 'napoi so: 'nturnară... (1) 

"- Părinţii mirelui față de miresă și ai miresei faţa de mire 
Sunt socri sing. socru dem. socrișorii fem. sâcră lat. _S0cer 
(socerus), socera (socra, socrus). 

Mirele cu „fraţii şi surorile miresei precum și cu fraţii 
Şi surorile mirelui sunt cammnați sing „ cumnatii, lat Cogna- 
tus, dem. cummățelă ; tem. cummnată, dem.! cumnăţea, cun 
'măţică ; acţiunea : cumnăţire, încumnățire dela verb: a se 
încumnăţi ; cumnăţie sf. cumnăţescii-ască adj. ; cumnățescii adv,- 

  

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



IX. CUNOSCINIA. 

Am art&tatii în capitolele premergătâre ce felă de însușini 
trebue să aibă fetele mari: Şi feciorii holtei ca să se pâtă 
mai iute și mai ușorii mărita și însura şi cu cine anume 
1e este lori după credința şi usulii generală ineuviinţati 

a se încuscri Și înemuri, 

Să vedem acuma cam la ce felă de ocasiuni și cum 
îndătinegă feciorii noștri, înţelegemi pe cei de ţăranii, a 
face cunoscință mai de aprâpe cu fetele, pre cari le fu 
ci mai pe urmă în căsătorie? e 

Ocasiunile, la cari tineretul români face cunoscință, 
“sunt felurite, eră modulă cum face elă cunoscință este 
forte simplu. | 
"Mai nainte de tote trebue să amintim aici, că există 
“uni felii de petrecere, care o face tineretulii români in 
“fie-care ani la inceputulu câșlegilorii de €rnă și care în 
“Bucovina se numesce «Deere» sai «Bercnă>, €ră în Trau- 
“silvania « Ospățulă feciorilorii». La acesti petvecere, care de 
“comuni se face la casa unui omii mai alesi din sată, în- 
"dătinădă în genere mamele de a seste pre fiicele lori, cari 
aii ajunsă etatea când poti -să se mărite, 'ântâia-și dată 
în publici, și toti la acestă petrecere iesti și cei mai mulţi 

“dăetană sai flăcăuandri pentru prima 6ră în lume. Deci 
< Berea» sau « Ospățulii feciorilorii,» care de regulă dureză 

_d6uă sau trei dile, este prima ocasiune publică, la care 
“ dineretulii -română pote să facă cunoscinţă.
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X. PÂRGULU DE FRI'B, 

„In munţii apuseni ai Transilvaniei, în «fara Jloțilorii» 
se află în partea despre mâqă-qi-apusi unu munte nu- 
miti « Găina,» care are o înălțime de 1744 metri peste 
nivelul mării. La polele acestui munte e comuna Vidra 
de șusăi și numirea sa se ascunde în întunericulă mitici. 
„„Vidrenii spună, că în timpulă când şi în munţii Bi- 
hariei se lucrată băile, o găină de aurii eșia din băi spre 
a se aședa în vârfulu munielui pe cuibulău său, în care 
erati. Guele 'sale de! aurii. Vidrenii atrași de frumuseţea ne 
mai pomenilă a găinei, în mulie rânduri s'au încercatit: 
s'o prindă, ea însă a fugită în jurulă mineloră de aură. 
dela Roșia. De atunci ne mai putându-se găsi auriu în băile 
din acesti ţinută, Moţii aă încetată de a le mai lucra, 
fiindu-că găina. din poveste, era Velva Văilori, şi ea a dusi. 
aurul cu sine în părţile unde a sburată, 

Muntele Găina are două piscuri, unuli ma! înaltă și 
pleșuvu, x” altuli mai micu Și încunjurată de păduri de 
fagă, în mijloculă cărora e unt monumentă rădicatu în amintirea călătoriei împăratului Austriei, Francisc Iosef ], pe care a făcut'o în țara Moţiloru la 1859, 
"Din Găina se zăreseă o mulţime de poeni și de o părte 
şi de cea-laltă a muntelui, care desparte ieritoriulii co- munci Vidra-de-susti de celi ali comune) Bulzeşti, sai mai. bine disă, hotarulă Aloţului de ali Crișanuluă.
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"Mai în“ Jos să vădit case de ale locuitoriloră, unele. iso-. 
late şi altele. în. grupe așădate, &r'- pe la polele Găinei şer-, 
puesce Riulă-mică în ale cărui unde. cristaline se scaldă 
rada s6relui și bea curcubeul apă (1). ea 

In giua de Sân-Petru, după unii (2), după alţii însă, în 
cea d'iîntâii Duminecă după Sân-Petru, (3) liniştea de pe. 
Găina .se întrerupe, căci; în acestă di se ţine aici unu felă 
de târgu numiti <târgulă de fete», la care între: mulți alţii, 
Xa parte și “fetele mari sai fetele de măritată, . de prin 
t6tă împrejurimea anume ca să fie peţite de feciori (4). 

In 'dori de di de dimineţă, de pe tâte delurile -curgiă 
Moţi și Moţe, Crișeni și Crișene. toți în haine de sărbă- 
târe. Cântecele igrețilori (lăutarilori) asurdescă pădurile. 
__Desă. de dimineță doi delegaţi din partea Moţilorit din 
Vidra-de-susii şi doi din partea Crişeniloră din Bulzești 
iragu o linie de despărţire între Moţi și între Crișeni, în 
câmpulă târgului, care se ţine pe pajeste verde ce se întinde 
între cele: două piscuri ale muntelui. Linia e trasă ast-felu, 
că Moţii îşi aședă_merindele în partea de căiră răsăritu, 
CGrișenii în pariea de câtră.apusu (5). * | 

Fetele, cari voru să lee parte la acesti târgu, se prepa- 

reză ani întregi pentru qiua acâsta, fiindu că ele trebue să-și 

lee și destrea cu dinsele. ..Necontenitiă să torce, să țese, să 

cose și să împletesce: mama, mătușa, bunica și alte mueri 
diatre amice contribuescii câte ce-va din propria lorii destre, 
după aceea tote lucrurile se pachetâză în lădi frumosi 

„_ (1) Tecfilă Frâncu și George Cordrea: Românit din munţi! apuseni (MoţiI). 
“Scriere etnografică cu 10 ilustraţiun! în fotografie. Bucuresci 1888, p. 67- 69, 

(2) loan Slavici : op. cit. p.:128 . Dr. Carl Reissenberger: Siebenbiirgen 1881, 

apud Frâncu, op. cit. p. 72. 

"(3) Frâncu, op cit. p. 69.— Rubin Patiţa : Târgulă de fete la Găina „pub în «Fa- 

milia» an. VIII Pesta 1872, p. 94. - 
L Siavicl, op. cit. p. 123, 

" (6) Frâncu, op. cit. p. 69.
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sculpiâte şi :cu flori colorate şi se încarcă pe cei mai fru- 

moși cai ai familiei. Afară de acesta alege încă și partea 

cea.. mai frumâsă.: din vile, stupi şi altele, parte ca destre 

pentru fată, parte spre vedere. 
Pe culmea Găinei. își 'rădică apoi fie-care familie, care 

are fată de măritati, unu cortii proprii, în care se es- 

ponâză :destrea și aleșii familiei aşteptă pe peţitori. 
- Feciorii. încă se adună însoţiţi de familiile loră sau celă 

puțină de protectori (patroni) aleși, aduci cu sine ceea. 

ce ati mai buni, mai alesii însă o curea frumâsă plină 

de argintă şi aură, şi după ce şi-au alesi o mirsă ul- 

mâză încredințarea îuaintea publicului adunată prin schim-. 

barea :de năfrămi, numite «credințe». După acesta se cum- 

p&ră darurile de mai nainte hotărite pentru miresă. 

-- Nu se întâmplă însă mai nici o dată, ca vre o fată să 

ice parte la acesti târgă cu destrea sa și să nu afle mi- 

„rele doriti, pentru că de facto totă târgulă acesta nu e 1i- 

micii decâtii unit vendez-vouz generală pentru atară păreclă, a 
căroră căsătorie s'a hotăritii de mai nainte, şi mergendii fata 
la târgii, ea scie acuma, că e acolo ușteptată. Acele fete, 
cure nu ati mire, de iegulă nu-și iati destrea cu dinsele, 
nu -aă cortiă și mergi la tărgă mai muliu ca privitore; 
dăcă însă cu tote acestea își află ună mire, bucuria lori 
c nespus de mare. 

„Odinidră trebue să fi: fosti altmintrelea. In timpului de 
față însă, după: părerea Moţului, numai o ineredidţare,; 
care s'a sevârsitu pe culmea Găinei, pote să aducă no- 
rocă ; prin urmare datina, care și acuma se observă cu 
aa mare stricteţa, trebue să aibă o origină raţio- 

. „Mal. nainte, de tâte târgulu acesta este menită numai 
pentru fetele Moților și numai Moţii aă voe să le pe: 
jescă. Moţulă nu-și dă fiica după unu 'sirăină; ela nu



-— 73 — 

are. nevoe s'o facă; el pierde :prin acâsta, stima generală 
și pentru dinsulă ori cine e străină, care nu e:Moţii: 

Dar pentru aceea și Moţuli 'trebue să sensâre numai 
cu 0 _Moţogancă,-căci căsătoria cu alte mueri e nu numai 
degrădătâre,. ci toti odată și necurată. (1). De aici vine apoi 
că numai rară când se .căsătoresce uni .Crişanu cu -o 

- M6ţă, nici o dată însă ună Moţu cu o Crişană, (2). Şi totu 
de aici vine .că JMocanii. din Valachia și Moldova, nu nu- 
mai păstorii (p&curarii, ciobanii), ci și partea .cea mai 
mare dintre cei domiciliați se însoră numai cu JMocane, 
şi dacă nu află la dinșii acasă o atare, își aduci soţii 
din 'Transilvania şi'n speciali din partea aceea, de unde 
se iragu el, : 

Datina târgului de fete de pe Găina, ne revâcă așa dară 
în memorie timpul, când Moţii își căutaii cine scie unde 
prin lume pășiune pentru turmele loră. Atunci, când trăiau 
ci așa de împrăsciaţi prin lume, era la uni eveniment 
atâtă de însemnatii. ali vieţii, cum e alegerea unei soții, 

0. adunare generală nu numai raționabilă, ci tot odată şi 

necesară, A a 

- Părechile, cari s'aă înredințatii la Sân-Petru pe Găina; 

nu se polii cununa mai de grabă decât în primăvara vii= 

tre. Sân-Petru însă la Români e ca si Sân-Giorgii uni 

termenă generali pentru. tâte contractele. După Sân-Petru. 

oile se pornescă la iernaticu prin țarine, er” la. Sân- 

Georgiii se'ntoreă îndăr&ptă la păscătârea de vară de prin 

munţi. Prin. urmare în restimpulu dela Sân-Petru până la 

Sân-Georgii mirele n'a fostii a casă, și eli pote să se cu- 

nune cu miresa sa numai primă-vara după cc s'a întorsă. 

-. Astă di ună românii domiciliată nu-și dă fiică-sa după 

| (1) 1. Slavicr, op. cit. pag. 123—125, 
2) T. Frâncu, op. cit. p. 72.
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„unii ciobanii, şi cei mai mulţi ciobani de aceea sati aședaiă 
în Moldova, :Valachia și Dobrogea, pentru că almintrelea 
marii fi aflată nici “o soţie. Insă A/ocanulă, care petrece 
cu: lurma “sa peste vară în munţii nordici, cră peste ernă 
în :Dobrogea, totii-d'auna află o soţie pe la Brașovi, Fă- 
gărașu și Sibiiu. Cu tote acestea elă nu o. ia cu sine în 
călătoriile sale, ci. o lasă dimpreună cu copiii acasă, unde 
adese-ori :se. întârce abia după mai mulți ani; dar” şi a- 
tunci pentru ună timpă' scurti. E 
“Din contră - Românii “ macedoneni din Tesalia și Epiră, 
cari,. ca și: Mocanii, duci O viGță păstorâscă, se lragii 
dimpreună: cu familiile. loră la păscătârea de vară astă- 
felu, că satele lori peste vară rămână mai pustii. 
; Așa a“ trebuită să fi fostă odată, când pășunile se 
aflai în apropiere, și la Mâţi (1). 

" Târguri de fete asemenea celoră de pe Găina, se mai 
află în. Transilvania încă Și la Recen din ţera Făgărașu- 
lui, care se ţine în diua de Boboteză,. apoi la Teiuși de 
pe vatra Mureșului, care se ține. la Sântă-Maărie, Și la 
Blașiii, care se ţine la Ispast (9). 

La aceste târguri însă fetele NU-ŞI iau Qestrea cu 
dinsele "și încredințarea nu se face la starea locului. 
:.In Banată și mai departe spre orienti datina târgului 
de .fete. s'a prefăcuti întruni fra Visericescă ca celă obi- 
cinuitu. la Germani. NE Se a 

; In diua hramului bisericescti se ine în comunele cele 
mai mari din aceste părţi o serbare, numită rugă, la care 
ati parte .locuitorii din  împrejurime; nevestele cele ii- here portă la ocasiunea acesta vestmintele de mirâsă ; părechile încredințate se recomandă aici cunoscuţiloră şi cele mai multe cunoscințe se facu la rugă. Și aici se ră- 

    

(1) L. Slaviel, op. cit., p. 325—196., . (2) T. Frâncu. op. cit. P. 72... I. Slavici, op. cit, p. 129,



dică de regulă în apropierea bisericei corturi în cati se 
esponeză o mulţime de : obiecte. Fetele însă nu- ȘI au 
destrea cu sine nici nu-se săvârşesce nici o încredinţare- 
După sfirșitula liturghiei „deschide (începe) jocului con- 
formii datinei, celt mai stimati preoti presentu, adică 
protopopului, dacă e vre-unulu de fată, şi la care, nu fie- 
cărei fete, care se află de fa i este - incuviinţatu a. 
lua parte(i). . | 

Dar să lăsămi rugele sati hramurite- bisericesc Și să ne 
întârcemu 6răși la târguli de. fete de pe Găina. 
“Pâna pe la rele 10 dimineţa, afară de feciorii Şi fe-. 

tele, cari voru să-și afle aici partea, toţi cei:alalţi sunt o- 
cupaţi cu « cumpărarea și vendarea lucrurilorii de casă și. 
agricole, cari sunt expuse, precum : câse. ștrenguri, greble, 
tulnice, 6le și diferite pome Și legume aduse. în târgu de 
Crișeni. : 

După încredințarea celor, ce și-a dati mâna și după 
târguirea celoră trebuinciâse, lumea începe să prândâscă 
pe 6rbă verde și să. se adune împrejurulă îyrețilorii, cari 
cântă câte: lângă o Jerbință (butoiă) cu vint, ori cu vint 
arsă de cireşe, sau cu rosolie (ital. rosoglio), uni felii de: 
vină-arsă roșu îndulcilă cu zahar, sau cu miere de: 
stupă, şi apoi joculă sai hora se încinge peste întregi. 
târgulă în câte optu și 10 grupe separate și formate din 
Moţi și din : Crișeni, cară la sunetulă cetereloră, clarine- 
teloră, cimp6eloră. şi fluereloru, jucândă își adresâză prin 
chiuiluri totă. felulă de satire, strigândă Crisanulă cătră 
Moţi. 

“Ține Moţiă de hasta straiță | 

Să mă hiţiă (joci) cu hasia moţă ; 
Până mă hiţai cu moţa- 

Să duse Moţală cu -straița ! 

41) Î. Slavici, op. cit.p 1:9—130,
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„Ev Moţulii îi răspunde : 

„MB Crişene lapten teocii 
Adă fala să ţi-o joci. 

De nn ţi-oiii juca-o bine 

Intre smeri'n ea .și în tire! 

“ Din aceste glume 'adese se naseii mici certe, cară în- 

dată se aplăneză de cătră delegaţii însărcinaţi cu pu 

strarea. ordinei, şi cari numai atunci degenereză în bătăl 

și nerândueli, când poliţia străinului se amestecă. | 

" Câna sorele e numai de o suliță pe ceră, până sii 

apuie Gmenii incepi să plece rîdendă și glumindă. Cri- 

șanulă iute la five şi râu la mânie, fiindu-că nu Și-a 

pitută vinde -6lele începe a le sparge cu bâta, &r mojuli. 

voindă ca 6lele cumpărate să ajungă mai iute de câtă 
lu acasă, le dă drumulă din del şi până în vale. 

In vremile de multă; păstorii din muntele Găina, fă- 
ceai în fie-care ani. câte o feștanie în mijlocului turme- 
loră. Cu “acea: ocasiune Vidrenii duceti mâncâri și bău- 
dură şi se ospătai cu popu loră pe erbă verde şi între 
bradi. In urmă feştania a dispărută, *'6r petrecerea a rt- 
masii și se ţine în fie-care anii la Sân-Potru,. Crişenii din 
apropiere au începută şi ci să iee parie la petrecerea Vi- 
dreniloiă, și așa dintro petrecere locală a Vidreniloriă, cu 
timpulii a ajunsii să fie o petrecere generală a Moţiloiiă 
Și Crişenilorii. 

Mai era și obiceiulă ca la Sân-Petru, să plătâscă Vi- 
drenii despotului proprietară feudali Holaky din Halmăgelă 
arendă p ntru pășunatul vitelori în Găina; de aceea în 
diua numită, Moţii cu nevestele și cu copil lorii, ospă- 
tându-se de bucurie, că s'aă plătită de satana, participati 
ia acestă veselie și Crișenii, cari aflând că Vidrenii aveau 
băutură, ducea şi ei: în schimbi spre vendare toti felul 
de unelte și astă-felu s'a născutu târgulă de fete din Găina.



Toti în acesti mod ai fostii înființate și' alte trei 
târguri în munţi : în Lespedi, Biharia şi Călinesa. Celă din- 
tâiu, nefiindă cercetati, a încetat la anului 1830, er” 

târgului din Biharia a încetati cu câţi-va ani mai nainte 

din causa deselorii furtune. Biharia e unu munte în a- 
devăratuliă înţelesii ală cuvântului. Vânturi reci și o n€- 
gură desă acopere mai în totă-d'auna aceli munte. 

A mai rămasă în ființă târgulă din Călinesa, care e cu 

multă mai neînsemnată ca celui din Găina. Participatoril 

la târgulă din Călinesa sunt mai cu sâmă păstorii din 
acelui munte şi puţinii locuitori de pe Someșului caldi și 

“rece din spre Huedinu și afară de lână dusă la târgu de 

Moţii din Scărişora nu sunt alte mărfuri de vândare. 

Posiţia muntelui Găina pentru ţinerea unui târgi e 

însă cu multi mai favorabilă; de rece împrejurul ci 

fiindă o mulțime de sate, formeză calea de comunica- 

țiune între Moți şi Crișeni. 

Despre originea târgului se istorisesce că în într'o di 

* Vidrenii petrecendu-și în Găina, ai fostă surprinși de . 

“Curuţi și Lobonţ, (1) pe cari respingându-i, în amintirea. 

acelei învingeri și-ară petrece Moţii în diua anumită. (2) 

Toti cam în acesti sensi vorbesce și etnograluliă ger- 

manii d. Reissenberger, care gice că Mongolii năvălindii în 
Ungaria, Românii din ţara Ungursscă, cari locuiau la pâlele 

despre apusii ale Bihariei, i-ai gonitii pe munte, unde fiind 

(1) Curucz (espr. Curuţ) e unii cuvântii fnaghiară, care să derivă dela lat, crucius 

sai cruciatus (miles), Probabilă că cuv. lat. s'a formati în timpulă espediţiuniloră 

cruciate. Mal târdiă s'a numită Curuţ? aderenţii contelui Emerich Tukăly şi. al lut 

Francisc Raloczi 1Î, car! s'a resculati în diferite timpuri în potriva îrripăratului 

Leopold I (1657—1705). Revolta lui Francisc Ral:oczi II tu suprimată abiă-ţn tim- 

pulii împăratului Josif I (1105.—1711). Labanez (rom. lobonţ), care se derivă dela 
__* cuv, magh. lab (piclori), este unii nume de batjocură prin care apostrofaă parti- 

sanil contelui Emerich TOkOly şi cel al lut Francisc Rakoezij Il. pre” „aderenţit : gu- 

“vernulul în: genere şi mal alesă pe pedestrași! împărătesc!. | ! 

(2) T. Frâncu; op. cit. p. 69—72, !
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întimpinaţi de Românii transilvani, pe toţi i-ati omoriti. 

«În amintirea. acelei . invingeri își .petrecii. Românii în fie. 
“care anu la Sânu-Petru în muntele Găina şi cu care oca. 
„Siune se „contractedă şi unele căsătorii:> (1) 

Din cele înşirate până aicea. arii resulta că originea târ- 
ului de fete de pe Găina w'ară fi tocmai -tare veche, ci 
celă multă de pe timpulă J/ongoliloră sau ali Curuțiloră 
Şi că întemeetorii lui ari fi Moţii. 

A susţine însă așa ce-va, arit fi o rălăcire forte mare. 
Din contra eu sunt de părere, că .originea târgului de 

„fete de pe Găina se pierde în cea mai.profundă vechime, 
Şi că datinele, :cari se “observă la acesti târgu, sunt nu- 
mai prefăcute de căitră Moţi și acomodate vieței loră pro- 
prii.şi. nici o parte -a poporului român nu le-au păslratu 
„cu atâta stricteță ca dinşii. (2) 

Adunări, târguri şi serbări de felul târgului din cestiune, 
la cari an: luata şi mai iei încă şi astă-QI parte fetele de 
măritată spre a fi vădute și pețite de feclori, se află nu 
numai la Românii din “Transilvania, ci şi la alte naţiuni. 
Așa în o semă de guvernamente din Rusia. domnesce - 

încă și aslă-qi. datina străveche . de a expona în dile anu- 
mite de presie ani fetele de-măritatii la. aşa numitele «pe- 
iri» (Brauischau). Chiar şin Petersburg a exisfatii -o 
„ast-felu.. de datină. a doua di după Rusalii în grădina de 
vară. De vro trei-deci de ani încâce însă pețirea de mai 
nainte din Petersburgă s'a schimbată într”o splendidă pro- 

„menadă, care o făcti în diua îndatinată mamele dimpreună 

  

  

(1) Reissenberger apud Frâncu, op. cit. p. 72. 
(2) De acestă părere se vede că e şi d. I. Slavicr.când! wiire jedoch voreilig behaupten zu wollen, dass diese Sit - Ursprung nahmen ;, aller Wahrscheinlichkeit nach sina es. uralte Siiten, . wel- „ “che von den Moizen nur umgebil 

Es! mu, det und dem eigenen Leben angepasst worden sind. s hat auch kein Thcil des rominischen Volkes dieselben so strene bewahrt, wie «lie Motzen. 
: ? 

dice op. cit. p. 128 : «Es 
ten bei deu Motzen ihren



— 79 — 

cu fiicele lori, cari sunt forte, frumosi :gătite.' În 'guver- 
namentulii Novgorodului însă pețirea acesta : s'a: păstrată 
„până în diua de astă-gi, şi a:rămasă totiodată terminulii 
(epoca), la care juneloră fete de acolo le este pentru prima 
Sră încuviințati de a se arăta în -publică, (1) 

A susţine acuma că Românii din “munţii apuseni al 
Transilvaniei ară fi adoptat datina târgului de fete dela | 
Ruși sau vice-versa, arii fi totă -atâtă de'absurdi ca și 
susținerea înființărei acestei datini de câtră Moţi. 

Prin urmare originea târgului de fete 'de pe muntele 
Găina trebue căutată într'o epocă, "cândi căsătoriile Ia 
cele mai multe naţiuni se încheiau în, urma răpireă.. cu 
"puterea a viit6relorii soţii, bună ră cum a, fosti cea a 
Romaniloră cu Sabinele, cari ai luati parte la sărbătărea 
„cu jocuri, anume înscenată de Romuli și cari, pe când toți 
cei adunaţi priviaii fără de grijă la jocurile ce se esecu- 
tai în onorea Peului consus,: fură răpite de bărbaţii ro- 
man! (2).. 

In fine ce se atinge de numirea _etârgă de fete> dată 
aceste! întruniri, ea pote să fie de origină străină, după 
cum credi d nii Frâncu, Candsea (3) şi Patiţa (4), dar tota 
atâtă de bine s'a putuiă numi târgulă acesta ast-feli și 
de cătră Români. Căci aici nu e vorba despre vre o ven- 
dare a fetelor, după cum pâte că vori fi credendu și sus- 
ținndă unii străini, ci de o întâlnire și cunoscință sco- 
posită a unui numără mal considerabilă de fete mari cu 
feciorii. Și apoi nu numai în munţii apuseni, ci și'n alte 

(1) Ida von Diringsfeld und Otto Freiherr von Rheinsherg-Diringsfela : Hoch- 
zeitsbuch. Brauch und Glaube der Hochzeit bei den Christlichen Volkern Eu- 
ropas. Leipzig 1871. p. 22 şi 23. 

(2) Oscar Jăger : Istoria Romaniloră Traducere. Bucuresci: 1885. p. 5. 
(3) Op. cit. p. 71. «.. . astfelă s'a, născută fârgulii din Găina, răi şi fără cale - 

numită de străini: <târgii de fete.» 

(4) Loc. citatii mat susă. 

i
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părţi “locuite de Români, o adunare mai mare de fete şi 

meveste tinere încă se numesce «târg». Ca dovadă despre 

acesta ne pâte servi şi urmâtorea horă din giurulă Clu- 

Șiului : 

Audit'amă, augită, 
"Auditamiă o poveste, 

« Gacuma-i lârgii de neveste, 
Pintre, ele :suntă și. fete, 

Merge-oiă să-mi iati o păreche,.. 

„O păreche ochișea, 
Care-a fi de s6ma mea! (1). 

  

"1) S. Poa6bă: Doirne şi hore Pop. din elurulă Cluștulul, publ în «Familia», an. 
VIII. Pesta 1872, p. 413. ”



XI. CONSIMȚIREA PARINȚILORU. 

La încheierea căsătoriei între ună fecroră și o fată se 
recere tot-dauna învoirea şi consimțirea părințiloră din 
amândouă părţile, căci dice poporulu : 

„Binecuvântarea părinţilorii 
Intăresce casa, fiiloriă 

Er" blăstămulă părinţiloră | 
Răsipesce casa fiilori. 

La casa nebinecuvântata de părinţi nici când nu e Domne- 
ajută. Er” dacă se mai și blast&mă, atunci e cu atâta 
mai r&ă, pentru că după cum spune poporulă -i după 
cum arată și poesia urmăldre, blăstămauliă nu cade nică o 
daiă pe pietre: 

Mai ţine-ți, maică, gura 

Și nu mă mai blăstăma, 
Că ei, maică, bine vădii 

De ce 'n'am vrută să te credă. - 

Și blăstămulii dumitale: : 

Nu cade pe pietri 'n vale . . 
Cade pe.6sele mele. 

Blăstămuli de la. măicuţă, 
El te ajunge pe uliţă, 

Şi blăstămulă de părinți a 

Ili plângi cu lacrimi ferbinţi (1) -: 

  

(3) Pomulă lirică. p, 85. 

S. Fi, Marianii: Nunia la Români.
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Cine nu ascultă de părinţi, cine se căsătoresce contra 
voinţei acestora, acela nici când nu pote să aibă noroci 
căci scurtă timpu după aceea iii bate Dumnedei peniru 
neascultarea sa: 

Cine w'ascultă de mamă 
N'are 'n lume nici o samă, 

rez ia „Cine „n'ascultă de tată 
FA "N'are norociă nici” odată. 

Nici eii nu T amiă ascultatii, 

Şi Dumnedeii m'a: cerealii ; 
2 a Și-amii făculit -precumii am vrut . - 

Și Dumnedeii m'a bătutii (1): 

Cum că învoirea. Și consimţirea părințiloră e de' nea: 
părată trebuinţă la închelerea căsătoriei se vede mal 
departe incă şi din următârea doină din Transilvania: 

| Frunqă verde-amii se face, 
Ce iubeseii mamii. nu-i place ; 
De arii plăcea mamii -ca mie, 
Mâne- -aşi mere 'n cununie 

De-ariă "plăcea și la tata 
Ma Incă aqi ne-am cununa a (2). 

Apoi și dintracâsta : 

Vai de mine ce m'oiă face, 
Ce iubescă mamii nu- -i place , 
De-arii plăcea mamii ca mie 
M'ași duce la culunie (3) 

Sai din o variantă a acestei doine, care sună astă-felă: 
Frundă verde-acum se face, 
Ce iubeseii mamei nu- -i place... 
De-arii plăcea mamei ca mie, 
Adi m aşi duce'n cununie. (4) DIN 

(1) Elena D.0. Sevastos ; Cântece moldovenesc, laşi 1888, p, 34 (2) 1. Popii Reteganulă: Trand: firi şi (3) Tonul lirică, p. 23. 05 Și Viorele p. 180, (4) Iarnik et Barsanu, op. cit. p. 58.
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In fine și dintr” acesta : : 

Hai, mândră, să ne rubimă, î NA 
La luată să nu gândim, * me 

- Cuvemii doi bătrâni a' casă PRE: 
„Ne amă-lua și hu ne lasă. (1) - 

Mai cu “s6mă însă! se” cere învoirea și consimjitea tata-! 
lui, pentru că acesta 'e capul fanilică. | 

„In vechime învoirea părinţiloră :era nu numai cu rigore 
„„xerută, ci părinţii mergeaă şi mai departe alegânaă sin- 

gură atâtu pre mire câtă și pre miresă. Er, dacă fiii loră erai 
încă tineri, atunci, ca și la vechii Romani, (2) nici: vorbă 
nu era -de-pce propria loră voinţă, ci cum votau părinţii 
Şi cu deosebire tatălă, aşa tiebuia să fie. 

| Acesta datină veche sa mai păstrată in timpul d6 faţa 
numai la Românii din Macedonia. :-.-: -: “ 

«Paărinţii— macedo- români—atâtă ai fetei câtă. şi ai Ai 
- căului hotărăsei logodna, cu cine voesci ei, fără.a întreba 

"vre-o dală pre fiii sau fiicele lori: dacă consimtii. și ei; 
de multe ori cei logodiţi nu se vădă de câtii în diua cu- 
nuniei, fiind că nu cuteză a se opune voinţei părinţiloră. «(3) 

Consimţirea părințiloră, după datina si credinţa gene- 
rală, e de neapărată irebuinţă din două puncte de privire, 
şi anume : a | 

Întâia : pentru că, după cum ne spune proverbul, 
«nu tote paserile câte sbără sunt bune de mâiicare». Așa și 
feciorii şi fetele nu sunt totu-deauna ast-felă: “după cum 
se arată la prima vedere. Deci dacă nu sarii pune la mij- 
locă părinţii, dacă fiii ară fi lăsaţi în voie să alâgă și să 
facă ceea ce le place lori, forte lesne ară putea să-se în- 
şele. Părinţii insă, ca unii ce sunt mat maturi: şi mat 

7 

(0) Larnik et Bârsană, op. cit. p. 60. 
(2) Paulus 2, 19, 2, Dig. 24, 2, 35. 23, 1, 7, $. 1. Coa, Lust. 5, 4,2, 
(3) 1. T. Burada : Revista pt, ist. ete. p. 417, 
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experţi, voindi a le asigura fericirea casnică, nu-i lasă nică 
când să facă uni pasi, care arii putea. să fie spre nefe- 
ricirea - sai chiar pierderea loră.. | 

Al doilea: Românii dela sate nu voescii cu nici uni: 
preţu a-şi. mărita mai ântâiu fetele cele mici sai a-şi în- 

- sura - feciorii . cei. mai tineri. înaintea celorit mai, înaintați 
„în vârstă; ei dica că «nu se'mcepe nici o dată saculii dela 

— Fundăs», 

- Românii. păzescă | cu cea mai mare stricteță | ca să se 
mărite mai ântâiă fetele cele mai mari, şi apoi cele mai. 

„mici. Totă „aşa şi feciorii. (1) o | 
Când se'ntrebă fata cea mai. mică, atunci e mare su- 

p&rare atătă pentru părinţi câtă și pentru cele-lalte surori.. 
Deci dacă fiii ari fi lăsaţi în voia lori, atunci fârte 

lesne sarii pute întâmpla ca cei mai tineri în verstă să se: 
căsătorescă înaintea celori-Palţi. Ir” cei mai bătrâni și cu 
deosebire fetele ușorii, arii pute să rămâre din causa acesta 

- lungă timpă sai chiar pentru totă-deauna nemăritate. Și 
așa ce-va părinţii nu voră nici într'ună chipă ca să se în-- 
temple. 

Se'ntâmplă, nu-i vorbă, că unii părinţi mărită pre fiica 
mai mică înaintea celei mai mari, însă ei n'o facii acesta 
de bună. voe, ci numai atunei, când cea mai mare are 

“6re-și care. defectă corporal. sau spirituală, şi din causa 
acestia nu voriă, după cum se escuză. ei, ca să strice no-- 
roculă celei mai mici. | 

In cele mai multe părți locuite de Români e datină că 
atunci cândă se mărită vr'o fată sai. se "nș6ră vr ună flă- 
cău toti dauna să.se țină sfată: întru cei de casă, și: a- 
cesta se face astă-felă: ... 

I. După ce se ducii peţitorii la op fată apoi părinţii ai 

  

(1) Vegi şi: Columna lur Tratan, an. [X, p. 413—444,.
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mu: primescii nimică atunci, ci. le spună să vină în alti 
timpă, şi acesta o facă numai pentru ca să aibă. timpi! 
de a se sfătui între ei; în urmă se sfătuescii, :se decidi 
-ce e de făcuti și acestă. decisiune o faci: cunoscută: pe- 
țitoriloră a doua ră, 

II. Dacă unu flăcăii voesce a se însura, apoi! spune 

părinţilor ce anume fată îi place, şi în urmă părinţii lui 

sse consultă dacă merită a fi luată aceea sai nu, şi deci- 
:siunea lorii o: spunii fiului lorii, consiliindu-lă să urmeze 

după sfaturile loră. 

III. Dacă părinţii voescii a căsători pre vre uni fiu alti 

Jorii fără că acela să fie amorezati de vr'o fată de mai. 

“nainte pe care s'o câră de soţie, atunci părinţii flăcău- 

lui se sfătuesci pre care anume fată din satii s'o câră 

a o lua ca noră, se decidii, şi după aceea râpă pe niscai 

rude sau prietini ai lori de se „ducii în peţitu cu fiul 

lorii la fata ce le-ară conveni (1). 

Dacă părinţii nu mai trăescă? atunci se cere consimţi- 

amântulu rudelorii celorii mai de apr6pe (2). 

Copii! orfani se sfătuescii mai ântâiii cu nâmurile cele 

“mai de aprâpe, apoi cu 6menii cei mai de omenie și mai 

înţelepţi, și abla după aceea se decidă ce aii se'ncâpă și 

să facă. 

Dacă e unui frate mai mare şi mai cu minte, care ţine 

loculu tatălui s&ă, și acela cunâsce mai de aprâpe refe- 

vințele peţitoriului, atunci rămâne după sfatulu său. 

In scurtă disi se pretinde cu rigorositate ca atâtui fe- 

-ciorulă cât și fata să aibă mai ântâiă încuviinţare dela. 

părinţi saă, în lipsa acestora, dela. nemurile cele mai de 
„aprope şi abia după aceea să se căsătorescă. 

(1) Columna lut Tralană an. IX p. 408—409. 
(2) In Bucovina, vedI şi Columna lu! Traiană, an. IX p. 407,
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'Avândi feciorulu încuviințarea şi binecuvântarea părin- 
tescă nu-i mai. remâue nimică alia de făcutii, decâlu ca 
să şi al6gă o qi potrivită pentru Deţirea fete pe care ra 
pusi ochiulă și doiesce s'o aibă de soţie.
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Sunt dile bune și ile rele, dile fericite şi nefericite, 
după cari poporulă români , se orienieză în tâte: între- 
prinderile și afacerile sale. „Elă nici când nu întregzinde - 
vre- -ună acru întir'o di, care, după credinţa. sa, este o di 
reă, nenorocâsă și “nefericita, ci totă- deauna într o di bună. i 

Amăsuratii credinței acesteea urmeză — el și la că- - 
sătorie. 

D'lele cele mai potrivite. bune și mai norocâse de pornitii 
în peţită, de logodită "şi de cununată sunt după credința 
„Româniloră' de pretutindene, Joia şi Dumineca. 

Luni nu-i bine de a merge în peţitii pentru că diua E 
acâsta e începutul s&pt&mânei, și de cum va fata, pre - 
care şi-a pusi feciorulă ochiulă şi la care a mersti într'o 
Inn în: peţite, nară voi să se ducă după 'dinsuli, sn 
pote să i se întâmple mai pe urmă că nici altă fată n 
voi să'li iee de bărbat ba, i se p6te fârle lesne în- 
templa încă și allă neplăcere 'sai nenorocire. 

Marţia nu-i bine de pornită în peţilu, nici de logodită 
şi cununat, pentru că în acestă di s'a porniti lumea. 

„Dreptu aceea “-româncele nu. îndătineză în. acestă. qi nici: 
când ; a... începe vre- ună .lucru. noi și de o. durată, mai: 
lungă, bună. Gră.: a uri, a porni pânda,- a. croi o cămeșă, -..
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mai pe scurtă nimică nu începii din nou a lucra ca nu 

cum va să le mârgă trebile pe dosi. De aici se vede că 

vine apoi și proverbulă : <tdte pe dosă și nunta Marţia», 

care e forte răspânditi în Bucovina, și care însemneză: 

cum se potrivescă tâte lucrurile pe dosă, așa se potri- 

vesce şi nunta Marţia. 

Măercunăa încă nu-i bine a porni în peţitu pentru că 

Mercuria e stinghere pe lume, Ilercuria e văduvă, şi celui 

ce peţesce sau se cunună în acâstă di fârte” lesne pâte 

"să rămâe văduoiăi. Acestă credință se vede că e forte răs- 

pândită, pentru că ună proverbă din Muntenia sună: 

După ce tâle “sii în cercuri (1) 

Și nunta o avemii Diercuri (2) 

Vineria așişderea nu e bine nici de peţitii, nică de 1o- 
godită și nici de cununată şi mai alesii pentru tineretii, 
care doresce să trăiască câtă se pâte de multă, căci dice 
unii 'proverbu : i 

După ce nu eraii tineri 

Se logodiră și V; îneră (3) 

Cum că în dilele amintite nu e bine de a începe şi a 
închela o căsătorie se vede și din următorulii cântecii 
ală unui bărbatiă, care nu trăia bine cu nevasta sa : 

Frunqă verde lemnii uscati, 
Parcă Marţi m'ami însurati, 

, Parcă Vineră amii vorbitii 
» ȘI Marfa mamă logodită, 

Că de fel 'nu'si fericită, - 
Că de când m'am insurată, 

——— 

(1) In cercuri=în învârtelr. 
(2). A. Pann: Culegere de proverburi saă 

E 

retea Ig PIE p Pov. vorb. Partea IL. Bucu 
(3) ldem de cadem. p. 148. 

Poporului română, Buzăă, 188 
Sur fia, Atcrcuria și Vineria, 

  

—G. S. loneanu : “ Mica colecţiune de: siupezstiţiile” 8, p. 4:8: <O logoână nu este bine să se facă fiindii dile păgubitore.a
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Peste multe rele-am datii 

Și de multe-ori am oftatii,.. 

Par'că nime nu-i măhnită, 
Ca mine nefericită !.,, 

Apol și din acesta : 

Frunqă verde de păsati, 
Tinerelă m'am însurată, 

Tinerică mi-am luată, 
Tinerică și frumâsă, 
La iubiti cam lăcomâsă, 

lubesce şi micii şi mare 

Și-mi face-adesii supărare. 
Că trăescă totii cu bănatii 
Numai eii îsi vinovată 

Că 'mtr'o Darţi mam însurată. 

Pote că-să ceva cam hidă 
Ea frumâsă,. m'a uritii. 

Și pe alţii a 'ndrăgită, 

Asta încă-i de crequtiă (1) 

Deci dilele' menite și cele .mai potrivite pentru peţire, 

încredințare și cununie sunt Joia și Dumineca. Și românii, 
„după câtă îmi este mie până acuma cunoscutii, numai în 
aceste doue dile îndătineză a peţi, a se încredința și 

cununa. 
+ Dovadă despre acâsta, pe lângă esperienţa, de tote qi- 

lele, mai avem încă şi următârea doină din Hirlăi în 
Moldova : 

Frundză. verdi di doi nuci, | 
Plin îi codru di voinici 
La tăt fagu patru, cinci, 

Dar' la fagu din 'cărari MRI 

Dzaci-un voinicii de lungdri 

Cu puicuţa la chicidri. 

  

(l] Amândouă cântecele acestea din ținutulă Dorael mi le-a: com. P.. Ursul&
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— Dzaci drăguță ori ti sedlă, 

Ori îni dă şi nilo bolă - 

Să dzăcemă alăturea, 

Sâ ni privescă lumia. . 
Sâ "'mpărţimii bola cu anu 

Și dragostea cu dramu. 

Dzaci drăguță ori ti scolă, 

Ci mii-n vină p'țitori 
In tătâ Gioin câ, doi 

Și n Duminică câti rinci.. 
Că eii tari m'am  săturatii, 

'Totii mutăndu ţ perina 

Și la 'umbra şi la sori 

Și la caldii și la recori 

Și la capă şi la ehicăori. 

— Oh, dragă. și prea iubita 

Plâcă-te și mă sărută 
Și te du di ti mărită 

Că vădă că ti ai săturatii 

Di-atâta bolă ci dzacii. (1) 

Apoi și din.următârele versuri scâse dintr'ună boceti 
din munţii-apuseni ai, Transilvaniei : 

La crâșma de nuciă 
Beii voiniciă şi se duci 
Toti rigin” și porestiv' 
La Firuţa a peji. e 
Când fu Joi pe lingă scră ” 
Pe Tira oncredenţară... (2) - 

DN N 
- (1) Mhailă Caniană: Poesir populare, 
spre acesta şi poesia următâre spre fine, 

(2) Frâncu şi Candrea, op. cit. p. 176. 
In Selagii, după cum îmx scrie dl. 

la peţite în n6plea /obotez 

Dorne. Iaşi 1888, p. 78. Veqi totă de- 

EI. Popi, este datină ca. fecraril să mârgă 
ci (Botezulă Domnului). In piesara Eobotezei se a- ă locă, unde şi-aă fostă ţinută e Iaba (Şeqăi6rea), je se să mergă la peţite pe sate şi care în consuna sa. Se de- părteză apol fie-care cu speranţa că a6râ-şi va sila o păreche, &r fetele că dâră îşI voră. afla Jubitulă loră cu credinţă recerută, câtră ele. eee E 

So...
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Vechii Romani diceaui: <A-Jove principium. (1); La. nor, -! 
la Români. «dies Jovis» începe atâtii posturile. precum şi: 
cununiile. De aceea în Muntenia și anume în Ialomiţa | 
ține o nuntă ţărănescă chiolhanu de „oz - Și până Joi, .: 
opti dile (9). | N 

Ca și Românii, totii așa crediă Și Italienii că nu e bine 
a se căsători Marfa, Mercuria şi Vinerxa, pentru că a- 
ceslea suntă dilele deului J/urte şi a deiţei Pinerei: Dreptiă i 
aceea locuitori! neapolilani nici Când nu îndătineză a. se. 
căsători în una din aceste tre! dile nefericite, ci numai | 
în cele norocite, adică: Lună, Joi şi Duminecă. n 

Un proverbi, care e preste l6tă Italia respânditii și care 
face pre feciorii de însurat luători de samă e ca să nu 
peţescă Vineria și Marţia, sună: | 

Ne di Venere, n€ di Marte . i 
Non si sposa, n€ si parie 

Altă proverbu spune că mirâsa de Dltercuri e mai i rea 
decâtă br una» : 

Sposa mercorina 

E peggiore della ina ; 

Sai : «Jirâsa de Aliercuri aduce pre băvbatiă în neno- 
rocire» : 

Sposa mercorina | 
Fa andare il marito in rovina (3) 

La Ispaniolii din Custilia 'cununia se serbeză mai toti 
deauna Dumineca după ain6dă- di, nică când însă AMarția (4). 

Mai departe 'crede poporulă. română că nu e bine a 
se cununa în sărbătorile -mari, precum în qiua de 0ră- 

() Vergi Aen. HI. "60, 

(2) B.P, “Haşdăă : Dicţionarulă limb. rom. t. Il p. 1531. 

(3) Dăringsfeld, op. cit. p. Yă.. 

(4) Diringsfeld, op. crt. p. 265.
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ctună şi Pasci. Totii așa şi când e lună nouă, ci numar 

când e lună plină anume ca celorii căsătoriţi să le mârgă 

tâte în plină. | 
. Italienii :din Neapole spună: 

Per Pasqua e Natale 

Non t'accasare, 

adică : «la Pască și la Crăciunii nu te căsători.» 
Er” cei din Zerra di Bari din Apulia se temi a secă- 

sători chiară șin Săptămâna luminată, căci ună proverbi 
«lice : 

Non t'inzirânu di Semana Sant 
Non accettă ciocciere au mese qi Masce 

adică : «nu te lega în săntămâna Sântă (uminată), nu cum- 
păra asină în luna lui Maiă.» (1) | 

In fine trebue să mai amintimti încă şi aceea că tim- 
puli celă mai usitatui la Români pentru încheierea sau 
facerea nunțiloră e tâmna, dupa ce s'a sfârşiti totă lu- 

„rula câmpului și s'a storsă vinulă căci dice o doină: 
Foe verde siminoci, | 
Dis'a badea să nu joci , 
Pân' la storsu vinului 
Când voi fi mircsa lu. 
Etă storsulă a trecuti 

"Și badea încă n'o vintă, 
Ba și bruma a' picatiă, - 
Badea'n capi nu m'o legală! 
Suflă vântuliă frigurosii, 
Badea nu s'a mai întorsă. 
Iată postulii lui: Crăciunii 
Badea n'are sufletă bună ! (2) 

Dară mai cu semă Câșlegile de ernă sai - Cârnilegile. Dacă nu tocmai tote nunţil e, apoi partea cea mai mare 
(1) Diiringsfelă, op. cit. p. 98,“ 
(2) Iarnik et Bârsaniă, op. cit, p. 142.



— 93 — 

se facti în aceste câșlegi și anume de aceea: pentru că 
poporului în acestă răstimpă are cu multi mai puţini de 
„lucru ca primă-vara sati vara, și apoi ună cântecă po- 
porani dice: 

Când e vremea de'nsuratii, - - 
Nu ai vreme de lucrată, 
Că mergând ca să lucredi 
Din inimă toti oftedi, 
Și când vrei ca să muncesci 
La kubita ta gândesci, 
Și de locii nu poţi munci 
Când vrei să mergi a peţi, 
Și de locii nu poță lucra 
Când vrei a te însura 
Și să fii de ali tăi renau 
Să nu âmbli totă gândindii. (1) 

Eră ună proverbă gice: 
Cui stă gândulii la'msuratii 
Âmblă pare că e bati, 

adică : pre cine Pai păliti gândurile și la ajunsti dorulă 
de însurată, nu are nici ună sporiă la lucru. E 

Despre serbarea nunţii în timpă de tâmnă, pe lângă 
doina arătată mai susă, ne mai spune şi alta următârele: 

Frunqă verde de grănate, 

Osindi-te-arii și te-arii bate, 

Bade, a mea direptate, 

Și te-arii bate sfântul postă,. 

Că tu mare câne-ai fostii, 

Căci câtii fu vara de mare 
Toti diceai câ mi-i luare, 

- Dară când veni tbmuna 

Dăduși mâna cu alta! (2) 

1) Din ţinutulă Dornei com. de P. Ursulă, 
(2) Niculaii Popovici : Dolne din pop. publ. în «Ședătorea,> an. V. Buda-Pesta,. 

1879, p. 165.
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Dar" cum că Câșlegile da. ernă. suntu mai cu, s6mă me: 

nite pentru "facerea Dunţiloră se pâle cundsce. dintro 
: mulţime de doine poporane, cari se cântă mai alesă în 

decursulă acestoră câșlegi. 

Etă una din Transilvania : 

Sună, sună'n codru sună, 

Și ce sună, nui minciună. ; 

Câşlegile-sii lârgii de ţară 

Ce cumperi nu. poţi. da-cră;; 

Câşlegile-sii târgiă bătulii, 
Ce cumperi nu-i de vândutii ; 
Câşlegile-să liturghie 
Ce” cumperi al tăi să fie. (1) 

“Alta toti de-acolo : 

Audi: mânără, popa tocă, . 
leşi afară și te rogă 
La păreți, la chiotori 
Ca să-ţi vie 'prţitoră ! 
— Las'să vii la furcile, 
Căci a, treculi Dulcile! (2) 

Dar mai alesă din unele doine, cari sunt îndătinale a 
se cânta spre - sfârșitul acestori câşlegi, și anume în (ina lasatuluă de secă precum : i 

Astă-di e lăsată. de: « secii, 
Mă duci, maică, să mă necii, 
Unde-a fi tăulii mai lati, 
Cam rămasi ne- -însuratii, 
Unde-a fi tăulă mar linii 
Cam rămasă. fecioriă bătrânii, - 
Cam rămasă de ris în sată 
Pentru 'că-sii ne-însuratii. (3) 

  

  

(1) Din Transilvania, 
(2) Tomulă lirică, p, 
(3) Din Căndreni, com. e P. Ursula, 

sem: de d- li L Popă Reteganulă.



Sai așa: 

Astă-qi e lăsatii de serii, 

ME ducii, maică, să mă'neciă, 
Unde-a fi balta mai lină, 

Cam rămasii fată bătrână, 

Unde-a fi valea mai iată, 
Cam rămasă nemăritată, 

-Si de toţii lepădată,-: 

Și-am r&masii de ris în lume 
Ca fetele celi bătrâne! (1) 

În sfârşită: i 

Ori dă-mi bărbații ori că plecă 

Să mă ducii să mă îneciă - 
Und'o fi laculii mai secii 

Că astă-qi se lasă seci! (2) 

In cele-Valte câșlegi de peste anii se facă încă nunţi 
dar mai multa de văduivoi, cari ati rămasă cu mai mulți 
copii şi cari nu sunt în stare a griji cum se cade de dinșii 
dacă nu se'nsoră și le aduce o mamă-—vitregă— ca să” 
caute. 

(1) Din Căndrent, com. de P. Ursula. 
"" Q) A: Pann: Povestea vorbii, t. LL. p. 107. 
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XIII. STĂ ROSIA. 

După ce şi-a pusi fecio:uli de "nsurati ochiulă și 
inima pe o fată mare, fată de măritată, care socâte eli că 
arii fi bună păreche cu dinsulă, după ce. şi-a declaratii ei 
dorința sa, şi după ce în fine, descoperindu-și elii do- 
rința şi părințilori săi și a căpttatii de la dinşii încuviin- 
fare şi Dine-cuvîntare atunci holteiulii își caută doi omeni, 
pre cari îi râgă să mergă la părinţii fetei ca să câră pre 
fiica l6ră pentru dinsulu. | 
„Feciorii cei mai avuţi, mai cu putere, cană de regulă se 

nuinesci fruntași, alegu totă-deauna pre doi 6meni, cari 
au mai mare. și mai bună vadă în sati, 6ră cei mal 
sărăcuţi, adică codașiăi, alegi pre doi inşi de pănura ȘI 
stamba loră, însă fie-care câută ca 6menii aleşi de dinșii 
să fie câtu se pâte mai buni de gură, mai vorbăreți Și 
mai veseli, cari se pricepi bine în ale pețitelorii şi carl 
când Vorit merge în peţiti sati în stărostitii să scie ce 
vorbi şi cum ai lua cu cuvântuli pre părinţii fetei. 

Omenii aceștia se numesei în cele mai multe părți ale 
Bucovinei peţitori sing. peţitoriăi de la lat. petitor, apoi sta- 
rosti sing. staroste de la mros. starosta pl. starosty (senex- 
bătrâni) (1); în Transilvania : pețitori (2) starosti, vorbitori (3) 

(1) Diringsfeld op. oit. p. 31. 
(2) Iosifă Vulcani : Novele. t. II. Pesta 1872 » p: 23.—Com. de. Popi Reteganulă. (3) Com. de 1. Popă Reteganulii.
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și dacă-sii mueri vstre sing; zdtră (1) în Ungaria : pețitoră 
starosti, grăitori numiţi almintrelea în glumă și straiță golă 
Și gura satului (2); în România : pețitori şi starosti (3) iară 
când se, duci să ceră pre cutare fata peniru cutare feciorii 
se dice câ se duci a peţi, în pețiti, în peţite, la peţiti, la pe- 
țite, în stărostită şi în stărostie, când o ceri spunu că o pe- 
fescii, o stărostescii, o ugtrescii, o ceri pentru cutare feciori, 
eră actulă întregă se numesce pețire și pețită, stărostie (4) și 
votrire(5); în fine repeţirea peţirei se numesce pețitorie și 
pețitură isp. pedidură. (6) 

Mai nainte de ce vomă descrie solia pețitorilori sa 
starostiloră să ne oprimi puţinii la însemnarea și răpân- 
direa cuvinteloră cu cari suntu ei numiţi. * 

Sub cuv. pețitoriă după însemnarea sa originală (7) pre- 
cum şi după usuli generală, se înțelege mai cu semă fe- 
clorul, care, voindiu a se căsători, își cercă noroculi ba la 
o fată, ba la alta să vadă dacă va voi să se mărite după 
dinsuli, d. e. dacă Jonă merge și cere (8) pre Maria de ne- 

(l) L. C Panţu: Niţă dragă, schiţă din vicţa unul muncitoră. Brasovii. 1858 
p. 65: «In clipa aceea întră pe pârlă o famee. Niţă tresări şi nu-l părea bine 
că se întâlnesce cu ea; o cunoscu îndată că era zotra care zotvise pe Chiva». 
Să se vadă despre acesta şi «cterista noul» an. |. Bucuresci L&8ă p. 10£-—-106. 
42) Com. de d. El. Popi, învăţători în Şomcuta-mare. 

(3) lacobă Negruzzi : Copil de pe natură, Bucuresci 1874. p. 49 şi-urm. 
(4) Com. de d. I. Popi Reteganulii: «In giurulă Abrudului persGnele, cari 

umblă cu junele în peţitii, se numescă staroste, el mergi în stărostie, stărostescii 
şi numai junele pețesce, pe câdniă pe Someşulă-mare stărostia e altii-ceva, adică 
recitarea, dialogurilor la porta mirese!, unde starostele, ce vine cu Gmenil mi- 
relul se mănducă în vorbă cu starostele ce-l în fruntea Gmenilori mirese! de la 

pârtă.> : 
Starostele aşa dară pe Someşii se numesce pers6na, care în alte locuri e nu- 

mită colăcariii sai mal bine dis colceriti, 
45) Revista nouă, an. |. p. 104—106. 
(6) Cihac, dict. t. ]. p. 202. , , , , . 
(7) Appul. Met. 4. p, 309. Oud: Nec quisquam cupiens eius nuptiarum, petitor 

accedit. Şi nu vine nici unul, care doresce a se insura peste altulii ca pețitoriii. 
(8) Verb. a cere=a geți este forte respândită. O doină de pe Valea-Someşulut 

din Transilvania, în care provine de două ori, sună: 

! Ardă-mi-te foculă, lele, . 
Şi pe celă ce imi te cere, " 

(| Num'odată te-am cerutii, 
 Lumeantreză m'a sciută. 

-a $ FI, Mariană : Nunta la Români,



pe
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vaslă de la părinţii acesteca, se dice pețitoriă. Acuma e 

totu una : fosta elu mai nainte de-a merge la Maria ca 

s'o ceră cunoscutii cu dinsa ori nu, stătut'aii ei mai nainte 

de acâsta în 6re-și cari relațiuni de amori ori ba, elu e 

pețitoriă ; şi de când a prinsi a-șt.ccrea noroculă fie numai 

la o'singură fată fie la mai multe. şi până ce se hoti- 

răsce pentru una, elu e totă pețitoriă, âmblă a peți (1) sai 

în peţite. (9) | | 

Pers6nele, cari sunt trimise ca să pețescă în numele stii 

pre cutare fată sau cari “il însoțescii când se duce singurii 

la peţită, se numescii pefitori numai în. diua sai în sera 

aceca când sati dusă în pețţitii, pe când feciorulii de în- 

suratii remâne toli pețitoriă până ce se decide a se încre- 

dința cu una din fetele peţite. 

Cuv. staroste, precum şi tote cele-lalte cuvinte, cari s'aii 

înșirati mai susă .şi cari at aceea-și însemnare, de și sunt 

respândite şi întrebuințate în mai multe părţi locuite de 

români, totu-și n'aii străbătută în literatura poporană; 
celă puţină până acuma nu-mi este nici o doină sati altă 

“poesie poporană cunoscută, în care ar proveni vre unuli 
din acesie cuvinte, unii semnii că sunt de proveninţă cu 
multă: mai n6uă. 

Din contră cuv. pețitovtă atâtă în adeveratulti înțelesii al 
curentului câtă și în înţeles de staroste sai vorbitorii e mai 

  

(1) Iarnik et Bârsană, op. cit, p. 266: 

F6ie verde de dudăi. 
Bade, bădişoru mei, 
Cându-l piere a peți 
Şi la mine nu-i veni, 
Calu ţi se poticnâscă, 
Pe tine să te trântescă, 

Mâna stângă 
- Să țl-o frângă, 

, Pe cea-laltă să ţi-o rupă, 
Să ţii frâulă cu dinţii, A | Să nu poţi mere a peți ? 

(2) În Bucovina, Transilvania şi Ungaria.
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vechii, mai respânditii. și mai întrebuințati. Totă. așa Şi 
cu cele-lalte. cuvinte înrudite cu dinsulă. 

Și-acuma, după ce cundscemă însemnarea cuv. pețitoriă 
Și staroste şi după ce am -vădutii care dintre aceste dâut 
cuvinte e celt mai răspândită şi mai întrebuințată, să tre- 

cemi la solia Peţitoriloră sau Starostiloră,. 
Feciorulii, care vrea să se însâre dă starostiloră, mai 

nainte de-a se duce aceștia în stărostie, o ploscă sau uni 
şipi că vină sai cu rachiu. | 

Starostii, îmbrăcâudu-se sărbătoresce, iau plosca, Și în- 

ir”o di sai seră anumită, când adică le vine loră mai bine 

la socotelă, se pornescii și se. duci la părinţii fetei, pe 

care feciorulă, ce i-a mânati, și-a pusi ochiul Şi do- . 

resce ca să-i fie soţie. - 

Ajunși la starea locului, după îndătinata dare de Bună 

diua, bună sera sa bună vremea, după cuviincissele și în- 

dătinatele salutări şi întrebări de sănătate a întregii fa- 

milii, atâtă a părinţilor fetii, câtă și din parteaa cestora, 

incepi starostii pe de departe a cerea voia părinţilorii, ca 

nu cum-va refusându-le aceştia, să pățescă ruşine. Așa 

începi ei mai ântâiu a vorbi despre timpă, despre aface- 

rile sătesci, despre vre-o întâmplare nouă, şi abia mai pe 

urmă aducă vorba şi despre serbarea nunțţiloră. ' 

Venindă vorba despre nunţi, unulă dintre starosti, care 

e mai isteță şi “mai îndrăsneţă, apucă iute cuvântulii Și 

îndreptsză cam următârele cuvinte cătră stăpânul casei: 

— Să nu-ţi uiţi cuventulă, bade N!... Dumniavestră 
încă aveţi o fată mare, ună bujori de copilă, colea, cum 

e mai bună de măritată, şi acuma, aflându-ne în câşlegi, 
nu vaţi gândită încă s'o măritaţi, și ca mâni-polmâni să 

ne poftiți și pre noi la nuntă? 

Fata, care se afla până acuma în casă și asculia ce 

vorbesci Starostii şi părinţii săi, cum aude. in cotro e
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țintită vorba, îşi face ce-va de lucru şi iesă afară din 

„casă, eră tatălă ei, dacă voesce s'o mărite dice: 

— Ne-am gânditii noi la acesta, dar” fiica nostră e încă 

prea tânără... Mai are timpu când să se mărite... Harii Dom- 

nului! nu avemu nici o temă c'a remâne fata pără. 

— O scimti 'noi asta destulă de bine, — urmâză mai 

departe starostele, — dar” totuşi ce poli face astă-Qi. nu 

lăsa pe mâne, vorba ceea: «cine mânecă mai de deminăți, 

ajunge mai departe». Și apoi, dacă vam afla ună tânără 

bună și de omenie, credă că și D-vâstră v'aţi schimba 

hotărirea. ! | 
— Nu dicii ba! — răspunde părintele fetei, — însă 

mi-ară plăcea mai ântâiu să sciă: cine e tenărulit „acela, 

care voesce să ne fie ginere ? 
La cuvintele acestea starostii, încurăjaţi fiindă, se scolă 

iute de pe loculii unde au șegutii până atunci, și scoţendii 

unuli de sub curea sai din trăistuță plosca cea cu vinit 

Sau rachiu o pune pe masă. 

La sedierea ploscei, care până acuma starostii o [i- 

neaii îndosită părinţii fetei se convingi pe deplinu că 

întru adevără 6speţii aceștia suntii starostă. Deci întrebă 

ingi departe: | | 
— S'audimii, care e numele feciorului? 

Atunci ună staroste, care e mai bunii de gură şi scie 

mai frumosi ură, se "ndrepteză cătră „părinții fetei și cu- 
vinteză : 

Ten&rulii nostru "mpărată (1) Două sluguliţe 
N. (2) celii de toţi lăudatii Cu bună credinţă, 
Ne-a. alesii pre noi, Mici de stati 
Pre noi pre-acești doi, - Și buni de sfati, 

  

(1) Sub <împăratii» în tâte orațiile, câte se voră cita în decursul descriere 
acesteea, sc'nţelage «mirele». 

(2) Adică cum e numele şi connumele fectorulu!, -
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Mici de stătură 

Şi buni de gură, 

Și-a disă să mergemii 

Și să-i aducema 

Cu cai în olacii (1) 

Unii mândru conaci, (2) 
Cară de fenii 

Și buţi de vinii 

Ialociţe (3) grase 
Și jemne (4) la masă. 

“Lenărulă nostru'mpăratii 

A auditii,. a aflată, 

Că'n grădina D-vostră 

Astă frumosă și mare 

Este-unii corciii forte frumosi 

Care-a cresce, cresce, 

Și-a "'nflori, "nflorese, 

bi   

Locu *mpodobesce, 

Dar'a rodi nu rodesce. . 
Și €r'a aflati 

“Tân&ru 'mpăratii, 

C'odraslele-i crescii 

Și-a 'nilori, "'nflorescii, 
Dară nu rodesciă, 

Locit nu "mpodobescii. 
Și eli vară ruga, 
V'ari pofii așa 

- Lui odrâsla-i da, 

So daţi împăratului 
“La, săraturile lui, 

Ca, a cresce, să crâscă | 
Și-a "'nilori, să "nilorâscă” 

Si-a rodi, să rodâscă 

Locii să'mpodobâscă ! (5) 

După rostirea acestei oraţii sfârșesc gicânduă : 

-— Acuma sciți pentru ce am veaitii și pentru cine am 

vorbită !... Dee Dumnedei să fi vorbită întruni căasti 

buni și cu noroci!.. 

„Dacă părinţii nu suntă înţeleşi cu propunere a starosti- 

-loră, atunci răspundă că le pare răi, că fata loră nu e 

încă de măritată, că într'adevării e prea t&nără, neprice- 

pută; sau că nu suntii încă gata, n'a idle cele trebuin- 

ci6se pentru nuntă; mai pe scurtă află ei destule cuvinte 

fine prin cari să se potă desbăra câtă mai de grabă de siarosti. 

Dacă însă părinţii suntu înţeleși, atunci chiamă pre fată 

în casă, ca să vadă, ce-a spune și ea la propunerea a- 

c6sta. Şi cum, întră înăuntru tatălu săi îi dice: 

(1) Cai de olacii==de alergătură, de dirvală. 

(2) Conacii, după spusa recitatoriului, ară însemna aice alâta cât iasă, sălaşii. 

(3) Jalovife=juninci. , 

(4) Jemnă=franzelă, bulcă, pânişără- . 

(5) Din Igeşii, sată în districtulă Storojineţulul, dict. de lie a lut” Onuteeiu 

Frunqă, rezeşi, | : 4.
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— Ecă aceşti Gmeri de omenie te peţesci pentru X. A. 

eşti înţelesă ? i 

Dacă fata răspunde «cum a vrea tala şi mama» Sau nU- 

mat afirmă din capii, fără să rostescă vre-unii cuventii, 

e ună semn că; voesce să mergă după feciorulă, peniru 

care este stărostită. Și atunci părinţii. o mai întrâbă încă 

“odată: ori de întru adevăriu voesce să mergă după fecio- 

rulă care o cere, dicându-i între multe altele și acestea: 

— Căsătoria nu este uni pădureţi pre care dacă-lit 

“muscă, să-lii aruncă sub laiţă!.. Gândesce-te bine la pa- 

sulii ce voesci să-lă faci! 
Ne dândi fata nici unu r&spunsii afirmativi, atunci nu 

se mai face nimică, şi stavostii întorcându-se cum ai ve- 

niti îndărăpti spună resultatuli fectorului, care i-a ti- 

misi în stărostie. | 

Dacă însă cupetă cervântă atâtă din partea părinţilori. 
câtă și din partea fiicei acestora atunci destipă plosca, 

începu a cinsti dintr'insa şi a se veseli.. 

Mulţi starosti și mai cu s6mă cei mai de aprâpe cu- 

noscuţi saii înrudiți cu părinţii fetei, începu a cinsti pre 

aceștia inainte de-a spune la ce ai venită. Atunci, dacă 

părinţii nu: suntiă înțeleşi sai fata nu voesce odată cu 

capului să se mărite după feciorulii, pentru care s'a stă- 
rostită, facii ce faci pe nesimţite și îndată aduci pe 
atâta rachiu pe câtă-s'a btutii şi umplândă Crăși plosca 
sau șipulu îli punii de'naintea starostiloră. Acesta e unt 
semnii îdvederatii, că ei nu suntă înțeleși și prin urmare 
nu poti să primâscă cinstea feciomilui, Starostii atunci 
ia plosca și- Și caută câtă mai de grabă de drumii, vă- 
dendă că n'au ce să steie mai multă. 

Fiindu părinții și fata. ințeleşi, atunci mama fetei, câtă 
ai bate în palme scâte și pune pe masă ce-va de gustare 
pentru Slaroști, ca să nu mergă băutura în secui. Eră fala, 

+
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se 'nţelege dacă tâte s'au făcută după placulu şi dorinia 

ei, dacă-i place feciorulă, care a peţit'o, nu scie cum să 

si dea rândulă și cum să omenescă şi mulţămâscă pre 

starosti. 

- Starostii, la renduli lorii, închină atâti în sănătatea 

părinţiloră câtă' şi a tineriloră și nu înceteză de a lăuda 
pre feciorul, pentru care ai fosti atâtii de norociţi ca 
să vie în stărostie. Eră colea, cându vădă că rachiulii se 

sfârșesce se scol dela mâsă, îşi iati rămasu buni de la 

cei de casă, şi porneseii să spue mai de grabă resulta- 

tul soliei loră feciorului ce i-a uimisă. 

Plosca sai şipulă, care Pau adusi ei, rămâne la pă- 

rințiă fetei. E | 

Fata petrece pe Starostă până afară, cră după ce se 

întârnă înapoi se apucă de grabă să deretice prin casă, 

căci în scurti timpu are să vie și fecforulă dimpreună 

cu slarostii sati vorbitorii ca s'o pe/escă. 

In unele părți ale Zransilvaniei, precum bună 6ră în 

Scheiu, mai nainte vreme fecioruli totă se mai ducea la 

fată în casă, înainte de a o cere, de sari fi dusi mă- 

carii o jumătate de anti de dile, de se cunoscea bine cu 

fata, şi dacă nu i se pitrea, nu se mai ducea, €rii daci 

fata îi plăcea și era de la Dumnedri o lua. Eli trimitea la 

fală zâtre să-l zotrescă. 

Unii feciori, prea puţini, făcea cum se face astâ-qi: 

după ce puneaii. ochii pre vr'o fată, de care credea fie- 

care, că e de nasulu lui şi că i-aru fi poirivilă de nevastă, 

trimiteau de-a dreptulă zdtre fără să fi călcată mai întâiti 

ci peste pragului casei fetei. 

Vâtrele mergeaii la părinţii fetei, luati lucrurile: de pe 

departe și din vorbă în vorbă ajungeau să vorbescă despre 

căsătorii ; și pomeneau de feciorii, că i-aru fi vremea să 

se însâre,- că arii fi bine să'i se găsescă o fată bună, că
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si elu e fecioră bună, și că ai fi o-bună potrivelă dacă 

părinți: fetei ai vol să-lă aibă de ginere. 

De obicei: părinţii fetei rugau pre 'vâtre să le dea ri- 

gazii «să se mai gândescă» şi nici odată nu se făceaii lu- 
-crurile de-odată. Și când părinţii nu voiau să-și dea fala 

după: feciorulă, care o cerea, nici odată nu-i spunea de-a 

dreptului, că nu i-o dă; ci găsia modru de-a amâna lu- 

crurile: ba că fata e prea tânără, ba că nu e gala din 

destre ori din haine, ba că nu ai gândi să o mărite în 

acelă anii pentru cutare și cutare pricină și altele, și toti 

deauna adăogea: «să mai aştepte şi de va fi de la Dumnedeii 

se va face.» : . 

Nu totii așa seniempla când fetei și părinţilori feiei . 

le plăcea feciorulă, Ei atunci, după ce se mai gândiau și 

din not: veniat votrele și din noii le spuneai; «să fa- 

cemă dacă e dată de la Dumnedeii să fuacemii» din vorbă în 

vorbă începeau să spună din gură vâtrele: ce avere are 

feciorulă ; păsinţii fetei, ce destre are acesta (1). 
In alte părți ale Transilvaniei şi anume despre Mara- 

mureșă, pețitorii, după ce mai ântâii iat pe de departe 

pre părinţii fetei şi cunoscii din: vorbele acestora, că ară 
voi să'și mărite fata, scote unulu de sub sumanio ploscă 
de rachiă, 6” celalaltă uni mără și le pună pe masă. 

Plosca e ca idte ploseele, însă mărulă se deosibesce 
multii: de alte mere. In eli suntu băgaţi de regulă vr'o 
doi-trei taleri, vio câţi-va puişori (piţule) şi celă puţinii 
ui galbenă, după cum e adică și starea feciorului, care 
i-a trimesă în peţitii. Și fie care banu trebue să fie not. 

La vederea acestoră obiecte toți cei de. casă se con- 
vingii pe deplină, că Gspeţii aceștia suntă petilori. "Toţi 
o sciii că merulă e semnuli încredințării, er” plosca de 

    

() G. 1. Pitişă : Nunta din Șeeră, publ. în «Revista nouă» an. |. p. 10£—106,
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rachiu se golesce după încredințare. Câci în aceste părți 
încredințarea se face printr'uni meră (1). Peţitorii dai fetei in 
mână ună meri îndestratii cu bani (2) dacă ea primesee mă- 
rul, încredințarea se face numai decâtă şi se bea rachiulii 
veselindu-se toţi. | 

Dacă însă mai târdiui miresa vrea să se desfacă, să 

frângă logodirea, ea trimite îndărăptă mărul, dar” atunci 

trebue să întorcă îndoită banii ce eraii puși în mără. 

Cu câti junele e mai bogati, cu atâta şi în mări se 

pună mai mulţi bani. 

De cumva însă fata nu primesce mărulă dela peţitoni, 

e semniă, că ea refusă, și atuncea nu se mai face nimici 

și peţitorii luândă plosea cu rachiă și mărul se depăr- 

teză ducându-se la feciorulii care i-a trimesă și dându-i-le 
îndărătă (3). | | 

In fine în unele părţi din România este datină că în 

sâra, când peţitorit se ducă la o fată, după ce bea și ca 
din plosca cu vină, pe nebăgate de sâmă pune în acea 

ploscă o mică bucâţică de lemnu dinti”ună jugă ca, de va 

lua în căsătorie pre flăcăulu -ce:o. peţesce, s să. fie amândoi 

nedespărțiţi ca doi boi înt”ună jugi şi în viața loră să tragă 

dr-o potrivă în dreptate (4). 

  

(1) losifă Vulcană: Novele. tom. Il. Pesta, 1872, p. 24—25: «Acesti meră 

din logodna poporală română ne reamintesce merulii de aură din grădinele Hes- 

perideloiă. Sciină că numa! uni [Hercule a reuşită a-și câștiga acestă mără, Mi- 

vele poporală română oferindă mărulii din grădina inimel sale—unei fiinţe alese 

de şoţie, prin asta-i declară, că este învingătore asupra lui. 

«Dar' mărulă acesta ne nai revocă în memorie şi mărul dinel Eris, meimno- 

„Tabilulă in&ră: de cârtă ali sexului fruinosti, care apol de cătră Paris fu judecată 

Vinerei. 
«Intoema! ca Paris, care a dată mărulă ecler mat frumâse, astii felă şi mirele 

din poporul românii dă unii mării fiinţei alese dintre tote femeile.» 
(2) Despre întrebuințarea baniloră ca semniă de credinţă să se vadă mal pe 

largă în capitululă «e [ncredințarea»: 
(3) Losifi Vulcani: Novele, t. II, Pesta 1872, p. 5, 22—30, 
(i G. S. loneanii, op. cil. p. 28. 
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XIV. PRUIREA. 

Dacă feciorulu, ce voesce să se căsătorescă, a căpătatu 

prin starostii săi cuventu atâtă de la părinţii alesei sale 
câtă şi de la ăcesta, atunci într'o Joi sati Sâmbătă sera ur- 
MeEză petirea formală. Adică feciorulii merge acuma cu pă- 
rinții sti, cu starostii și cu vr'o câte-va nemuri mai de a- 
prope precuia și cu vro doi lăutari sati unt cimpoileșii, ca 
împreună toți aceștia să petâscă pre alâsa sa și nemijlocilii 
după peţire să facă și asedarea. 
„Se înţelege de sine. că fecioruli, mai nainte. de a se 

porni cu părinţii S&i în peţitii, se însciinţeză prin ună -tri- 
misii ali săi: ori de se află părinţii fetei acasă și ori de 
ari putea ci să-li primescă pre dinsulu și suita sa ? 

Insă atâti părinţii, câtă şi fiica acestora, după ce le ai 
plăcuii feciorulă și au dati odata cucentă starostilorii sti, 
sunt tolii-d'auna pregătiţi de peţitori ŞI cu cea mai mare 
plăcere îi aşteptă în tota momentuli ca să vie. 

Deci pornindu-se acuma fecioruli, părinţii acestuia şi 
cu cel-alalți inși și ajungendă la viitorir socri, respective” 
cuseri, cum întră în casa acestora, îndată după cuviin- 
ciosele și indătinatele sălutări Şi întrebări de sănătate din 
amândouă părţile, incepe uni staroste, care e mal buni 
de gură și scie ma] frumosi ua, a dice :
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Bună vremea, 

Bună vremea, 
Boeri pământesci 

Și sfetnici domnesci ! 

Boeriulii de casă 

Afară să Tasă, 
Caci cu elii voimii 

Ce-va să vorbimi ! 

Tatăli, fetei : 

Cine sunteţi dumniavostră. 

Ce cătaţi la curtea nostră ? 
Spuneţi de unde sunteţi, 

La ce-ați venitii și ce vreţi? 

Starostele : 

Mai incet, pe 'ncetişorulii 

Să'ţi putemiă spune adevărulii ! 

Noi suntemii trimişi domnesci, 

Sfetnici mari, împărătesci. 

Tân&rulă nostru 'mpăratii 

Pe aici ca mai âmblatii, 

Și primblându-se 'n primblare 

A vEqutii:a. mândră (lore 
În aceste curţi măreţe, 

O flâre mândră de raiu, 
Care-a 'nilori, 'nflorea 

Și din di n di, ce mergea, 

Toti mai mândră se făcea, 

Dar de rodită nu rodea. 

Și s'a hotăritii s'o ia, 

So ducă, cum va putea, 
Peste văi și peste munți 

Pân' la ale sale curţi; 

Pân' la curtea "mp&rătâscă, 
Acolo s'o răsădâscă 
Ca mai mândru să 'nflorscă 

Și de rodită să rodâscă.   

Și-a nost' tenârii împăralu 
Deminâţă s'a seulatii, 

Pe obrazii că s'a spălatii, , 
La icone s'a *'nchinatii . 
Lui Dumnedeii s'a rugatii. 

Pe calii murgii a 'ncălicatii 
Și la vânatii a plecati. 
Și-a venatiăi, câtii a venaltii 

De cu di pân! ce-a 'nsăratii, 

Şi nemică n'a uflată. 

Ev colea de cătră sară 
Dă peste-o urmă de fâră 
Stă locului... și se miară: 

Să fie urmă de fâră? 
Și fiindiăi-că nu 'seiă 

Cam ce felii de urmă e 

A strânsii felii de felă de domni 
Și filosofi învăţaţi 

Si-a făcutii unii mare sfatii 

Și pe toţi i-a întrebatit 

Să-i spue cii-adev&ratii : 

De ce-i urma ce-a allatii? 

Unii sta și cumpenea 
Și pe urm'așa dicea : 

Că-i urmă de (eră mare 
Să fie de 'mpreunare 

“Pânărului înpă&ratii. 

Alţii &' așa dicea: 

Că e îlore de grădină 

Să fie de-aqi de la cină 
Cu 'mpăratuli dimpreună. 

Tenerulii nostru 'mpăratii 

Pre toți cum i-a ascultatii - 
Pesie dinșii sa uitatii | 

Și pre noi că ne-a 'nsemnalii, 

Pre noi pre-acești doi bărbaţi 
Mici de statii. 

Și buni de sfatii,
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Mici de stătură 
Și buni de gură. 

Și după ce ne-u 'nsemnatii 

Pe locii că ne-a şi mânatii 

Pe 'crângu ceriului, 

Pe radele sorelui 

Pe numă&rulii stelelorii 

Florea să 1-0 căutămii 

Și pe locii să 1-0 ducemă.. 
Noi, elii cum. ne-a poruncitii, 
îndată ne-am şi pornitii 
Si-am cătatii câtii am cătatii 
Și nemică n'am allatiă. | 
Şi pe când pe gânduri stamiă 
Și ce-om face nu sciamii, 
Etatuncea că. se lasă 
O stea mândră, luminosă 
Dreptii spre curtea Dumniavostră, 

Noi după stea ne-am luati 
Șineoce ne-am îndreptatii 
Și după ce ne-am pornitii 

Pân'aice am veniti, 

Și-aice când am sosită   

Flârea'n curte am zărilă. 

Deci să sciți c'am venitii 

Fl6rea s'o luămii 

La curţi s'o ducemii, 

La curţi mari, domnesc, 

Curți împă&rătesci, 

Deci să n'aveţi vr'o chilâlă 

Să ne faceţi de smintelă 

Nici 6re-și care prepusii 

Ca să nu ne daţi răspunsii. 
_Că noi am veniti 

Florea s'o luămii 

La curţi s'o ducemii 

La curţi mari, domnesci, 

Curți împ&rătesci, 

Că acolo este 

Locii de înfluritii. 

Loeii de odrăslitii, 
Sara a'nilori, 

Deminâţ'a odrăsli 

Și părinţilorii va fi 

Pomană câtii orii trăi | 
Şi chiar după ce-orii muri. (1). 

O variantă a orațiel acesteea, care se ține asemenea la 
peţire. sună precum urmeză, 

Bună iua, 

Bună diva, 
Boeri mari, lumesci 
Boeri pământesci ! 

utălă fetei : 

Mulţămimă Dumilorvostre 
Sfetnici mari, împărătesei ! 

Dar'ee'mblaţi, 

Ce: căutaţi ?: 
Bine sama să ne daţi! 
—— 

  

Starostele : 

Noi ce'mblămii 

Ce căutămii, 

Ori în cotro ne'nturnămii 

Bine sama că ne dămii. 
A nostă tânării îmdărată 

Deminâţa. s'a sculatii, 
Pe obrazii că s'a spălutii, 

La icâne s'a'nchinatiă, 
Lui Dumneqei sa rugati. 
Mândre. hatne a mbrăcatii, 

() Din Gura-llo norului, com. de Andre Prodaniă, stud, gimn.
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Pe calii negru-a'ncălicaltii, 

Mândră oste-a rădicati : 

Tolii boeri bătrâni 

Și feciori tineri 
Și-aii plecatii 

La venatii, 

Și-a vânatii: 
Câmpii cu flovle, 

Luncele 

Cu frundele, 
Văile 

Cu apele, 

Văi adânci 

Cu ape reci, 

Satele - 

Cu fetele, 
Și codri cu ferăle. 

Și-aii venatii, 
Câlii ati vânatii 

Și nemică n'aii aflatii, 

Și venară 
Câtii venară : 

li. de vară 

Până *n sară 
Și nemică nu aflară. 

Er colea de cătră sară 
Daii peste-o urmă de fâră, 

Stă ostea'n locii şi se miară 

Să fie urmă de f6ră, 

Ori pote de dinișdră ? 
Uni-aiă qisii, că-i flore-al6să » 
Să fie de aqi mir6să 

Cu'mpăratuli la o masă. 

Alţii: că-i flâre de raiii 
„Să fie întru mulţi ui 

Cu'mpăratuli de bunii traii. 

Și 6r' alți-ati qisii că-i f6ră 

Să fie din astă sară 

La'mpăratulii soţioră.   

Davunii filosofă învătalii, 
Micii de stalii 

Și cam mâncatii de vărsatii 
A cuventatii : 

— Bucură-te împărate; 
Împărate prea'nălțate ! 
Că urm'acesta-i de qină, 
Să fie de-aqi dela cină 

Cu Măria -Ta 'mpreună, - 
Amândoi unii trupii să fiţi 

Șintru mulți ani să trăiţi! 
A nost” tânării împăratii 

Forte mi s'a bucurati, 
În scări de-aurii s'a'nălțatii 
Peste 6ste-a căulatii 

Și ne-a alesii pre noi 
Pre-aceşti doi 

Voinici 
Mici de stată 

Și buni de sfatii. 

Din gură îndrăsneți, 
Din cai sumeți. 

Şi pe locii, cum ne-a alesi, 

Inainte ne-a trimesă 

Pe numărulii. stelelorii, 
Pe radele ceriului, 

Pe suflarea vântului, 
Dina să i-o căutămii. 

Pe locii să i-o aducemii, 
Ori de nu, bine nu 'mblămiă. 

Noi, cum ni sa poruncitii, 

Indată ne-am și pornitii. 

Dar” ori și câtă am umblatit 

Noi nemică n'am aflată. 

"Er când am ajuns și-am datii, 
Să intrămii în acesti sati, 

O stea ni s'a arătatii, 
De urma dinei am dati, 

După dînsa. ne-am luatii.
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Si când am fostii | Mare, mândră și frumosă. 

In Greptulii acestei case 1 Deci oră dina nc-arătaţi, 

Etă stâua că se lasă ! Oră de.nu, bine nu "mblaţi, 

Şi dina îutră în casă. | Că noi n'am bâutii holercă 

Dar și noi multii n'am stătutii, | Să ne fie cuventulii de nemică, 

Ci pe locii ne-am abătutii Ci-am băutii buţi de vinit 

La acâstă curte-alâsă | Să ne fie cuvântul deplinii !(() 

Oratoriuli tace aice puţinii, &r” cimpoieșulu sai lăutarii, 

cari aă veniti cu dînșii, întoneză o melodie veselă dinti”unii 

cotă, sait de lângă uşă, dar aşa de domoli şi încetă, în 

cât pre toți să-i umfle visului. 

Părinţii fetei r&spundă, că acestă felii de feră n'a ve- 

nitii la casa loriă. 

Oratoriulu însă. și ceilalți peţitori, 6r” mai alesii cel 

dintâi cu întrega sa putere retorică, cei de pe urmă cu 

ploscele scâse din trăistuțe, scolii cei de casă pe bunica 
fetei şi dicu: 

— Pre acesta o căutaţi? | 
Lăutarii sai cimpoieșulă pornesce atunci unui bâcetii 

de jele și supărăciosi, 6 pețitorii strigă cu toţii: 
— Nu! nu e acâsta! | | 
Bunica face atunci loci mamei fetei. 
— Pote pre acâsta o voiţi? 
— Nu! nu!... nu pre acesta o căutămii noi! — strigă 

cu toţii. | | Și 
— După mamă scotă-pre o serzitâre Lătrână şi urită, 

hidiă și cotrinţosă îmbrăcată şi dici : 
— Fi!... mavo!... Vamu aflato!... 
— O uu!... nu! — răspunde oratoriul, — acesta nu e 

fera >» pre care o căutămu noi, pentru că a nâstră e cu 
părul ca aurulă, cu ochii negri ca murile și cu dinţii ca 

  

(1) Din işescr, dict. de Ilie altă lui Marcu Ungurână, ecomom.
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mărgăritarele, cu budele ca trandafirii, cu faţa din sâre 
şi cu chip frumosi de. dină. 

După aceste ceremonii scoti părinţii pre fata lori din 
o cămară sai din altii locă, unde a fostii până acuma, 

le-o aducii îmbrăcată câtă se pote mai frumosii și mai bine, 

Lăutarii, cum o vădă, își rupă strunele cântând Și ju- 

când la ușă de bucurie că se găsi făra, pre care a vă- 

dut'o tenărulă îm păratiă, când a fostii cu dinșii la venată. (1). 

Lăutarii cântă mereu, 6r' peţitorii scoti ploscile pline 

cu vină său cu rachiă şi cinstescă pre cei de casă. 
Stăpânul căsii, la rândulă săi, poftesce pre pețitori să 

cuprindă locii pe laiţe, er' pre feciori și pre părinţii ace- 

stuia, ca pre cei mai de frunte și mai plăcuţi Ospeţi îi 

aștdă după masă în capuli cînstei. | 

După acesta întrebă părinţii feciorului atât, pre viitorii 

cuseri, câtă și pre viitârea noră,. ori de întru adevăr sim- 

țescii cu dorinţa lori, mai cu s&mă pre fată o întrebă ei: 

de-i e cu voe să se mărite după fiiulii lori, și ori de nu 

este silită de părinţii săi, ca să mârgă după dinsulu. 

La acestă întrebare răspundă atâtu părinţii, câtu și fata, 

că li este cu voia, căci dacă nu li-ar fi fostii cu voia, 

atunci mari fi dată cuventă starostiloriă. 

De aici înainte urmeză apoi închinările şi urările de no- 

rocii şi de voe bună.. Mai cu s6mă starostii facii mare hazi 

și veselie, că și-a ajunsi scopul. . 
- Cinstea şi veselia acâsta dureză ca la vr'o. două oare, 

când apoi urmeqă caședarea,» despre care vom vorbi mai 

pe urmă. . 

Dacă feciorulu, ce voesce să se însâre, nu e dintr'uni 

sati cu al6sa sa și prin urmare n'a putută de mai nainte 

să-i descopere dorinţa, căcă numai din vădute sai audite 

(1)- «Nunţile la ţară» publ. în« Caiendariulă pentru. ducatulă Bucovinei, > Cer- 
năuţi, 1857.
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o cunâsce, atunci nu trimite mai ântâiti slarostii la pă- 
rinții ej. ci de regulă se duce: elă singurii dimpreună cu 
tatălă săi, sau şi cu alţi doi 6meni, ca s'o peţesca. Fr 
dacă feciorulu n'are tată, sai acesta nu e în stare să mârgă 
cu dinsuli, apoi se duce eli numai cu unul sat dol 
Gmeni, cari asemenea se numescă stavosti sau pețitori. 

În casulă acesta atâtii Stărostia câtă şi Peţirea urmedă în 
una și aceea-și di, întrebuințându-se cam acelea-și obiceiuri, 
cari s'au arstati mai sus... 
Er după ce a peţitii fata și fecioruli a căpătată cuvântit 

atâtii din partea ei câtii şi din partea părinţilorii sti, se pună 
cu toţii la masă, și scoţendă peţitorii o ploscă de rachiă, 
care aă adus'o cu sine, începi a cinsti pre cei de casă și 
a se veseli. i 

În același timpă, “câtă ședă la masă, tinerii își dai în 
schimbă nisce 'obiecte ca seranii de legătură, și anume fe- 
ciorulu îi dă fetei vr”o câte-va monete de-avgintă sau uni 
galbăniă, €r' ea îi dă ori o năframă frumosi cvsută, ori 
uni tulpari sati o năframă de mătasă, adică care ce pâie 
Și după cum li-i și starea. | | 

După ce aă schimbată aceste obiecte, fecioruli se dă 
de-o parte cu fala ca să facă cunoscință mai de-aprope 
cu dinsa, să-i descopere aplecarea, ce o are spre dinsa, s'o 
trebe ori de-o trage inima să se mărite după dinsulă, 
sati numai silită fiind vrea să'mplinescă voința părinţiloră. 

Pe când feciorulu stă de vorbă cu fata starostii se dau 
în vorbă cu părinţii, spunendu-le ce avere capătă fecioruli 
dela părinţii sti, ce purtare are și câtu de fericită va fi 
fata lori dacă voră mărita-o după dinsulă. 

- Nu-i vorbă că starostii de multe or 
mai multă de câtii merită. Cu tâte acestea însă se feresci 
forte tare ca să nu le iasă din gură nisce cuvinte neru- 
megate sai chiar nisce minciuni, temându-se ca să nu pă- 

i laudă pre feciori
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“țescă mai pe urmă rușine, și-apoi cu tot cuventulu ce li- 
sa dati mai nainte, să se alegă atâtii ei câtă şi feciorulii 
CU 0... coșarcă, - | 

În fine după ce feciorul a vorbită câtă f-a plăcută cu 
fata, după ce i-a spusă totii cea avutii să-i spue, şi după 
ce aii închinati cu toţii încă vro câte-va păhare în 'să- 
nătatea celorii de casă şi a peţitoriloră, îşi iii peţitorii 
remasu bunii dela părinţi și dela fată și se intoret acasă, 

r&mâindu: a se face <aședarea> după «pe vedere». 
În Moldova, de care s'a ţinut mai nainte Bucovina, peţi- 

vea s'a făcutii în vechime și se mai face încă şi acuma mai. 
totă aşa ca şi'n Bucovina. 

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

temiri: 

«Dacă unui june îi place o fecidră; trimite la părinții ei 

sfavostă, cari se chiamă pețitori dela cuv. latinii Petitores. Ace- 
știa câreă mai întâi pe de departe voia părinţiloru fetei, ca 

nu cum-va refusându-le să paţă rușine ; când apoi vădi că 
părinţii ară fi în contră de a-şi mărita fata, atunci mergi cu' 

toți consângenii mirelui: la casa fiitorei mirese, și celui mai 

de frunte din ei, care se numesce Staroste, ține o scurtă cu- 

vântare, prin care cere fata. Cuvântarea acesta e mai în toti 
loculii asemenea, pentru aceea o transcriemi aicea precum 

urmeză : ! | 

— «Mai marii noştri, moși și strămoși, âmblândi la ve- 

natii prin codri, aă dati de ţara acâsta în care trăimă și noi 

acum,- -şi ne nutrimă şi ne delectămi cu laptele și cu mierea 

ei. Aşa la exempluli lori s'a îndemnati și măritulii boeri N.N. 

de ai mersi la vânată prin câmpi, prin codri și prin munți, 

şi ati dati de o căpridră, care fiind rușin6să și onestă, n'a 

stati faţă cu elă, ci a fugiti și s'a ascunsu în culcușurile sale. 

Noi venind totii pe urma ei, ne-aii adusă în acâstă casă. 

Deci D-vâstră trebue. să ne-o daţi, sau să ne arătaţi în cotro 
8 £, FI. Jarianii: Nunta la Români.
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a. fugită acestă, căpridră, pre care noi cu atâta ostenelă și 

sudăre am urmărit'o prin păduri și prin câmpii». 

«La aceste mai adaoge oratoriulă încă alte alegorii și me- 

tafore după cum se pricepe. Părinţii negă mai întâiii că aril 

fi intrată în casele loră venatulii ce-l cerea ; pote i-a rătăcit 

urma, şi se va fi ascunsă unde va în vecini. Peţitorii insistă 

să li se arăte căpriora. Atunci părinţii le aducă înnainte o 

fată bătrână şi urâtă, îmbrăcată în vestminte sdrenţose, şi-i, 
întrebă, dacă asta este căpridra pe care o caută. Peţitorii 
răspund»: | Da 
__— «Nu; nu este asta. Căpridra:n6stră are părulu galbănii 

ca aurului, ochii ca ai șoimului, dinţii ca mărgelele înșirate, 

„buzele mai roșii ca cireşa, trupulu ca.o ledică, pieptul ca de 

gânscă, grumazii ca de lebădă, degetele mal fine de câtă cera, 

faţa mai strălucitore de câtu sorele și de câtii luna.> 
<Și dacă părinţii totă negă, că n'aă vădutii pe la ei acea. 

căprioră, atunci peţitorii răspundu şi qici» : | 
«— Cânii noștri sciii urmări fârte bine; 'ei nic! odată nu 

ne-au înșelatu; și chiar acum ne-ai datii semnele cele mai 
învederate, că aici trebue să fie ascunsă căpridra pre care o 
căutămii>. | E | 

>După aceea îl ameninţă, că dacă nu o dai de voe bună, 
voră întrebuința arma și O voră lua cu puterea. Atuaci părinţi! 
inergă și aduci fata, îmbrăcată frumostă, după starea şi ave-. 
rea lorii. Peţitorii vădendu-o îndată strigă» :. 

— câsta e căpridra cea dorită !» (1) 
În unele părți din districtulă Bacăului «părinţii sau vro. 

rudenie din partea flăcăului, — care voesce să se însore, — 
se ducii la casa părinţilori fetel şi le propunii de a-şi da fata, 

duce odată co Module pearl e ee mal | pentru a se înțelege părinţii flăcăului. 

  

(1) Descrierea Moldovel, ed. Acaa. rom. p. 143—144
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cu al fetel; şi putendu-se: 'pune'la cale, se dă mâna, adică flă-" 
căuliă cu fata și: părinţii ambilor asemenea, deteimhihândii | 
și diua de a se logodi. 

In alte părți toti din distrietulă Bacăului, spre. închelate a 
logodnei se facă ma! multe întruni sai adunări, pentru: ca 
flăcăulă şi fata să se pâtă plăcea unulu altuia. După aceea: 
mergi părinţii 'flăcăului, însoțiți de flăcăi și de alte per- 
s6ne din saiii mai' deosebite, la fată spre a se înțelege. cu 
părinții fetei, adită dicu, că mergă în peţită spre a se pute 
alcătui din destrea' ce o dati fetei, spunendi și ce-i dau. 
flăcăului ; și dacă se potii învo! chiar în momentulă acela 
începii logodna. (1) 

În munțit Vraicei “datina peţirei sau împeţiveă se Prac-. 

tică asti-felă : 

<Vornicelulii ţiindă o năframă cusută în “mână, merge 

întovărășită de alți doi 6meni la părinţii fetei și dice: 

«Bună vremea la cinstita adunare! și la cinstiţil socri 

mari ! cum “trăiţi? cum vă aflaţi? 

Socrii răspundi : 

«Mila Domnului, ne aflămii bine ; dar” și D-vostră sema 

vă daţi, pe la noi ce căutaţi? 

Vornicelulii. se închină și dice: 

Noi cum umblămt,: 

"Si ce căutămii, Sai 
Sama bine ne dămiă, . | 

Frica nimărui nu purtămi. 

De unde venimii 

Seimi, | 

Și unde mergemiă “ 

'Cunoscemii, 
Că noi suntemii soli împărătesci! 

Omeni. buni dumnedeescă, 

Şi avemii poruncă împărătescă 

(1) Columna lui Tratanii. an. IX. p. 882. 

  

“Nime să nu ne oprâscăi. 

Deci d-vostră sunteţi rugaţi 
Bine să ne ascultați, 
Când omii cuvânta 

„Și sama ne-omii da : 

Ali nostru tânării împărată 
De cu sară ne-a chiemati 
Și acestă poruncă ne-a dat i: 

j. Să strângeţi cete de voinic 

" Cu. topâră mari și mici, 

Ca să fac'o venătore,
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De pasări gălbiore, 

De blânde. căprisre. 

Noi cu toții ne-am supusă, 
la vânătâre ne-am dusii. 

Er impăratul în de sară, 

Zări-0o urmă: uşoră 

De sprintenă feră. 

Unii qiseră 
Că-i urmă: de.pasăre de raiii, 

Să fie împăratului bună de truiii. 

Alţii qiseră că-i urmă de qină 
_Să fie împăratului grădină, 

De feumâse roduri plină. 

Atunci ten&rulă nostru împăratii 

In scări de aurii-sa rădicatii, 

Peste mândră 6ste a cătatii 

Și a disii :.cine a fi în stare 

Să prindă acea fâră, 

Și pe urmă-i să se ducă   

“Si r&spunsii apoi „s'aducă ? 

Atunci noi ne-am alesii 

Și pe locii am purcesii 

„Din urmă în urmă 

Ca păstoriulă după turmă. 

Și venindii noi trei voinici, 

Și ajungândii pe aici 

“Cu sullareai ventului, 

Pe faţa pământului, 

Am. zărită cădândii pe casă 

O stea mândră, luminsă, 

Și-amii mat v&dutii o floricea. 

: Mai mândră de câtii o stea, 

Care'n flori înfloresce, 

Dar' de roditii. nu rodesce. 

Împăratulii nostru vu vrea, 

Și ne-a trimisi după ea, 

Ca să i-o: ducemii mircsă, 
“Să și-o facă împărătesă | (1) 

În Transilvania şi anume pe Someșulă-mare, junele și 
juna, cari aii a se căsători, dacă sunt:de mai nainte cu- 
noscuţi, hotărăscii în înţelegere: cu -părinţii lori precum. 

și cu alte rude mai de-aprâpe:o seră, în care părinții vii- 
torei mirese, pregătind: o cină constătătore din plăcinte, 
carne și friptură, și însoţită cu vină, vinarsă :sau bere, 
așteptă pre junele peţitoră, care vine dimpreună cu : pă- 
rinții și cu vudele sale, şi care aduce cu sine partea: cea 
mai mare de băutură: precum și lăutari— ceterași, 

Întrândii în casă începi a vorbi mai ântâiti despre la- 
crur1 indiferente. După aceea unulă dintre &menii „junelui 
peţitoriii începe pe de departe a se recomanda “ca. unit 
neguțătorii- de juninci bune și frumâse, care vine din: depăr- 
tare, şi âugindi, că și stăpânul căsii aru avea o junincă 

  

(1) V. Alcesandri ; Op. cit, p. 304,
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_de vendutiă, s'a abătuti pe la dinsulă .cu scopă, ca, d 
va fi. dela Dumnedeii dati, so cumpere. 

După sfârșirea acestori cuvinte se arată una dintre mueri, 
firesce că cea mai urită, „Și aceea.se îmbie la „târgul, 

Neguţătorulă.. însă. nu voesce s'o cumpere dicândă, că.e 
prea bătrână şi slabă, că neavânau dinți nu: va pute 
mânca, sau “că e schipă, etc. și prin urmare nu pâte 
s'o cumpere. 

acă 

În urmă, după: multe glume și. risete, se arată fata cea 
adevărată. 

Neguţătorulu, cum o vede, dice.: | 
— Ia acesta îmi mai place, pre acesta voii s'0 cum- 

pără. Și fata, dacă atâtă ea câtu și părinţii sti sunt înţeleși 
cu junele,, care o cere, dă mâna cu dînsuliă. (1). 

În alte părți ale Transilvaniei cererea sai. peţirea fetei 
se întâmplă cam de comuni așa, că ten&ruli, care voesce 
să se căsătorescă, plecă cu doi 6meni de ai. săi la lo- 
cuinţa fetei, pre care voesce să o peţescă.. Întrândă în casă, 
se închină (salută), după datină, mai petreci puţină în 
convorbiri despre unele și altele, în urmă unulă dintre 
pețitori (adică dintre cei. doi Gmeni. de incredere ai ient- 
rului), începe așa: . 

" «Cinstiţi 6mevi de omenie, şi cinstită. gazdă! : după ce 

amă vorbită despre: mai. multe lucruri cunoscute, e tim- 

puli să vorbimi ce-va. și despre lucrul, pentru.care amii 

veniti aică la. casa D-vostră».. 

« Odini6ră.. patriarchulu .Avramiă voindii a-și însura “pre 
Isacu,. fiiulu să, a. chiemati: pre credinciosului săi Elea- 

-zari la. sine. și i-a disă : juru-te pre tine Eleazăre să.nu iei 

fiului Isacii'-muere din nemulă Cananeiloriă ;-ci să te ducă 

în pământului meă, între. rudeniile mele,. și să-i alegi lui 

(1) Com. de L. Popii Reteganulă.
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soţie după cuvântul meă.. Deci Eleazară. s'a și dusi in 

pământulii lui Avramiă, și sosindă în loculi, unde locuiai 

„rudeniile lui, cu voia lui Dumnedei a şi întâlniti pre fata, 

care. era dela Dumnedeu - alesă, pentru Isac, fiiulu lui A- 

vramii. Spunândi și părinţiloră în:ce âmblă, aceștia nu- 

mai decât au dist: '<Dela Dumnedeii e rânduită,.și nu-i 

„putemu lucra în protivă..Etă fiica n6stră -Raveca, du-o 

soție stăpânului tău Isacă». Asemenea și noi suntemii tri- 

miși soli ai D-sale N. N. din N. ca, precum atunci Elea- 

zară pentru Isacii, așa și noi să fimu mijlocitori pentru 

o soţie fiiului stii N..și de .6re-ce tânărului nostru din iu- 

bire cătră fiica D-vestră. N. s'a hotărită, că — de va fi cu 

voia lui D-dei și a D-vostră, — să-și logodescă soţie pre 

fiica D-vâstră, de aceea atâtă dela dinsa, câtii și dela D-v., 

așteptămiă răspunsului îmbucurătoră». 

Acum, dacă părinţii se învoescii, se declară, că  dinşii 

nu strică vota fetei, și deci atârnă numai dela dinsa. Dacă 

se invoesce și fata, tinerii dau mâna şi se încredințeză nu- 
"mai decâtii, ol se hotărăsce o di pentru facerea credin- 

fei, — încredinţărei, (1) . „ 
La Românii din. Munţii. apuseni ai Transilvaniei fecio- 

rulă, care a pusă ochii pe vre-o fată din altă satu și voindiă. 
a se însura, pornesce la pețitii cu multă precauţiune și re- 
servă. Mai Ia cu sine uni omii de încredere, bună de gură. 
și meșterii. în ale: peţitulaii şi mergendu în satul feieă acolo: 
iragi la ună cunoscută, câtră care adresându-se î X gică.:. 

— Frate, amu veniti « peți, să faci bine să ostinesci. 

până la N, N. (părintele fetei) și să-i spui cugetulă. nostru. 
Cunoscutuli, primindă misiunea și aducendu unii: r&s- 

după ce ati Felel îX asteptă, plecă tus-trei, și acolo 
pre unele și altele, :omuli de în- 

Da N 

1) Benedictă Viciu : i ceruri or 1 : si ) apa a Viciu : Colăcăritulu. Obiceturile ț&raniloră Români a nuntă. si-
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credere alti feciorul, aşa numitulii peţitorit i, care „de re- 
gulă ia ospăță face pe zor niculii mirehă, se rădică și dice: 

— Fraţiloră ! de amii şedea câtii amii şedea, totii trebue . 
să mergemii. Să ne dămă. dar” solia pentru ce amă veniti. 

Scimu din sânta scr iptură, e că "D-qeu a facuti ceruli și 
pământul, tote cele vădute și nevădute, mai pe urmă a . 
făcută și pe omii, căruia, ca să nu-l lase singurii în lume, 
i-a dati și o soţie pe strămâsa n6stră Eva. Așa și noi, 
sciindii că D-vostră aveţi o fetişoră frumâsă și de ome- 

nie, ne-ami luati voe să v'o ceremă pentru junele nostru 

de față ca să întemelemii o n6uă casă. 

Părintele fetei răspunde : 

— De va fi dela Dumnedei, D-deii să ajute! 

Cunoscutulu dice fetei: a 

— Nepotă, noi amu veniti călare, ieși "afară de vedi na] 

Sau deslegati caii? . | 

| Eşindă fata totu elii îi dice și feciorului : 

— Nepâte, mergi și tu, să mo Jovâscă vr'ună cală cu 

piciorulii. - | N a 
Afară tinerii se înţelegi, întrebândă fecioruli pe fată, 

dacă îi place de eli și după ce s'aii învoită întruni felii 
Saii întraltulu, se întorcă în casă, de unde imediatii plecă 

la locuinţa cunoscutului. Aici cunoscutulă și pețitorulă a- 

scultă părerea, mirelui, c care dacă i-a plăcutii de fată râgă 

pe cunoscuti ca să: mergă numai de câti la părinţii fetei 

și să-i întrebe dacă şi lori le-a plăcută de elă? . 

Cunoscutul aducând uni 'r&spunsi favorabilă se ducă 

din noă tus-trei la casa fetei, unde părinţii ei, îi ospăteză 

și hotărăscu diua, în care părintele, sait tutorulă fetei in- 

soțitii de irel 6meni de încredere, are să mergă «pe ve- 

dere» la casa feciorului: (1) - 

  

(1) 1. Frâncu şi Candrea, op. cit. p. 149—1ăl.



În. Selagiu și'n. Chioră, adică în giuruli Șomcutei-mari din 

Ungaria, pețitorulă şi cu grăitorulă săi își întoemescii tre- 
bile astă-felu ca'n diua de Botejulă Domnului des-demineţă 

să. fie acuma în casa omului cu fata de mărită (măritatit). 
În rândulă dintâiă - peţitorii din aceste părţi sunt numai 

vădetori şi nu capătă de astă dată nimică de mâncare, ci 

numai de băută. 

Peţitorii dintr'o comună străină nică cându nu se duci 

de-a dreptuli la casa cu fata, ci tragi mail ântâiă la uni 

cunoscuti sau la unii vecinii de-a omului cu fata de mă- 

rătă, şi pre acela îlă trimiti apui ca.să ceră audienţă. Și 

dacă li se spune că vori fi primiţi, nu se duci îndală, 

ci mai aștâptă puţină până ce socoti că părinţii fetei se 

voru fi pututi pregăti de primire. După aceea se duci, și 

dândă Vineţe dicu : 

— Totu norocă buni să vă dea Dumnedeu! 

— Să trăiţi cu bine! — răspunde gazda casei, er bă- 
trâna casei, care îi aștepta stândă: înaintea căminului și 
țiindu-şi fetița de' mâna dreptă, îndată după întrare le:0 

recomândă cu cuvintele: 

— Din darulă lui Dumnedeii acesta ni-i fetița ! 
Peţitorii dau după acesta mâna cu fata și anume ântâii 

grăitoruli, apoi junele peţitoru. 
Părinţi! poftescă pre peţitori să șadă după masă. Peţi- 

torii se pun să ș6dă, dar' nu beă nici nu mănâncă ni- 
mică, până ce nu spună la ce ai venită. Dacă vădu că 
suntu 'bine- -primiţi, peţitorulă, după mai multe îmbieturi, 
mănâncă din brânda (1) pusă pe masă, şi be puțini viu- 
arsă, 6r” gtăitoruli be cu părinţii fetei pentru fericirea ti- 

  

(|) E de 'usemnată că mâncarea cea mal escelentă 
glană e bânga. Dar! îl vine omu 
runțelă şi |] 

peatru ună paţitoră sela- 

lul-a ride, când o vede că e sfârâmată mâ- 
âogă dinsa nici o furcuţă. Ună pețitovii de trelă însă trebue să albi 

cuțitașă Ia dinsulu şi cu acela să mănânce brânda sfărâmată. Espl. Comunicato- 
rulul. 

-
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nevilorii -și pentru ca: D-qeii să-i întrolăce dacă-i -ȘI sunt 

rânduiți. 

După gustare tinerii 'sunt lăsaţi singuri ca să-şi vor- 
bescă vorbele şi să se înțelâgă, er bătrânii își faci de lu- 

cru cu altele, vorbindă “sait despre: economie. saii despre 

alta ce-va. 

Vorba tinerilorii se termină celui multă într'ună .pătrari 

de 6ră au positivă ati negativă. Dacă e positivă, atunci 

fata la despărțire dice peţitorului: 

— Să. fii sănătos, dar” pe'nturnate! . 
După peţite feciorulă sentârce la quartiră, şi-pe când 

tragi clopotele la Biserică. în diua de Botegulu Domnului 

atâta elu câtu şi grăitorulii său. se află acumi înaintea. bi- 

sericei locale, unde sunt și alţi peţitori dimpreună cu. grăi- 

torii lorii adunaţi. (1) 

Acestea sunt i6te datinele Românilorii dela Peţire, câte 

le-amă pututii eii până acuma aduna. 

O parte dintre datinile acestea le întâlnimă nu numai 

la Români, ci și la alte naţiuni: din Europa, și anume : 

dintre: cele de viţă latină la Italieni şi rancesi, €r” dintre 

cele de origine străină la Maghiari, Malorosienii din “Ucraina 

şi la: Sârbii din Primorja. 

În şirele urmatâre reproducemi datinele usitate la po- 

porele amintite ca să se poetă cunosce întru cătii. se ase- 

meneză ele cu ale n6stre. Să - 

Așa la Italieni peţesce tatălă sai epitropuli junelui, care 

are să se căsătoreâscă. Bătrânului se duce la casa fetei alese 

și îndreptându-se -cătră părinţii acesteea îi rogă ca. să-i dea 

o porumliță albă şi nepătată sau o zițică albă, despre care-i 

este cunoscutu, că se află în posesiunea lori. Alegândii 

icona din urmă, atunci mai adaoge: cea ară fi mândria 

  

(1) Con. de d-lui El. Popă, învăţ. în Şoincuta-mare,
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cirediă mele.» Ex” despre porumbiţă dice : că ari fi mângăe- 
rea bă&trâneţelorii sale. 

Părinţii fetei se facu că nu sciu ce felă de fiinţă alesi 
ară: fi căutândă elă. Ei îi. arată una după alta fetele lori, 
numai pre cea adevărată nu, și la fie-care întrâbă: 

— Acesta e, pre care o căutaţi. 
În urmă aducă așa dicândă cu de-a sila, pre cea ade- 

vărată, căci ea, amă&surată datinei, trebue să se apere cu 
mânele și cu picidrele. | , 

La vederea fetei adevărate bătrânul peţitoră se rădică 
în pici6re, bate din pălmi și strigă: 

— Acesta e, care o cautii eu! (1) 
Peranulă Vretonă, când voia să ta.0o fată, trimitea la fa- 

milia ei uni bazealan, solă de dragoste, peţitoriă. Acesti 
soli sai peţitorii era de obiceiti uni croitori, căci aceştia 
aveaii mai de multi nume, că limba lori l-ară fi fiindi 
așa de ascuţită ca şi acele. Peţitorulă bretonă trebuea să 
fie forte ghibacii la vorbă și forte bogati în glume și tâl- 
curi; trebuea să fie în stare a arăta cu măestrie tote în- 
sușirile bune ale mirelui şi să spună în tocmai câţi cal, 
câte vite albe și câtă s&cără are acesta. Pleca la drumiă, 
dacă se vedeau semne prielnice, &r” dacă îi eșia înainte o 
jarcă sau ună corbu 'se înturna pe daiă. Din potrivă mer- 
gea veselă, dacă i se arăta unu porumbii gurluindă. 

Peţitoruli întrebuința tâte podbele poesiei poporane. 
Zimbindă venia el la casa ţăranului Şi dicea;: 

In numele tatălui prea puternicii, 
Ali fiului și sfântului Duhiă, 
Fie bine-cuvântare în astă casă 
Și mai multă bucurie de câtii a mea ! 

PI III 
(1) Diiringsfeld, op. cit, p. 9,
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Aperătoriuliă : 

Dară ce ai.tu, amice, : 

De -nu-'ţi este inima voi6să-? 

Pețitoriulă : i 

Avemii eii o porumbiță 
'Trăindii în coteții cu porumbuli, 
Dar” '6tă ca năvălitii unii șoimiă, 

lute ca și vântulii: 

Mi-a spăriată porumbiţa 
')e-a fugiti nu se mai scie unde! 

Aperătoriulă : 

Și totu-și-eii te vădii prea gătilil 

Pentru unii omii atâtii de întristatii: 

Ţi-ai pieptănatii părulă celă bălană, 

Ca şi când ai merge la o horă. 
4 

Pețitoriulă : 

Nu-ţi bate. jocii de mine, amice! 

Naţi vădutii voi alba-mi porumbiţă ? 

Eii nu voii fi fericitii în lume, 

"Până nu-mi voii găsi porumbiţa. 

- Apărătoriulă : 

Ei n'amii vădutii porumbila ta, 

Nică albul săii porumbelii. 

| Peţitoriulă : 

Imi. spui minciuni, tinere! 

“Precătorii din afară aii vEdut'o 

Sburândi spre curtea ta 

Și lăsându-se în grădină.



. Apărătoriulă : 

Ei n'am vădută' porumbiţa: ta, 

Nici albulii 't&ii porumbeliă. 

Peţitoriulii : 

Albul meă porumbelii va muri 

De nu-și va găsi soţia; 
Va muri bietulii porumbașii.... 
Las să caută eii prin ușă. 

Aptrătoriulă : 

Slăi, amice! Nu e voie a trece! 
Voiii merge să vădii .eii singuri. 

(Intră în casă, de unde apoi se întorce după o clipă). 
Mam dusii, amice, în grădiniţă, 
Dar n'am găsită porubiţă, 
Ci o mulţime de flori, 
Totii crini și trandafiri, 
Și mai alesii unii vobocelit 
Inflorindă în colț printre tufe. 
ME ducă să ţi-l găsescii. 
Ca să-ţi fie inima voiosă. 

(Intră 6ră-şi în casă, Și revine cu o mică fetiţă). 

| "Peoţitoriulă : 

Dă, frumâsă' ilore, 
Tocmai să 'nveselâscă inima! 

“Dacă. porumbelulii „meă ar fi o rouă, 
Sarii lăsa p6 diusa 

(După o pausă). 

ME voit sui eii în pOdă : 
Doră a nimeritii. acolo porumbița:
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“ Apărătortulă : 

Mai stăi, dragă amice, 

ME ducii eii insu-mi.. - 

(Se reintorce. cu s6era). 

Am fostii în poa, 

Dar n'am găsitii porumbiţă, 

Ci numai: acestii spică : 
Pune-ţi-lii în pălărie, 

Ca să se mai mângâie. 

Peţitoriulă : 

Câte grăunţe are spiculii, 
Atâţia pui va purta porumbița-mi 

Cea albă sub aripi6rele. ei, 

Stândii. ea în mijlocii. duisă. 

(După o pausă). 

“(Se întârce 

ME ducii s'o cautii la câmpii. 

Apărătorăuliă : : 

Stăi, amice! Opresce-te ! 

Iţi vei mânji frumoşii papuci. | 
Las: să mă ducii eii pentru tine. 

cu: bunica). 

N'am găsitii nicăiri. porumbiţă. . 

Ci numai acestii mără, 

Mării sbârcitii de vechime 

Sub arbore pintre frunde : 

Pune-ţi-lii în buzunară.: 

Dă să-l mănânce porumbul t&ă, 

Și nu va mai plânge.
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Pețitoriulii : 

Mulţămescii, amice! 
O râdă: bună, fie şi: sbârcită, 

Nu-și pierde profumulii ; 
Dar mie nu-mi trebue m&rulii vostru, 

Nici florea, nici spiculii, 

Ci vrei a mea porumbilă, 
Și voiii găsi-o eii însu-mi. 

Apărătoriulii : 

O. Dumnedeule! Ce șiretii mai este! 
Vino dară, amice, vino cu mine; 

Porumbiţa ta nu s'a pierduti : 

Eă însu-mi am păzit'o 

In odae într'o colivie :de sedefii, 

Cu gratie de aură și de argintii; 
Ea este acolo, forte voiosă, 
Forte drăgălaşă, mândră şi gătită. (1). 

După acestă dialogi peţitoriulă merge prin casă, sea- 

șeză la masă, apoi aduce pre mire. 
„Tatălă fetei, cum îlă vede pre mire, îi dă o chingi 

(tafturi) de șea. Mirele o ia și încinge cu dinsa fata pre 
care 0 cere, | “ 

Atunci breutaerulă, adică apărătoriulii, cântă cânteculi 
încingătârei (le chant de la ceinture). (2). 

Dialogulă dintre Vazvalan şi breutaer, precum și presen- 
tarea de cătră celă din urmă mai întâi a unei copile, a- 
poi a dâmnei de casă şi la urmă a bunichei, cum să 
arătată în șirele de mal susiă, se mai repeţesce. odată 

(ID) H. de la Viltemarqug, Barzaz Breiz 
Paris, 1867, p. 413 —416, a 
curesci, 1879, p. 554—3558. 

(2) Paul Lafargue : 
miliei, traducere, publ. 

» chants populaires de la Bretagnt: 
pud: B. P 'Hâşai: Cuvinte din bătrânt, t. LI, Bu- 

Cântece şi obicelurI la nunți, ! studie despre originea Îa 
în «Contimpuranulii», an. VI. Iaşi 1887, No. 1, p. pi.
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când vine mirele cu suita sa, ca să iee pre miresă și să 
se ducă cu dinsa la cununie. Toti ațunci învâcă breu- 
taerul, tocmai ca și Colăcevtulă românii când cere Jertă- 
clunile, binecuvântarea lui D-qeii, a prea curatei feciore 
Maria, a tuturoră ângeriloră şi a .moșiloră, asupra mire- 
sei, care suspinândi îngenuncheză la piciorele moșului. (1). 

La Jlaghăari este datină ca dimpreună cu părinţii ju- 

nelui să se ducă a peţi și un staroste (k6r6). | 

Starostele spuindă părinţilori fetei alese scopului la ce 
ai veniti dice : 

— 0 porumbiță forte iubită ne- A sburată denaintea ochi- 

lori și s'a opriti tocmai în casa D-vâstră; am voi decisă - 

întrebămiă nu cum-va aţi vedut e o? 

Părinţii respundă : | 

— Nu, — porumbița D-vostră n'am vtduto. Noi, ce-i 

drepti, avemi una, dară aceea e a nâstră. Puteţi deci dară 

să mergeţi mai departe și să căutaţi porumbiţa D-vâstră 

în alti locii unde-va! _ 

Prin răspunsului acesta starostii fiindă așa qicândi a- 

lungaţi din casă, de aceea se și ducă,dară îndată se în- 

iorci îndărăptă și lasă a le spune prin staroste, că și-au 

trasă pe samă, şi că ei ari voi tocmai por umbița, despre 

care se dice, că arii fi în casă; ei arii pune-o într'o colivie. 

forte frumâsă și ari căuta forte bine de dinsa. 

La acesta li se respunde: 

— Acesta e altu ce-va! — Și totă așa suntă de mai 

multe .ori respinși din casă, adică până ce se găsesce 

fata, apoi suntu lăsaţi a întra şi a sta în casă.(9). . 

In unele părţi din Ueraina starostii când sosesci la casa, 

părinţilori, fetei. ţină următorea oraţie : 

— Bună sara! sălutămă sorele, luna și stelele, casa, pre 

  

(1) Diringsfeld, op cit. p. 246. — Gubernatis, op, cit. p. 149. 
(2 Diăringsfeld. op. cit. p. 44
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D-vostră şi pre toţi cei ce se:află aice, și declarămă că 

enezuliă, (împă&ratulă, peţitorlult) nostru s'a dusi la venati 

şi a urmărită o nevăstuică (helge). Nevastuica a fugiti din 

pădure în câmpă, din câmpii în sată, prin sată în gră- 

dină și din grădină s'a furișatii în casa D-vostră. Încu- 
viința-ni-ți ca s'o căutămă aice? Voiţi. cu plăcere a o da 

enezului nostru ori s'o:- mai lese la D-vâstră? 

Tatălu fetei răspunde : 

— Eu nu scii. De veţi afla-o aduceţi-o, și dee a 

D-vestră, luaţi-o ; de e insă a nâstră, atunci remâne! 

“După acâsta unulu dintre stărosti se duce și aduce fala. (1). 

În fine la: Sârbii din Primorja adică depe litoralul din 
Stagno, vechiului teritorii ali Ragusei, diua încredințărei 

se numesce «punerea» sai mai bine disu schimbarea ine- 

lelori. Celui ce aduce inelulă e, ca și 'n Rizano, tatălă mi- 

relui. Avorbirea e feliurită. și sună astii-feliu : 
— Venindii cu petrecătorii mei pe drumă, ami zăriti 

aice o flâre roșie minunati de frumâsă, pre care cu mare 

plăcere ași presădi-o în grădina. mea. Te rogi așa dată, 
dacă. este cu putinţă, să mi-o dăruesei! 
— Forte bucurosi, . scumpe amice, mai alesii că am 

destule flori frumose! —- respunde tatăl fetei. După a- 
cesta scote pre una dintre fetele sale și dice: 

— Aici e.o fl6re frumâsă! 
Starostele respunde : 

— Ea este forte frumssă, dar.nu e aceea, pre care an 
vEdut'o ei !— Şi rostindii cuvintele acestea dăruesce copilei: 
aduse de părinţi unt mără şi mulțămesce. pentru dinsa. 

| Toti . așa e respinsă și a doua copilă, care-i se aduce, 
ŞI abia la a treia, adică cele! adevărate la care a veniti 
in peţită i se pune inelulă pe degetă. (2). | 

    

(1) Diringsfela.. op. cit. p. 74. 
(2) Dăringsfeld, op» cit. p. 74,
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Din cele ce s'a înșirată până aice lesne pâte ori Și 

cine să vadă câtu de mare e asemănarea între moduli de 
pețire ală Românilorii și'ntre celi ală naţiunilor amin- 
tite mai susă. 

Se nasce acuma întrebarea : care de la care dintre a- 
ceste naţiuni a împrumutată saă a pututi să împrumute 
datinile şi oraţiile usitate la; peţire ? 

La actstă întrebare de o cam dată, până ce nu vomii 
cunosce și datinele, dar” mai alesii oraţiile de la Conăcărie, 
pre cele înainte de plecare la cununie, precum și pre 
cele de la Colăcărie, cari, după cum ne vomă încredința 
mai pe urmă, stai în strânsă legătură, nu. . putemii da 
nici unii r&spunsă. 

3. Er, dariană + Nunta la Români. 9
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XV. PE VEDERE. 

“Ami arătată mai susii cum feciorulii şi cu tatălă stă, 
când au mersi să peţăscă întwuniă sată străină, "Și-au 

avuncatii privirile în tâte părţile 'ca să vadă cu de-amt- 

runtulă ce felii de avere şi renduslă aă părinţii fetei, și 
ce felii de gospodină pâte să fie fata peţită, judecându-o 

după rendutla şi îngrijirea casei, precum și după înfăți- 

șarea și purtarea lori. | _ 
Precum feciorulă și cu tată-săă, numai după ce sai 

încredinţatii pe deplini despre tâte, aii dată mâna cu pă- 

rinții fetei și cu fata, așa şi părinţii fetei voescii acuma 

încă să scie mai de-aprope: cine e feciorulă ce le-a pe- 

țită fata?... ce purtare are?... și cam ce felu de avere poti 
să-i dee părinţii săi? ca nu cum-va mai pe urmă, dân- 

du-și fata numai pe vorbe g6le, să se ciescă amarii de 

ceea ce-ai făcută. 

Și acesta o faci ei nu numai ca să păstreze obiceiulii 

strămoșescii, ci mai multă încă și din acea causă, pentru 

că experiența i-ai învățată, că mulți, cară s'aii lăsalil nu- 

mai pe obrazulă şi vorbele peţitorilorii, s'aă înșelati forte 
Eu, pentru că tote câte li s'aii spusă, câte Li s'aii lăudalii, 
ai fosti numai nisce ne-adevăruri şi înșălăcăuni. 

Deci în cea mai de-aprâpe Duminică sati sărbătore, ci” 
dacă câșlegile sunt scurte, în cea mai apropiată qi după 
pelirea felci, se săloscii şi se duci şi ei la părinţii fecio-
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rului, - ca să se :încredinţeze cum că într adevără tote câte 
li Sai spusă sunt drepte. : 

Acâstă vizită se numesce în limba poporului din Buco- 
vina și a celui din 'Transilvania «pe vedere», 6-a celui 
din Ungaria «vălută» şi «vederea. * îi 

Părinţii fetei, de regulă, se ducii «pe vedere» numai sin- 
guri, neluândii cu dinşii pre nime allulu, nici lăutani și 
nici vre-un felă de băutură. 

Ajunși a-casă la părinţii feciorului caută acuma și pă- 
rinții fetei ce felii de gospodari sunt viitorii lori cuseri 
și ce felă de purtare şi apucături are feciorul, ce felă de 
orenduelă se află pe lângă casă ? 

Câtu despre purtarea feciorului, trebue să mai amintimi, 
că ci nu se mulțămesci numai cu aceea după cum îl vădii, 
ci ei caută. ase încredința și prin alţi 6meni nepărtinitori, 
cari le descopărit totii adevărulă. Firesce că despre acestă 
spionare feciorulu nu trebue nimica să scie, căci apoi lesne 

ară puls să se nască între dinşii ne'ncredere și nemulţă- 

miri, ceca-ce de multe ori le-arii fi spre 6re-și-care daună 

șau părere de răti. 

Aşa dar” cum ai “ajunsă și şi-au aruncati privirile prin 

ogradă și pe la acareturi, îndată se e ncredinţeză pe deplinti 

cu cine aii de-a face. o 

Și dacă din întâmplare sai inşelată î în aşteptarea lori, 

dacă nu vădă numai puţini sati. mai nimică din. cele: ce 

li “ai spusii că arii ave feciorulii să capete ca destre, atunce 
nu facă prea mulți pureci, ci prin: câte-va cuvinte dai de 

cunoscutii că nu li-i vola să-și mărite fata după feciorulii, 

ce-a peţii-o, că s'ori mai lua pe s6mă, că nici copilanu 
prea voesce 'să 'se mărite, mai pe -scurtu lâgă -teie de 

curmeie, până ce se vădii eşiţi și scăpaţidin casă; ȘI cu 

acesta s'a încheijati apoi -totă afacerea. 

E” dacă părinţilorii fetei le-ai plăcută tâte şi sunt mul-
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țămiţi cu. „ecea-ce au vădulii, apoi se puni la vorbă, în- 

cepii a istorisi despre câte şi mai câte, dai adică de cu- 

noscutii că le place totii. 

În casulă acesta părintele feciorului dacă trăesce, trimite 

îndată să aducă ună şipii de rachiii sai altă băutură, dr 

mama lui caută să lie de grabă ce-va 'de gustare pentru 

_6speţi. | 

Na apucală însă a sosi celă trimisi cu rachiulii, și nu- 

nai ce veci că întră în casă vrunti nemă de-alit fecio- 

vului, sait vruniă vecinii, saă vro mălușă bătrână, cărela 

cine sci de unde ti-a amirosilii a voe bună, făcendu se că 

a veniliă te miri pentru ce lucru. 

_— Ei ce mai vesle ne- -aduci mălușă ?. — întrebă zim- 

hindi stăpânuli casei. | 

“Toti bine, dragulă mătușii!... la ami mai veniti 

și ei să vâdă ce laceţi! — răspunde acesta uitându-se cu 

coda ochiului Ja cei străini. 

— Facemii bine, mătușă, că suntemii sănăloși!... 

_— Şi voioșă, după cum vă arată căulătura! — urmeză 

mai departe baba. — Apoi dă)... cine are feciori holtci, 

feciori de 'usuratii ca D-vâstră nică p'are cum să nu fie 

veseli... Hei! când ași mai ave că vio fată de măritati, 

ce n'ași face ca să mi-l potă căpăta, pre d-lui de ginere, 

căcă dă! nu trebue să vi-lă laudă, dar e ună feciorașii 

să-l pui colea la inimă, buni și de omenie, și pe lângă 

„tote acestea focă de harnici, că nu se mai află în toli 
satulu altulă ca dinsuliă... | 

— Apoi dă, mătuşă, — vorbesce crăşi stăpânul casei — 
D-ta ți-ai măritată fetele, dar” D-lorii — arttândii pe 6s- 
peţi, — abia acuma voesci să şi le mărite și dacă va fi 

împărțită dela Dumnedeă şi ne vom pute înţelege una 
are să ne fie noră, tocmai ai venilă D-loră «pe vedere». 

— Aşa?!... apoi norocii să vă dee Dumnedeii !...
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Pe când vorbesce baba, 6tă că și trimisulii sosesce cu 
rachiulii, stăpâna de casă pune ce-va de gustare pe masă, 

apoi se punu cu toţii la masă, începi a cinsti şi a mânca, 

in care timpii urmeză și «<aședarea». 

Asti felă e usitată «pe vederea» în Bucovina. 

«Vederea» e sau cel puţini era mai nainte usitată și 

in unele părţi ale Transilvaniei. Etă ce ne scrie în. pri: 

vinţa acesta d-lu G. 7. Pitişă + 

«Dacă părinţii fetei se'nvoiaă cu zdtr ele, cari vorbiau în 

numele feciorului şi ali părinţiloră lui, dacă se'nvoiaă adică 

și din destre rămânea să «mergă lu vedere» înth”'o stră 

pe care o hotiănăa feciorulă în înţelegere cu părinţii fetei. 

Feciorulii mergea cu votrele și cu vr'uni vecină sat rudă 

ce-va; şi.la miresă mai găsia pre câte cine-va afară de- 

ai cască, fie rudă, fie vetină. După ce întra în casă și era 

polliți să şedă, venia și miresa și da bună sera şi sărula 

mâna străinilori, până şi ginereluj, apoi după ce mai sla 

de vorbă, de obiceiă aducea ce-va cinste la ospeți. Miresa, 

ori cine ară fi întrebat'o, trebuea să răspundă şi trebuea 

să se arete deșteplă şi rușin6să. — După o vreme ore care 

feciorulii eșia afară şi cu vâtrele, cari îl întreba dacă îi 

place fata, și de-i plăcea le spunea să facă, er” de nu, ră- 

mânea într'o nemică.> (1) 

În munţii apuseni ai Transilvaniei, dacă visitatorii, în 

diua vederii se convingă de buna purtare şi stare a fecio- 

rului, otărăscii împreună cu părinții qiua credinfez (logod- 

nti), dacă însă nu le. convine, atunci se depărteză fără a 

mai întinde multă vorbă. (2) 

În Selagiă şi Chioră la vro treă sait patru qile, după ce 

sa întorsii feciorul dela peţite, îi şi vine o comisiune din 

partea familie! la care a peţitii fata. Acestei comisii, care 

    

(1) Nunta din Şcheiă, publ. în «Revista, nouă> an. 1. Bucurescl 1888 p. 106—107. 

(2) T. Frâncu şi Candrea, op. cit. p. 151.
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constâ din trei membrii: -o muere (mama fete! sati o soră 
sai mătușă), părintele fetei și cu unu feciorii consângâni, 
îi dică «vederoi». Vederoii, după ce s'aii încredințatii des- 
pre starea și purtarea feciorului şi după ce ai ospătaiii 
puțini, la. plecare, declară că dacă tinerii se invoesci in- 
tre olaltă, 'ei încă nu au nimică în contră. Apoi, puindi 
termenul credinţăreă,. sentoreă spre casă. (1) 

  

(1) Com. de d-lă E1. Popi. . :
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XVI. AŞEDAREA. 

Dacă tinerii sunt din unulu șiacela-şă satii, atunci pă- 

rinții fetei nu se mai ducii pe vedere, căci n'aii trebuinţă 

de-acâsta, de ore ce ei sciu -de mai nainie prea bine: 'ce 

purtare are viitorulă lori ginere şi cam ce felii de avere 

pote să capete dela părinții săi. Prin urmare așefareu se 

face aşa-şi în aceea-și qi, când ai veniti părinţii feciorului 

de-ai peţiiu formalu pie fată. Dacă însă tinerii nu sunt 

din acela şi satii, atunci aședarea urmeză totii: deauna dupii 

pe vedere, 7 

În casuli primii se face a;edarea de regulă la părinţii 

fetei, e” în casulu ali doilea la părinţii feciorulur. 

Aședarea, numită altmintrelea și legătură, învoire, tocmdlă, 

insemneză punerea în cale şi conțelegerea părinţiloră din 

amândouă părţile asupra tutulorii obiectelorii, ce se prindii 

şi se legă că vorii da aceștia , că destre tineriloră, ce ai să 

se căsătorescă. 

Deci, după ce s'au închinată vro câte.ve pahară de btu- 

tură în sănătatea părinţilori,' a tinerilorii și a Ospeţiloră 

adunaţi îndată urmeză şi aședarea. 

Mai 'ântâiu apucă de comuni vorba în privinţă acâsta 
părintele feciorului,. care: cuvinteză cam următorele :;. 

—, Cinstiţiloră gospodari şi meseni! până acuma. văd
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că ne-a mersi la toţi minunatii de bine, căci dina cea 

multi căutată, 

Acea scumpă iloricea 

Mai mândră de câtii o stea, 

Care a'nilori'nțloresce 

Și loculii împodobesce, 

Dar” de roditii nu rodesce, 

ami aflato și Dumnia-lori, stăpânii de casă, s'a invoili 

s'o dee ttnărulut împărată, însă eu unul nu mă potă nul 

jămi numai cu atâta, ci mi-aru plăcea să secii încă și 

aceea, ce ne mai dai D-lori pe lângă diînsa, cu ce vorit 

s'o îndestreze ?... :* e - 
— Da!... da! — răspundă 6speţii înt”'ună glasii— s'au: 

dimi și. noi ce felii :de destre îi daă! 
“La aceste întrebări răspunde tatălă fetei dicându: 
— Din câtă avere: mi-a dati bunulii Dumnedei potă să 

daă fiicei mele acesta şi acesta! 
“Aici începe apoi a înşira tâte lucrurile pe rândă, câte 

este în stare şi voesce să dee fiicei sale ca destre. Er 
după ce le-a înșiratii pre tâle încheie dicendi: 
„— Atâta dela mine, &” dela Dumnedeii mai multă !... 
Fiind mulțămitii tatăl flăcăului cu cele promise fa unii 

„Păhari de rachiă și închinândă la tatăl fetei gice: 
„— Să tăesei cusere la mulți ai!.... D dei să dea tine- 
riloră viață indelungată Şi fericită, și nou& de asemenea 
ca să ne putemii bucura de dînşii.! | | 

— Amină !... Dumnedeii să te-audă ! — adaoge tatăli 
fetei, apoi urmeză: o o 

— Aşi vrea acuma să sciti şi eu 'ce dai și D-ta tent- 
rului împărat ? . 

Aici înșiră și tatălă feciorului tote lucrurile Și totă ave- 
rea mișcătore și nemișcătore, câtă are de gândi să o dea fiului stă,
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După ce, în acesti chipii, se'nţelegi în privinţa destrei, 

daă amândoi bătrânii mâna și cinstescă câte unii păhariă 

de băutură de bine. | | 

— “Noroc ! să dea Dumnedeii norocii! — strigă atunci 

toți 6speţii adunaţi. Ex” dacă se află și lăutari de faţă, apoi 

aceștia întonă. din vicre unii cântecii veselă; care se'ndă- 
tineză totdeauna la asemenea ocasii. 

Dacă tâte celea până aicea înșirate se petreci la pă- 

zinții feciorului, unde nu se află mai mulţi 6speţi adunaţi, 

apoi aședarea sati legătura acesta se face cu 6re-și-care li- 
niște şi monotonie. Însă dacă se face la părinţii fetei, unde 

se află mai mulţi inși şi chiar lăutari adunaţi, atunci cu 

ocasia aședării se faci și o mulţime de glume. Mai alesi 

atunci, câna viitorii cuseri nu se potă împăca dintr”o dată 

în privința destrei, fie-care din 6speți. caută din răsputeri 

să-i pue în cale și să-i aducă la învoială, Așa numai ce 

audi pre unulu gicândă: , E 

— Da ian lăsaţi-vă nu mai faceţi atâta cioroborii peu- 

tu 1 unii toporii şi sfadă pentr'o bardă, ci'nvoiţi-v& odată, 

căci dâră maveţi să pierdeţi o ţară!... fiii sunt ai D-vostrt, 

ce vă mai puneţi de pricină Pena “puteţi să le daţi câtă de 

multi !.,. 

Și totă aşa prin glume și prin visete, nu se Iasi cei.de 

față până ce nu-i aduci la învoială. -. 

În urmă, după i6te ceremoniile şi glumele acestea, mai 

inchinândă încă câte ună păhari sau două de băutură își 

iai cei străini rămasă bună dela căsași şi fie-care se duce 

pe-a casă,. după ce întrebă “mai ântâiu pe când va fi cîn-. 

credinţareu> sai «logodna».
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XVIL. FOEA DE DESTRE. 

Mai de multă şi mai alesii la clasele cele avute şi mai 

civilisate era datină ca nemijlocitii după Aședare să se facă 

şi unu felă de inventariă, (1) în care se înșira tote lucru- 

rile, ce le căpăta miresa ca destre și care în limba popo- 

rului se numia şi se mai numesce încă și acuma fie de 
destre, curte sati înscrisă și scrisdre. | 5 

- Șin diua de aqi încă se face în unele părţi acestă [de 

de destre, da” cele mai de multe oxi, când cuseri se cur 
noscu fârte bine și ai deplină încredere unulă în altuli, 
n'o mai faci, ci legătura sai învoiala loră senchiee numai 

înaintea marturiloră, rudeniiloriă și ali viitoriului nunii ali 
tineriloră. (2) | | | 

Dacă cred că e numai de câtii de lipsă ca să aibă f6e 
de destre în scrisă, atunci chiamă pre unulii, care scie 
bine scrie și acela, compune foea, în care însemnă lucru. 
rile cele mai de frunte, precum : locii, vite, bani ete., ce 
s'au obligatii amândouă părţile, că vorii da tinerilorii. 

  

(1) Dim. Cantemiră : op. cit. p. 146—177, 
(2) Veqi şi «Columna lux Tralană», an IX. p. 4)1—413,
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Îmbrăcămintea, așternutulii și lucrurile trebiinciâse pen- 
tru bucătărie ale fetei nu se mai înșiră în foea acesta cu 
atâta acuratâţă, precum era mai nainte datină de a se în- 
semna până chiar şi celă mai micu şi neinsemnatii obiectiă. 

„ Foea de destre seiscălesce apoi atâtii' de părinţii tineri- 
lori, ca unii, ce aii datii, câti și de tineri ca primitori, 

precum și de martorii, cari. s'a aflată faţă la aștgare. 

'Er când :are să plece mirâsa după cununie la mire şi a- 
nume nemijlocită înainte de sesterea și jucarea destrel, 

celă ce a compusii foea, saii și altii cărtutari o ia dela 
părinți și o cetesce cu vâce înaltă şi clară în auduli tu- 
turori nuntaşiloriă ca fie-care să aibă. cunoscinţă despre 

cele ce aii căpătatii tinerii și cu deosebire mirtsa dela pă- 

rinții săi, apoi o dă cră-şi îndărăpti: spre sbrângere Și 

păstrare. 

_-Foea 'de- destre era usitată şi la Romani (1) şi avea di- 

ferite numită, precum : tabulae dotales, (2) instrumenta dotis, 
dotalia (3) - o 

Contracte căsătoriale însă ca cele usitate pe timpulă îm- 

păraţilorii romani și numite tabulae nuptiales şi sponsales, (4) 

adică prin cari linerii ce vorii să se căsătorescă s'arii lega 

sai obliga întruni chipă 6re-și-care în privinţa vieţuirei, 

nau fosti nici cândii în usii la Români. 

Dar astii-felă de contracte dintru începută nici la Ro- 

mani nau existată, ci ele sait în!vodusi abia sub Iusti- 

- nian 526—565 d. Ch. 

  

(1) Suet. Claud. 26: dote inter auspices, consignata, — fiind destrea protoco- 
lată între observatorii paseriloră. 

luvena], 10, 366: veniet cum signatoribus auspex, — va veni auspicele cu 
scriitorii (oil de destre). 

(2) Dig. 25, 4, 29. 

(3) Cod. lust. 5, 4, 13, 22, 23 $7. 
(£) Cod. lust. d, 4, 9, Apul. de mag. c. 68, 88. — Tertull. ad. ux. 2,3.
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„- De: aică vine apoi că contractele acestea, dacă nu exista 

învoială şi consimţire între cei ce volaii să se căsătorescă, 

nu aveau nici o valdre. (1). 

„(5) Quintil, 5, 41, 32: Nihil obstat, quominus iustum matrimonium sit mente 

coeuntium, etiamsi tabulae signatae non fuerint ; nihil enim proderit signasse 
tabulas, si mentem matrimonii non fuisse constabit. 

„ Căsătoria pote fi dreptă chiar numal prin gândul (învorala nescrisă) a celori 
ce se îns6ră, de şi nu s'aruă fi făcută contractă în scrisă; căci nu va ajuta nic 

mică contractulă scrisă, dacă se va constata că a lipsită gândulă +învolala) de 
căsătorie. - . 

_ Dositheus Hadr. sent. $ 11 âzergithi, î) for, Pouaiziy ada ego, ză 0704 
i6vov ouyYaypazevat, ăuova 8 uâ, Yerţovivat, | 
" Respunse femeea, că ea s'a născută ca Romană și că a scrisă numal contrac- 

tulă fără să fi fostă nvnta.. o “ 

„Dig. 45, 1, 14, Cod. Iust, 5, 4, 13: Neque sine nuptiis instrumenta facta ad pro 
bationem matrimonii sunt idonea, diversum veritate continente, neque non inter- 
positis instrumentis iure cântractum matrimonium irritum est, cum omissa quoque 
scriptura cetera nuptiarum indicia non sint irrita. , 

Nici fără nuntă s'aă făcută instrumantele potrivite pentru dovedirea căsătoriel 
dacă adevărulă conţine contrariulă, nici nefiind” întrepuse instrumentele căsăto- 
ria închelată după drepti nu este invalidă, fiind că lipsiudă chiar contractulă 
în scrisă celelalte indici! ale nunţii nu sunt invalide.
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XVIIL. DESTREA. 

Pentru destrea fie-cărei fete de ţăranii se îngrijesc totă- 

deauna âmbil săi părinţi și anume: pentru cele din casă e 

obligată mai alesi maică-sa, eră pentru cele-l'alte, precum: 

loci, vite, bani şi altele, tatălii său. | 

Dacă părinţi! fetei nu mai trăesciu, atunci o înqestreză 

acela la care a crescutii și la care pote că a rămas ce- 

Ya dela părinţii săi sai, întemplându-se să aibă frați sati 

alte rude mai cu milă asupra, 0 îndestreză aceștia. Dar” 

daci nu î-a rămasti nici o avere dela părinţi și neavendi 

"nici vude spre a o îndestra, atunci este silită a servi la 

vPunii stăpână și ași face desire (1). sciindi. prea. bine 

că fără nici uni picii de destre cu greil i-a fi să se mărite. 

A înșira însă tote lucrurile câte le capălă o fată de 

țtrană, când se mărită, e peste putinţă, pentru că fie-care 

Românii fruntașii, mijlocașii sau codașă dă fiicei sale atâta 

câtu pete și-l trage inima. | 

Ca tâle acestea eii voii înşira aici iucrurile cele mai 

principale câte le capilă fatu unui Români de stare mij- 

locie. o N 

Unii tată, care e ce-va mai avulii, care se ține binișoră 

face şi dă fiicei sale cândii o mărită cam următorele lu- 

(1) Columna lu! Traiană, an. IX. p. 4ll- 413.
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crură : Uni cojocă (1) saii îlică (9) ună preptariă, ună si- 
mană de inițe sai mniţe ca să-lă aibă de serbători şi unul 
lăă să-lă aibă de purtati. Apoi o păreche de ciobote (cisme) 
«în portareță», adică să aibă ce purta și una de serhi- 
tori, precum și o păreche de apucă. 

Tâte obiectele acestea sunt n6uce. 
Afară de lucrurile acestea tolă tatăl săi îl mai dă 

din vite, şi anume: o păveche de boi saă juncană, 0 vacă 
saui dout cu viței și vr'o câte-va o. Dacă vacile suntă a 
f&ia şi fală nu mullă după căsătoria fetei, atunci maica 
sa îi cumpără și-i dă încă şi o doniță ȘI-o sitișcă. 

Pe lângă idle câte sati înșirată până aice, îi mai dă 
iată sei, dacă are de unde, încă Şi o falce sai jumătate 
de falce de loci, precum și o sumă Greși-care de- bani, 

Toie acestea însă atârnă mai multă. sau mai puţini 
dela frumuseţa și cele lalte însușiri ale fetei. Dacă fata e 
frum6să părintele s&ă îi dă câtă pote și-li trage inima. 
Dacă nu e frumosă, atunci, voindă ca s'o lee cine-va, cu 
câtă e mai urită cu atâta trebue să dee mai multă. De 
aici. se vede apoi că s'a născuti şi (icala : 

Decile e 
Mărită secile, . 

(1) Dintre tâte hainele Româniloră dela pâlele munţilovă apuseni din Tran- silvania mal de pod6hă este cajoculii, care costă 40 'până la 60A, Dreptă aceea fără de cojocii nici o fată din părțile acestea nu 'se pâte mărita. (Frâncu şi Candrea, op. cit. p. 13). 
” " (2) Micii pl. îlice, e unii felii de cojociă lungă mar până la pământ, largă, şi pe margini cusulii cu piele de dihoră, de asemenea pe la mâneci şi pe la brâi, ciă pe la pole împestritii cu nişte postavii roşii ca fesurile turcescl, In unele sate de pe malurile Prutului din Bucovina, precum bună Oră în Ja- hala, fata, care nu are ilică, se numără între cele mat sărace; ba chiar și cele mal sărace se opintescă să albă, că alt-feliă nu se dau duse la cununie, Dreptă accea, fie-care economii, ce vrea, să-si mărite fata, este silită să-r cumpere îlicii care costă, celii mal slabi, 25 f. &r' cel mar de frunte şi până peste 30 1. (Veqi: G. Tomotagă: Moravuri şi datine etc. publ. î . ână i 

Ce. Ş - Publ. în <Aurora română,» op. cit
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" Sutele . 
Mărită mutele, 

Miile 

Mărită urgiile ; 

estrea tole le astupă 

Ea şi pe dracu îlii pupă (1) 

Mai de multă, după cum spunii bătrânii, nici vorbă 

nu era ca fetele să capete și parte de locii, ci numai în- 

brăcăminte dimpreună cu o ladă în care se aflaă acestea 

aștdate, &” fraţii, dacă aveail raţi, le plăteau bănesce 

partea de loci ce li se cuvenea, ră loculi se împărția 

numai între fraţi, nu şi'ntre suroră, can diua de adi. 

Dacă la părinţi eraii numai fete, atunci senţelege de 

sine că loculii se împărția, între acestea. 

Mama, care e mai avută, face și dă fiicei sale ca des- 

ire: 0 scâr ță, o cergă, uni folii, o păreche de trazste, şi 

una de desagă, și peste cincă lăicere. 'Tote acestea țesuie 

din lână. Apoi îi dă vro câte-va făle, saci şi  lepedee de 

buci, După acestea îi mai dă două oghialură şi v”o oplii 

perine. Apoi trei catrințe, două ţesute cu strămătură, ca 

să le'aibă de serbători şi una mai simplă de puriatii; 

două brâie mari de încinsi şi la fie-care catrință câte ună 

Vrâneţii (9). Două pr igitori, două peștimane, însă aceste d6ut 

obiecte numai în acele sale, unde e datină de a le puri a. 

  

“Q) Simeon Rotariii: Dicătâre din Selagiii pull. în edetora an. Vl. Buda- 

Pesta 1578, p. 117. 

- 2) Acesti soli de briie, ângusle ca de doue degete, şi lungi ca deună stân- 

jeni şi mal bine se numesce în Calafindesci, «Jr dnghi» sing. «ji ânghioa. In 

cele-lalte sate din Bucovina se nurnesce brânefii încă şi ună ștergarid ângustă 

de ini saii hurunclucă cusut pe la capete cu diferite flori de străimătură şi 

mătasă, care în timpulă de faţă îlii punii ca *nfrumuseţare pe la icone. Mar de, 

multă însă, după cum mi s'a spus, femeile se încingeaă cu asemenea br dnefe 

şi capetele le lăsa se spânzure în josă..
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_D6uă prostiri şi dâuă fețe de masă. Apoi mâniștergnă de 
de mbroboditii, vro câte-va ștergare de ștersu pe mâni 

şi vr'o câte-va șervete. | 

„Din pândeturi îi dă: vr”o d6uă- ci valuri de pândă de 

fuiorii şi vro două de câlţi; apoi vi”o şese cămeși de str- 

“bători, vr”o câle-va de purtati, și „Vro două sau tic că 

meșăc. 

“Toti. cam .aceste lucruri obicinuescul- a le da și „Românii 

din România. | 
In districtului Huşului bunăcră, destrea miresei, afară de 

vite, se compune din : o ladă sai două, plină de pân- 
duri de.ină şi de cânepă, felurite pândături de burun: 
giucii, șervete, fețe de masă, prostiră; din cel puţină 19 

perini, din mai multe lavicere și scorţuri (cov6ră) alese 

lucrate de miresă ; din sute de coţi de pândă, de saci și 

de ţoluă de pusii pe cară (1). 

In disbictuli: Bacăului lucrurile ce se dau obicănuiti ca 

desire împreună cu miresa suntii : 2 perine lungi, 4 scuric, 

2 mititele; o cergă sait plapomă; 4 foi de scorţă ; î țoli; 
4 saci; 4 pros6pe; 2 fețe de masă; 4c cămeşi ; 2 catrințe; 

căpătâtulă sai lucrurile de-a îmbrăca o casă [ărănescă, și 
straele miresei; €ră cele ce se dai mai pe urmă, suni 
vitele destinate ca destre. . 

In alte părți totii din districtul Bacăului se dai ca 
desire: vite, pămentă și obiecte din casă ca: lavicere, 
cergi, cojoce, sumane, sarice ete. Acestea se dati unele. 
inainte odată cu miresa, și altele în urmă după cum le 
e învoiala (9). 

Se'nţelege de sine că o fată Sirguincă6să, mai tote lu- 
crurile din casă “și le face mai multi numai ea singură 

  

(1) î. Mârza: Regulele Nunţilorii p. 10, 
(2) Columna lu! Traiană an. LX, p. 412,
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în timpulii în care fetesce, .avendă maica sa a se'ngeriji 
mai multă numai pentru materialul: trebuinciosă, 

O fată, care.nu scictârce, ţese și câse, după părerea 
Și exprimarea poporului, şi după cum ami arătată deja 
în capitolulă II ali acestui studii, nu e încă bună. de 
măritată, de și a trecută de multă peste ănii fetiei. | 

Pentru rândult bucătărici capătă o fată de țărani forte 

puține lucruri, dâră celea ce-i suntii mai ântâiă şi 'ntâiu 
de lipsă. 

Pe lângă acestea îi mai dă totii maică sa, dacă voesce, 

și vr'o păreche de gânsce. Găini nu e obicelă a se da nici 
odată, căci se dice că găinile ducă sărăcia dela casa pă- 

zințiloră la casa fiilori. 

Precum e în diua de astă-qi, așa “era și mai nainte da- 

tină ca fie-care mire, chiari și celii mai sermani, să mergă 
călare la cununie; care trebuea să se ducă pe josii era, ca 

şin diua de aq, priviti de celt mai nefericită mire. Dreptii 
aceca îndătinai mai de muliii părinţii miresei de a da gi- 

nerelui şi ună cală cu care se ducea Ja cununie. Acesti 

calii se numia ccală de ginere». De la acâstă datină se 
vede că vine apol și proverbulii «după morte și cal de 

ginere.» (1) - 

Cumi că obiectele, cari sai înșirată până aice, suntu 

obicinuite a se da miresei ca desire, se pote cunâsce şi 

din următârele doine : 

Despre Ioi: 

Frunqă verde usturoiă, 
De ţi-i dori, bade, de noi, 
Fă-ţi uni sfârnarii de oi 

Și vină'n gasdă la noi, 

C'are tata şese boi 
Și din şese n-a da doi 

  

(1) A. Pann: Proverburi t. II. p. 15. 

5. FI. Marianu î Nunta la Români, . 10



— 146 — 

“Doi îi vinde, doi opresce, 

Doi mi-i dă mie de destic; 

Până boii veţi toecmi 

Amândoi ne-omii logodi (1) 

Sati astfeliti: 

F6e verde usturoiii, 

De-ţi e dragii, neico, de noi 

Fă-te negustoriii de boi 

Și vino'n gasdă la noi, 

Că-are laica şese boi, 

Doi *i vinde, doi opresce 

Doi mi-i dă mie de destre, 
Pe roșul şi pe plăviţii 

Cumpăraţi din Mehedinţii 

Până boii veţi tocmi 

„Amândoi ne-omii logodi (2). 

„Despre locă, boi şi vaci: 

Nu veni, bade, la noi, 

Că nu ţi-a da tata boi, 

Da ţi-a da o junincuţă, 

Câtii se cade la făluţă ; 
Dar'te du la cea găsdacă, 
Că ţi-a da doi boi și-o vacă, 
ȘI loculii de peste apă ; 
Loculii apa la spăla, 

Boii cânii i-orii mânca 
Și hidia fi totii a ta; 
Vaca-i da-o de belită 
Și tu rămâi pâcălilă ! (5) 

PI 

(1) Laura, Veturia Mureşană : Done din Ardeali (Solnoc- milia» an, XXI. Oradia-mare 1884 No. 30 p. 356. 
(2) Trandafiri şi viorele p. 146-147, 
(3) Laura Veturia Mureşanii : 

miliu» an. XXI. No, 97, p. 410, 

Doboca) publ. în «Fa- 

Dolne din Ardealii Solnoc-Doboca, publ. în «Fa
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Amiă văduti pâm'acurma ce capătă ca desire o fată de 

țărani, când se mărită, deci urmeză ca să arătă mai de- 

parte şi accea ce capătă și ună feciori dela părinţii sti, 

Feciorul unui gospodarăti de stare ca mijlocie saii a unui 

mijlocașă capătă dela tatăli săi unii cară cu boi, o căruță 

cu cai, 0 sanie, apoi vr'o două vaci. și vi”o câte-va oi dacă 

'suntii. Mai departe îi dă loci în țarină şi loci de casă 

„cu o bucată de livadă. 

Dacă tatălă săi nu i-a făcutii încă de mai nainte casă 

pe loculă ce l-a căpătată, atunci îi ajută. mai pe urmă 

ca so facă. 

In anulii dintâi. ajută tată-săi aşi ara loculti căpătatii 

dându-i tot-dată și sămânţa trebuinci6să de săm&natii. De 

lucrati însă trebue să 'şi-lă lucreze acuma fecăoruli sin- 

cură dimpreună cu soția sa.: | 

Ce s'atinge de imbrăcăminte, apoi îi dă tată-săi numai 

câte ună rând și anume: unii cojocă, unii pieptărașă, uni 

cojocelă scurtă (mintenii), uni pieptariă, două Sumane, 

o manta, 0 curea şi O păreche saă 1 dou de căârecă Sail 

îțară. 

Mă-sa, afară de două rânduri de schimburi și-o năframă 

la gâtu, nui dă nemică alta. Așternutulă și tote cele- 

Palte trebue să le aducă mirâsa dela mă-sa. 

Românii. mai sermani, codașii, neavendi de unde, se 

înțelege de sine că nu dai fiiloră sti nici odată ceea ce 

le daii cei mai avuţi, adică fruntași. Așa destrea unei 

fete mai sermane constă din lăicere, țâle, straiste, saci, de- 

sagi ete. de buci şi nu de lână. Catrinţele și brâele sunt 

cu multă maă simple. Pânqături, schimburi și vesminte 

cu multă mai puţine. Loci și vite nu capttă, oră nu- 

mai vro vacă și vi”o câte-va oile. Ba în unele comune 

de la munte şi iai a!esă în unele comtine din Macedo- 

i
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nia nică nu e datină ca miresele să ducă destre bărbaţi 

loră săi (1). 

Dacă o fată are multă destre, atunci se dice că ca este 

forte frumosi, fârte bine îndestrată, că părinţii săi s'a In 

grijita cum se cuvine de dinsa, și toți 6menii îi laudă și 

fericescii pentru acâstă faptă. Dacă din coniră o fală 

are puțină destre, se dice că e ză îndestrată, și părinţii 
săi, mai alesi cândă suntă în stare s*o îndestreze, dar 

de. sgâreiţi ce suntă nu-i dai mai nemică, suntu forie 

rău priviţi și vorbiţi nu numai de nemurile mirelui, ci și 

de ceialalți 6meni. 

Sunt mulți părinţii, carii promită chiar între martori că 
voriă da aceea 'și aceea fiicei loră, mal pe urmă însă nu 

„voră să-și împlinâscă promisiunea. Din causa acesta apoi 
nu odată se întîmplă prigoniri. şi. judecăţi pentru destre 
între gineri și socri. | o 

In asemenea casuri fetele măritate ţinti de reguli cu 
bărbaţii, 6 nici decum cu părinţii loră. 
Dacă bărbatulă pierde destrea femeii sale, atunci îlă ur: 

măresci rudele ei și prin judecată îi scoti destrea. le 
aici vine apoi şi vorba în poporii; <(lestrea femeii mu se 
pierde nică în apă.» 

In cele mai multe părți însă, pierdenduă bărbatulii ges- 
trea nevestei sale nu se mai face nimici, după cum nu 
s'a făcută nici o formalitate şi la luarea în samă a-acelei 
destre,. 

Er nevasta numai atunci pierde dreptului la destrea 
sa, când s'a dată la lucruri deșerte şi s'a alesi rea, și 
din acestă causă nu merită să mai viețuescă cu . bărba- 

a 

(1) T. T. Burada: Datinele Ia nunţi ale pop. rom. Gin Macedonia, publ. în 
op. cit. p. 418. «In genere nici odată nu se cerceteză ce destre are fata: mal “multă încă, în multe comune, precum în comuna Cruşova şi altele, este opriti prin O disposiţiune comunală a. se cere vre o destre dela părinţii fetel.>
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tulă ei, și totă odată are copii la cări trece dreptulă a- 

cestei destre (1). 

La Romani, ca și la Românii din unele părţi ale Ma- 
cedonici, dintru începutii muerile nu duceau destre la băr- 

bată: mai târdiu însă duceau, și dacă semntâmpla că se 

făcea despărțire (divorţ) din vina bărbatului, acesta tre- 

buca să rentârcă ttă destrea, şi cândii ari fi fosti copil 

din căsătorie, ne. fiindă silă ca să rămână ce-va la băr- 

bată pentru copii(2); dacă despărţirea se făcea din vina 
mucrii, atunci bărbatulu avea dreptii ca să reţiie din qestre 

pentru fie-care pruncii a șesea parle, şi peste toti până 

la jumătate din gestre.(3). 

(1) Columna lui Traiană, an. IX. p. 411-413. 
(2) Cic. în Topic. : Si viri culpa factum est divortium, pro liberis manere, ni- 

hil oportet; 
Dacă s'a făcută despărţirea prin vina bărbatului, nu trebue să remâle nimică 

pentru copil. - 
(3) Paulus de dotibus: Si divortium sine culpa mulieris fiat dotem integram 

repeti. Si contra, in singulis liberis sextam partem dotis a marito, usque ad 

mediam eius partem duntaxat retineri. 
Dacă se face despărţirea fără vina femeit, se cerc înapoi destrea întregă ; in 

casulă contrară se reţine pentru fie-care copilă a şesea parte a destrel de la 

femec, măcarii până la jumătate.
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XIX. RĂPIREA. 

Dacă fecăoruli, care voesce să iee pre o fată de ne- 

vastă, e dintro familie mai sermană și cu mai puţină re- 
putaţiune de câtă părinţii fetei, şi dacă părinţii acesteia, 
cu tote că fata ilă iubesce și-lă voesce din i6tă inima de 

bărbată, nu vorii nici întună chipă s'o dee după dinsuli, 

atunci feciorulii, avendi învoirea fetei, o răpesce, : și după 
ce se face cu dinsa nevădută vr'o lună, două, sait și nu- 

mai vr'o câte-va dile, se întorci €ră-și: amândoi în satulii 

lori, unde se cunună, și dacă părinţii voescii să dee fetei 

ce-va, bine, 6” de nu, feciorulu nu le mai-face nici O 
pretenţie. ' | 

Acestii casă de răpire, când fata e mal totdeauna gala 
de a părăsi de bună voe pre părinţii săi şi a se duce 
ori și unde cu alesulii inimei sale, se numesce în limba 
poporului în genere «fugă». | 

Fuga actsta a fostă și este încă şi acuma ferte respân- 
dilă nu numai la Românii din Bucovina, ci și în cele-lalte 
țări locuite de Români. - 

W. de Kotzebue în «o istorie ţărănescit» din Moldova ni 
spune în privința ei următârele: i 

«Răpirea acâsla nu e lucru rari: la ţară și a întrată 
ast-feli in obiceiu“i, încâtă nu se maj miră nimeni. Fără 
indoslă că trebue să'se învotscă fata ca s'o fure; alt-fel
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“ară fi lucru grei din pricina pumniloră celorii sdraveni 

cu “cară a îndestrati Dumnedeii pre fata Românului. Dacă 

isbutesci îndrăgiţii să scape o n6pte întrâgă de gona ce 

le-o dă tatălu înfuriat, atunci ră&săritulă sorelui lumineză 

de regulă împăcăciunea (1). 

D-li Ei. Popi, învăţători în Șomcuta-mare, ne scrie: 

«Dacă unei fete din Selagiii îi place forte multi feclo- 

rul, care o cere de nevastă, dar” părinţii e! de locă nu 

vrei să o dea după dinsuli,. atunci fata cu feciorul se 

înțelegă ca să fugă peste voința părințilorii feciorului sai 

ai fetei. Și dacă se'ntâmplă o ast-felă de fugă se dice că 

fectorulă a fostii a peţi la fata cutrare, dar” nevrândii pă- 

rinți! aceleia, -s'o dea după dînsulă el a furat 0, a răpit'o.» 

«Răpirea acesta, — încheie d-lu Popi, -- e o datină de 

tâte dilele la Românii din Selaglu.» 

Pe lângă cele citate aici ne mai servescii ca dovadă 

despre fugă acesta încă și o mulţime de. doine poporane 

din tâte provinciile locuite de Români. Ba ce este încă 

și mai multi, uni numără însemnată de doine, după 

cumă ne vomit convinge și din cele ce le vomi repro- 

duce mai la vale, ni-arată că nu numai feciorii suntă 

aceia, cari îndemnă pre amantele lori la fugă, ci forte 

adese-orl şi fetele pre amanţii lori, Şi nici nu trebue să 

„ne mirămi despre acesta, dacă vomii lua în considera- 

țiune că mulţi părinți nu voră nimicit să scie despre a- 

plecarea şi voinţa fiiceloră loră când vrei să le mărite. 

Dar să lăsămi aeâsta şi să ne întârcemiă la doine. 

O doină din Bucovina, care ni-arată cum îndemuă o 

fată pre ubitulă ci ca s'o câră dela maica sa, și dacă 

acesta n'a voi s'o deie, se fugă cu 1 dinsa, sună ast-felă : 

  

(1) Din Moldova, descrieri şi schiţe, traducere din limba germană. Bucurescl 

1884. p. 179, ă
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Constantine Balucele ! 

Legă calulă de zebrele 
Şi-i dă fenu cu floricele 

Și-li adapă'n covăţele, 
Și ien mână doue mere, 

Vi la mama de mă cere... 
De m'a da, de nu ma da, 

Scrie'n carte că-sii a ta... 

Pe ferestă m'oiii fura 
Şi-oiii veni la Dumnia-ta, 
Și-omiă fugi'n Moldova mică, 
Mămuţa n'a sci nemică. 

Și-omii fugi'n Moldova mare 
Mămuţa nu ne-a cătare. 
După ce ne-omi -depărta 
Lu sâr' ne-omi încredința, 
La lună ne-omă cununa. 
Este-unii popă'ntre molid 
Ce cunună pe fugiţi, 
Este-unii popă între fagi 
Ce cunună pe cei dragi. 
Popa-i omiă bunii și vioi 
Ne-a cununa şi pe noi. 
După ce ne-omă cununa 

"Ei straele mi-oiă lua, 
Mi- oiii lua straele mele 
Și le-oiii pune'n trăsurele ; 
Și le-oiii duce'ntre hotară 
Și le-oiii dare foci și pară, 
Și le-oiii dare focii să ardă 
Tote mamele să vadă, 
Să vadă și mama mea 
Că eii m'amii dusi dela ea! (1) 

O variantă din Afoldova a acestei doine, care aseme- nea nl-arată cum îndemnă o fată bre iubituli ei ca să 
DOI 

(1) S. FI, Mariană : Poes iI poporale române. t. Il. Dorne si , Xuţi, 1575, p. 30, ne şi Hore, Cernăuţi,
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viie și s'o ceră de la mă-sa, și'n casti dacă acesta n'ari fi 

dispusă s'o dee, să fugă cu dinsa, sună așa: | 

Altă doină, 
boca, în care 

doi inși, sună 

Frundă verde trei smincele, 
Măi băete, măi muntene 

Vină sara mai de vreme, 

Lâgă calulii la zăbrele 

Şi-i dă fenii cu floricele 

Și apoi cu viorele, 
Moră duşmanii de jele; 
Intră'n casă, nu te teme, 
Vin” la maica de mă cere, 

De m'a da, de nu m'a da, 
Pe ferestă ne-omii fura, 

La lună ne-omii cununa (1) 

din Transilvania şi anume din Solnoc-Do- 

se amintesce despre pregătirea de fugă a 

precum urmeză : 

Frundă verde iasomie, 

“Badea din cancelarie 

Mi-a serisii pe-unii picii de hâtie, 

_Că vogseu-lii ca să viie ? 
Eă i-amii scrisii lui înd&răptă, 

Ca să vie că-lii așteptă. 

Ecă sară a venitii 
Și bădița n'a. sositii ; 

Când a fostii la despărțită 

Bădiţa a și grăitii: 
— Hai, mândră, să ne luămi, 

Pe luni să ne cununămi ! 

De n'orii voi părinţii 
peii noi, mândră, vomii fugi 

Pe ţărmurii Prutului 
In țara Muscanului ! (2) 

  

(1) Sevastos op. cit. p. 8. 

(2) Laura Veturia Mureşană : Dolne din Ardeală (Solnoc-Doboca), pub. în 

«Familia» au. XXI. O:agia-mare 1885, p. âl6.
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A reia doină, asemenea din Transilvania, în care 6răși 

o fală îndemnă pre iubituli ei să fugă, dice: 

Măi bădiţă, chică creță, 

Mână boii pe fânaţă, 

Şi-i l6gă de trei proptele, 

Cu trei fire de mărgele,. 

Și vin” la noi de mă cere, - 

De m'oră da de nu m'orii da, 

M'a da frunda și erba, 

Și-oiii tugi cu dumniata. (1) 

Unele doine ne'ndegeteză că feciorulă, ce are de scopii 

să fugă cu alesa inimei sale, ară fi dispusi să trăâscă 

cu dinsa și necunumnată, precum bună 6ră cea urmâătore: 

Frunqă verde di aclasii, 

Hai Ienă la Galaţi, 
Să-ţi faci rochii de optii laţi, 

Să'ți dai franci ninumăraţi 

Să trăimă necununaţă 
Să giurămii că suntem fraţi (2) 

Cu tote acestea însă că fugiti, după cumă ami arttatii 
și la începutul acestui capilulă, nică înt”ună casă nu 
petreci tâtă viaţa loră necununați, ci după uni limpu 
Ore-și care se întorcă crăși în satulu lori îndărăptă, unde, 
căpătlândă învoirea părinţiloră, se cunună. 

O doină poporană din Transilvania dice în privinţa a- 
cesta: | | 

Mers'a hiriulii la Galaţă, 
Că n'amii Yubită cu doi fraţi, 
Și-umă trăită necununuță 
Da hiriu-a veni'napoi 
Că ne-omii lua amândoi (3). 

    

(1) larnik et Bârsană : op. cit. pl 48, 
(2) M. Canianu, op. cit, p. 23. 
(3) 1. Pop. Reteganulă: Trandafiri şi viorele, p. 156,
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Saă, ceea ce sa întâmplată f6rte adese ori, își caută vre 

ună preotii mai puţină scrupulosi, care nu-și prea bate 

capulă de aă tinerii, ce ai veniti la dinsulu ca să- cu- 

nune, binecuvântarea. părintâscă ori nu, și se lasă a fi 

cununați de acela, şi apoi se întorcă. 

„Acestă abusi s'a întâmplatu nu o dată în timpurile tre- 

“cute, câna legile civile nu erau așa de aspre şi preoții mal 

puțini luminaţi si consciincăoși, ca în diua de astădi. 

“Despre acâsta ne putemi asemenea încredința dintr'o 

mulțime de doine poporane.: 

ftă una din Bedeleu în Transilvania : 

Haid' mândră cu mine'n lume, 

La maica la nici nu spune. 

Ia-ţi hainele depe pati, 

Haid'cu mine la Banati, 

Că Banatu-i țară bună, 

“ Aflămă popi de ne cunună. 
Pentru o litră de vină 

„Cunună ori ce străinii, 
Pentru o litră de bere 

Voiniculii e cu muere (1) 

Altă doină, toti din Transilvania: 

Haide, mânâro, să fugimii, 

Amândoi să pribigimii, 

Că 'noi bine ne lovim 

Și la ochi şi la sprincene 

Ca doi păunași la pene!... 

Haide, mândro, să fugimi, 

Pe din susii de ţinterimii, 
Sa călcămii cărările 

Să'mpărțimii dragostele !... 

Haide, mândro, să fugimii, 

Amândoi să pribegimii, 

  

(1) 16nă Vesa : Poesil pop. din Bedelei, lângă Traşea în Transilvania, publ. 

in «Gazeta poporului» an. IV Timişora 1868 No. 19.
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C'acuma-i vremea de fugă; 

Până suntii holdele'n'pârgă: 

Unde calci 

Urmă nu faci, 

Unde ședi 

Nu te mai vedi!... 

Haide, mândro, să fugimii, 

Amândoi să ne'nsoţimiă, 

Unde-să munţii rouraţi 

Că-i unii popă printre bradi 
Și cunună ne'ntrebați; 

Este-unii popă d'& uniţi 

Și cunună d'&i fugiţi! (1) 

Ali dollea casti de răpire e acela, care se'ntâmplă fără 

vola fetei şi fără scirea părinţilori. Acâsta sentemplă mal 

|alesă atunci, cândă uni feciori, punându-și ochil pe o fală, 
şi-a dati totă silinla ca s'o capete de nevastă, dar” fie că din 
causa, stări! şi purtări! sale, fie că din causa familiei sau din 
altă causă 6reşi care atâti fata, pre care voesce numai decât 
so albă de nevastă, câti şi părinții acesteia nu vor ni- 
mici să scie despre dinsulă. Acestă răpire se'ntâmplă 
mai cu samă atunci, cândi fata voesce să se mărite după 
ună altă fecioră, care e înpricinată sau îndușmânili cu 
celui ce și-a propusi să o răpescă, şi care, după părerea 
Sa, nu e cu nemică ma! superioră de câtă dinsuli. Deci 
feclorulii, care și-a pusi ochiulii pe fată, voinda a veni 
de hacă atât acesteia, câtu şi alesului inimei sale și pă- 
rinţiloră să, o răpesce de comunii înainte de cununie. 

Acesti felu de răpire însa se'ntâmolă - fârte rară, şi nu- 
mal rari cându urmeză dinirinsa o căsătorie adevărală 
intre răpitori şi fata răpită, căci părinţii fetei nu se lasă 
până nu prindă și pedepsesciă pre răpitori. 

In unele părți din România, precum bună ră în satulă 

(1) larnic et Bârsani: op. cit, p. 57,
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Pufesci, e chiară datină ca fie-care flăcău, cândă îl vine. 

vremea de însurălâre, să-şi fure nevasta, şi de-l întrebi! 

de ce o faci acestă, îți spună că aşa au apucat din b&- 

trâni. (1) 

Ali trelea şi celt de pe urmă casii de răpire e acela,| 

care se 'ntemplă nu numai cu învoirea fetei, ci şi cu în-! 

voirea și şcirea părinţiloră sai celui puţini cu învoirea” 

maicii. Cândă mama unel fete voesce a da pre fiica sa 

după cutare fecioră, er tatăl fetei nu, atunci se 'ntrebuin- 

(6ză șarlatanie între mamă și fată, şi fură feclorulii fata 

fâră vola tatălui ; în urmă vine soția lui şi-l spune, adică 

tocmai după ce a mal treculii timpu. 

Cu învoirea şi scirea amânduroriă. părinţiloră se face a- 

cestă_răpire închipuită nuraal atunci, cândi părinţii voesci 

a scuti chieltuelile nunţii saii cândă fecloruli e de altă 

nalionalitate şi prin urmare să nu crâdă ceia-talți Români 

că căsătoria între cel tineri arii fi cu vola părinţiloră (2). 

” Acestă soiii de răpire şi lugă provine aşişderea [6rle 

rari la Români şi anume: ântâiă pentru că poporul ro- 

mână în genere, cândii e vorba mai alesi de nuntă, nu 

se arată prea cruțătoriă, şi ali doilea pentru că eli, după 

cum ne-ami încredinţati în altu locă, nu îndătin6ză a-și 

da filcele după feciori de altă naţionalitate. | 

In genere luati, răpirea fetelorăi înainte de cununie nu 

e înrădăcinată la poporuli români, nu este unii obiceli 

aşa de răspânditii, ca fie-care fecloră să-l îndeplinâscă. 

Dreptăi aceea răpirea unei fete se consideră de cătră po- 

pori ca cea mai mare rușine atâti pentru părinţii fetei 

câtii şi pentru nemurile acesteia. 

Fetele ce fugii dela părinți suntii blăstămate, afurisite şi 

(1). Elena D. O. Sevastosă: Călătorii prin ţara romântscă, laşi 1888 p. %. 

(2) Ver: «Din obiceele juridice ale poporului români» publ. în »Columna 

ll 'Traiană> an. IX. Nouă serie, tum. III. Bucuresci 1882, p. 406-407, .
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„lipsite de tâte drepturile de cătră părinţi, pentru că ai 
călcati cuvântulă părintescă. In ochii fic-cărua însă fe- 

clorul văpitoriă are tot-deauna mai mare vină, pentru că 

el scâle fala din minte, elă o râpesce şi fuge cu dinsa. 

Şi fiindă că la încheierea une! căsătorii, după cumi ami 

arătată deja, se cere tot-dauna învoirea şi binecuvântarea 

părințiloru, eră în lipsa acestora învoirea şi consimțirea 

nemuriloră mai de aprâpe, de-aceea, după credinta po: 

porului. români, nici o căsătorie ce se (ace între doi fu- 

giți nu pâle să albă urmări binecuvântate şi mal alesă 

cândi Îugiţi nu caută tâte chipurile şi mijlâcele ca să în- 
buneze pre părinți şi să câştige de la dinșii binecuvân- 

iarea npărintescă. 

Acestă credință se pole cundsce şi din următărea dolnă 

poporană : 

Multă mă bată gânduri nebune 

Să-mi ieii cală și arme bune 

Să mă ducii cu mânâra'n lume, 

Dar nu-sii popi să ne cunune. 
Dar nu-i bait de cununie” 
Dacă-mi place fata mie. 

Dacă-i place ei de mine 

Merge-omii sii nu scie nime 
Cândii orii da de-a ne căla 

Nicăiri nu ne-orii alla 
Jice-orii că ne-amii înecalii, 

Dară cumii s'urii finecatii 

De nime nu i-a aflată! 

Dar' ore unde s'aii dusi, 

De cătră nime n'aii spusii 
Și ci n'aii spusii cătră nime 
Caii gândită corii trăi bine, 
Dar” trăescii în foculii lori, 
Ei trăescii mai că nu morii, 
Sai dusii ci dar' 6ră vină, 
Că n'aii nici apă nică vină,
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Să scie şi estea fele 
Că deii se uscă de sete, 
Până-i lumea n'arii fugi, 

Ba nică nu s'arii învăli, 

Că-i mai bine desvălită - 

De câtii să fie fugită, 

Mai bine chica pe spate 

De câlii în străinătate (1) 

Datina de-a răpi fetele înainte de cununie, fie cu voia 

saii fără vola loră, se află nu numal la Români, ci și la 

alte popore, precum Ispanioli(9), Albaneji, Morlachi, Neo- 

grecii de pe insulele ionice, Bulgari, Uscochil din Carneo- 

lia, Osseţii arici din Caucas (3), etc. 

Răpirea la aceste poporă nu numal că, cu unele escep- 

țiuni mici, se face ca şi la Români, ci ea se sfârşesce mal 

totă așa, ca şi la aceştia prin cedarea și învoirea părinţi- 

loră fete! răpite şi căsătoria formală a celoră fugiţi. 

Cu tâte acestea însă nu se pâle dice că dalina răpirel 
acesteia ar' fi introdusă la Români în - timpul mal noă, 

pentru că noi o allămiu nu numai la poporele de astă-di, 

car le-amii amintită, ci şi la cele vechi, precum la Indienă, 

Romană şi lină. 

Dionys (IL 30) escusă răpirea Sabineloră de cătră Ro- 

mulii prin aceea, că ea arii fio datină străveche elină, €r 

Plutarch raportez despre Spartan!: <Ei îşi procură mueri 

prin răpire.» (4) 

«Desonrea unci lecire era ţinută de cătră Elini numai 

de o amestecare în drepturile străine, care prin căsătoria 

  

(1) P. Draga: Cântece poporale din comitatul Bradulul , publ. în cAlbina» 

an. II. Viena 1867 No. 12 

(2). Diiringsfelă, op. cit. p. 268. 

(2) Dargun, op. cit. p. 97-—98, 

(4) Dargun, op. cit. p. 99,
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ulteridră se aplana cu totulii sai se pedepsla numal. cu o 

injurie uş6ra.» (1). 
In Bisanţi răpirea une! fete era pedepsită toema! prin 

aceea, că răpilorulă trebuea să se căsălorescă cu fala ră- 

pilă î» ei mie &ondsas zap9fvoy păinztsv, zotijoas spovâtza, tăuovy Eger 

&rplav.> 42) 

Becker (G5ll), băsându-se pe cilatulii de mal susi din 

Dionys, susţine, că răpirea miresei în totă casulă diulru 

începulă ară fi fostă o datină generală helenică. (3) 

(1) Dargun, op. cit. p. 100, 
(2).. Plutareh Sol. 23 Hermann Symb. ad doctr. iur. Alt. de iniur, act, Gult 

1847 p. 25, şi Plut. despre Comediile lut Menandru. Qu. sympos VII. 8, 3, 
p. 712: at îi găogal sâv zapOiwuv ei Yăuuus Extexios xxzaazgezovar,» * cil. la Hermann 

„ Lehrb. der griech. Privatalterthiimer, herausg. von Bliimner, 1882. p. 253, 
(3). Charikles ed 1878. III 368 apud Dargun, op. cit. p. 99.
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'Serbarea nunții la vechil, Romană se incepea totă- d'euna 
cu quspicie, (1) cari de regulă se sorțiaă de cătră Auspici 

proprii în. liniştea desdeminetţii. (2) :In timpulă vechii se 

observa: sburatulă: paseriloru, (3) mail. pe. urmă. însă atâtu 

în viața publică câți: şi cea privată, acesti modă. de divi- 

  

(ID. Serv.” ad. Aen. 143: * nuptiac snim căptatis fiebant auguriis.— Nunta se 
făcea după observarea presemnelorii. augurale ; —Serv. ad. Acn.. 4,340: Maiores 
omnia auspicato gerehant,—Străbunil noştri făceau tote după ce observati au- 

guriulă ;- Cic. de div. 1, 2, 3: Nihil publice sine auspiciis nec domi nec mili- 

tiae gerebatur.— Nemică nu se făcea în republică fără auspicie, nic! în timpii de 

pace nici în răsboiiă; —Val. Max..2, 1,1::Apud ahtiquos non solum publice sed 

etiam privatim. nihil, gerebatur nisi auspicio prius sumpto..— La. cei vechi nu 

numai în-viaţa publică, ci şi în cea. privată nu.se făcea nemică fără, a observa 

mal ântâ:ă sborulă paseriloră. . 
(2). Șerv.:ad: Aen. 4,45: Varro--de pudicitia ait, auspices in  nuptiis appellatos 

ab auspiciis; quae ab marito et nova nupta „per .hos 5 auspices captabantur in 

nuptiis.: 

Varo «de; pndicitia> dice. că auspiei. la nunţi stai numită de la auspiciile, 

cari se făcea la :nuntă. de, cătră mire şi mirâsă prin «auspici>. | 

(3). Plin. n. h. 10, 21: Accipitrum genera sedecim invenimus ; ex iis aegi- 

thum-prosperrimi auguri nuptialibus negoliis. 

Afămă 16 feliuri de ulf; din aceştia suntii „ulii cei mici (Parrus coeruleus, pi- 

țigotuli vânătii; Blnumeise) -pentru 'augură cel mal cu norocă la afaceri de nun- 

tă.—Auspicia de coelo, adecă fulgerulă -şi tunetulă erati atâtă pentru comiţii 

(Mommsen Staatsrecht 1? p. '27) câtă şi pentru căsătorie o împledicare anume 

pentru confarreatio. 

£. FI, Marian: : Nunta la Români. ui
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națiune se suplini prin celu mai uşoriă alu haruspicielorii (1). 

Cum se adunai 6speţii îndată veniaă auspicii ca să pre 

.vestâscă resultatulă auspicielorii (2), şi abia după aceea se 

încheia. contractului de căsătorie (3). 

Acestă datină de a sorți saă dea predice sârtea şi noto- 

culu celoră ce ai să se căsătorescă, mal alesă a miresel, de 

şi nu tocmai în i6te amănuntele ssale,- se află şi la poporuli 

români. | 

In Selagiă bună-6ră şi în împrejurimea Șomcutei-mari 

mama, miresei chiamă înainte de încredințare, dar mal cu 

samă în ajunul cununie, pre bătrânele cele mal iscusite în 

ale descântecelori şi vrăjilori, — căci la Români vrăjitârele 

sunt auspicil de :odinidră ai Romaniloră, — şi acestea (6te 

până întruna câtă (4) adică descântă miresei de deochi. ȘI 

dati apoi din apa cea descântată și curbonisată ca să bee 

şi să se “ude . pe frunte şi molele capului înainte dea 

se încredința sai a merge la cununie. (5) 

În cele mai multe locuri din Transilvania, nesciindă 

fata, ce are să se căsătorescă, cum îi va fi sârtea, ursila, 

scrisa, bună sai rea? face-s'a încredințarea și cununia 

  

(1) Cic. de div. 1, 16, 28: Nihil fere quondam  maioris rei nisi auspicato, ne 
privatim quidem, gerebatur, quod etiamnunc nuptiarum auspices declarant, qui 
re omissa, nomen tantum tenent. Nam ut nunc extis, sic tunc avibus magnae 
res impelriri solebant. a “ “ 

Odată nu se întreprindea mai că nici ună lucru may însemnată -fără privirea 
sboruluy paserilorii, nic chiară în viaţa privată, ceea ce dovedesci şi acumâ 
observatorii paserilorii întrebuinţaţi la nunți, cari, fiindă lucrul neîntrebuințată 
îşi păstreză numa! rumele. Căci precum acuma prin observarea intestineloră 

-Şi măruntăiloră, aşa se obiclnuta atunci prin observarea paseriloră a isbuti ună 
lucru mare. : 

2 « | (2) Tac. aan. 1, 27: atque illam audisse auspicum verba. 
Și că ea a auditii cuvintele auspiciloră. - 

. e Ioachim. Marquardt: Das Privatleben. der Rămer. Erster Th. Leipzig. 1879; 

(£) Câtă-caută, provincialismă,. 
(5) Com. de.d-lă El. Popi.
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întruni ctasă buni sau răi 2: îndătineză a-și căuta înainte 
de acesta s6rtea și noroculi la pascală. (1) | 

Totă așa facă și miresele din Bucovina. Pe lângă a- 
cesta însă se mai crede în Bucovina încă şi aceea că, 
dacă qiua în care au cei tineri să se cunune, e ploidsă, 
totă viața lori va fi mânbsă; dacă e senină și frumâsă, 
asemenea va: fi și viaţa lori; 6r dacă e viforâsă sau fur- 
tunosă, atunci și viaţa lori va fi astfeliă. | 

În Transilvania din contră feciorii nici o dată nu mâ- 

nâncă din Glă anume, ca să nu: le pl6e pe vremea 

nunţii. (9) 

Mai departe consideră Românii din Bucovina. trecerea 

unui jepure pe denaintea feciorului, când acesta se duce 

să se 'încredinţeze, sai a nunții, mai alesi. când plăcă 

la cununie, :precum și eșirea cu cofele deșerte de unii 

semnă r&i. Dreptu. aceea mai toţi locuitorii, pe lângă carii 

trece nunta, iesii cu cofele pline de apă și le. varsă 

înaintea nuntaşiloră ivecători, anume ca tineriloră să le 

mergă tote în plini. Pentru fapta acesta mirele scâte și dă 

fie-cărula, care a eșitii cu plini înainte, câte uni bacșișă. 

Cânteculu unei găini cocoșesce sau a cucului în mâna 
stângă ori în spate, (3) apariţiunea bufniței pe sară, ur- 

  

(1) Com. de d-lui I. Georgescu. 

(2) Călinăarulă Poporului pe anulă comuni 1889. An. IV. Sibiiă, p. 72, 
(3) Dr. 1. Urban Iarnik şi And. Bârsană : Doine şi strigături din Ardeală, Bucu- 

rescl 1885. p. 43: 
Audi, mânără, cucu cântă, 
leşi afară şi-lă ascultă! . 
De ţi-a cânta cucu bine, 
Trage nădejde de mine; 
De ţi-a cânta cucu r&ă, 
Grijască-te Dumnedeiă ! 

Idem de eadem, p. 338: 
Aud! mânără, cucu cântă, 
leşi afară şi-lă ascultă ! 
De ţi-a cânta cucu bine, 
le-ț hainele, ha! cu mine 
De ţi-a cânta cucu r&ă, 
Mal rămâ! în satul tza !
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letulti cânelui. sati mârlea unei vite din:curte, sunt. atâtea 

semne rele, cari. de multe ori împiedică nunta sai :celă 

puţini 'o amână. Splina și ficatul vitei 'tăiate pentru lo- 

godnă prevestesce familiei lipză' sau: aburideni, după cum 

sunt pline sai seci.. (1) IILE: : 

În fine dacă osului pieptului dela vi”opasere doiizestică, 

tăiată la nuntă, este dreptii, acâsta e semnii 'că--âmbii 

soți sunt fideli. unulă: altuia şi că fericirea” familiei e asi- 

gurată, Dacă':centruli. unul: osă : e de-o: colâre roșie, e 
:semniu că: paupertatea e departe de acea piăreche de soți, 

er dacă colorea e albă sau “puţină roșie, insezn ză, că 

:avuţia nu-i'prea iubeste. (9): :: i e ti 
:La Romani se împiedica totuli când semnele” Grau rele. 

„La noi-însă uneori: rigorea: lori e lovită de creștinismi. 

„Cu tâte acestea, dacă. căsătoria! s'a făcutii,.. 0it” ce lo- 
vire a sortei în: familie revâcă * în:' memorie. prevestirea 

cobai... : IE DR DI a 

Când semnele sunt favor: bile, bucuria.e nespusă. (3) 

(1) In Bucovina şi Transilvania, edr: I.C. Tacită: Nunta,la poporul română 
în comparaţiune cu nunta, la Eleni şi la Romani, publ. în „«Fora „soietăţii TO- 

mânismuluy,» an. |. Bucuresci 1870. p. 20. 

12) G. Dem. Teodorescu : Incercări critice; asupra. unoră: credinte, datină şi mo- 

ravuri ale poporului română. Bucuresci 1674. p. 92, 
43) 1. C. Tacit. op. cit. p. 20. 
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0 XXI, ÎNOREDINȚAREA. 

La vr o cateix -va qile după eâegares s sati clegătură d», adică, 
după ce. părinți” tineriloră s'au "învoită pe deplină în pri: 

vinţa. destiiz, „urmegă <înicredințarăă» sai «logodna». o 

Mai nainte însă de ce vomii începe a înșiră, datinele și 

credinfele:"dela: încrâdințare, să ne oprimi “puţină la. cu- 

vintele cu cară. obicinuesci. Româiiil ! a- numi acesti actiă. 

Cuv. logodnă, logornă, Togolnă. (1), Togodire, a Dbgodi,. lo- 

godiicii, Ilogoditi, lo godnică. și logodită, cati tâie se reducii 

la vs]. lagoditi (convenire; adulari), s'au întroduisii în „po- 

poră, după părerea nâstră, prin "biserica creştină, Și anume, 

în timpulă acela, când liinba slâvonă, era a la Români limba. 

statului şi a bisericel. IN SR 
Cu tâte însă, că cuvintele acestea sunt căllios cute în tâte 

piovinciile- române din Dacia trătană, totu- Și “ele nu sunt 

așa de răspândite Și de desi întrebuințăte ca cuvintele 

credinţă și încredințare, cari du aceea-și. însemnare. 

Pe când preoţii, adică administranţii logodnei, ținându-se 

de cărțile bisericescă, întrebuințâză | numâi cuv. logodnă, 

pe-atunci poporului de josă se ține, mal, multă de cuvin- 

tele străbune cr edință și încr edințare. 

Ba! sunt unele provincii, sau părți de provincii, în: cară 
sei i ad ea 

    

(1) Revista nduă, ză IL. p. 153,



— :166 — 

poporulii de josi nu întrebuinţeză de felu cuv. logodnă. 

Așa Românii din Banatu și cei din munţii apuseni ai 

Transilvaniei întrebuințeză numai credință și încredințare, 

„nici când însă logodnă. N. și-a încredinţată pre N.=X. sa 

logodită cu.N. (1). 

Pe Câmpie în partea Mureșului de susi şi dela Mureşi 

până spre Banati se'ntrebuințeză asemenea numai cre- 

dință şi încredințare : aă făcută credinţă = s'a încredin- 

țati = sau logodit; și-a stricată credinţa = Și-a stricati 

iogodna. 

Pe lângă isvorulă Someșului-mare, pe la Reteagii şi pe 

Târnave se audi tustrei terminii, adică : credință, încre- 

dințare şi logodnă ; şi-a dati credinţa = s'au logodiii. 
Totu-și cuv. logodnă se aude mai multi în părţile despre 

România și mai alesii începândi dela Brașovii,.pe când 

credinţă şi încredințare în părţile despre Ungaria. (2) 
În Selagiii și Chioră se audi așişderea tustrei terminii. 

Ba ! pe lângă credință şi încredințare se imirebuinţăză în 

părţile acestea încă și credinţare (3) 

În Bucovina, Basarabia, Moldova și Muntenia se între- 

buinţeză mai multă cuv. logodnă. Totu-și șin aceste țări 

se aude nu o-dată și cuv. credinţă. Așa intro baladă frag- 
mentară din Câmpulungi în Bucovina, care trăteză despre 
unii voinici, ce se află la închisre, dămiu peste cuv. 
credință cu'nţelesulu de logodnă. Etă și versurile respective: 

| Mergii feciori cu fecioriţe 
Și cuconi cu cuconiţe, 
Și merea, și-a hu mândruță 
Cu îneluli de credinţă, 
Ca să-lii sedtă din temniţă. 

  

U) Fiâncu şi Candrea, op. cit. p. 151. Ioan Slavici, op. cit. p. 124. 
(2) Com. de d-nir George Bariț şi [. Popă Reteganulă. 
(3) Com. de d-lui EI. Popi. - .
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— Domnule dela Pârgăii 

Slobodesce-mi puiuli mei !... (1) 

Întro variantă a acestei balade de pe lângă Crișulu- 

negru versurile din cestiune sună așa: 

Merge-o fată fecioriţă 
Cu înclașă de credință. 
— Dragulii mei 'Lodorii birăă, 

Slobodiţi drăguţulii mei !.. (2) 

“Cuvintel>, cari corespundă verb. a logodi şi derivatelor 
sale și cari sunt asemenea pretutindeni răspândite şi intrebu- 

ințate,sunt afară de credinţă, credințare şi încredințare, următo.- 

rele : a credința, Şi încredința sai a credinţi şi încredinți, apoi 

credințatii, credințată saă încredințată şi încredinţată. 

“Verb. a credinţi — credințescă — e usitati pe la Re- 

teagu, (3) €r' a încredinţi pe la Giurgescă în Transilvania. 

O doină poporană din Transilvania, în care provine 

verbulă din urmă, se'ncepe ast felă : | 

ME dusei în dumbrăvită, 

Mă&ntâlnii e'o copiliță, 
Eii de mână o-am luatii, 

La părinţi în sam'-o-am dati, 

Să o crâscă, s'o mărescă, 

Minte'n capii să-i dobândâscă. 

Și-Yo-am pusti picioru'n scară 

Şi-am trecuti în altă țară, 

“Nici trei ani n'am zăbăvitii 

Hiriti de-a casă mi-u veniti 

Că mândra mi-o'eredinţită... (&) 

La Românii din Macedonia cuv. logoduă nu este de felu 

cunoscută, ci numai cuv. îsusire pl. isusiră arte]. îsusirle. (5) 

(1) Din colecţia mea inedită. _ 

(2) M. Pompiliu: Balade pop. române. laşi 1870. p. 82. 

(2) Com. de dilă 1. Popii Reteganulă.. A 

(4) 1. Popii Reteganulă : Trandafiri şi viorele, op. cit. p. 90. 

(3) Com. de d-nii Caragiani şi A. luţă.
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Și acum, după ce ami vă&duti, care dintre cuv. logodnă 

Si încredințare e cel mai răspâriditii și' mai tare întrebuin- 

țată, să trecemu la desfășurarea datinelori și. credințelor 

de la înciedințare. 
În unele părți ale Bucoiinei, precum d. e. “în (inutuli 

Dornei, și ală Câmpulungului,. se, face înciedințarea în ur- 

mătoruli modă: E | 
Feciorulă, ce are şă se, îns6re, :-poftesce într'una din 

seri, mai alesi într'o «Oi, pre mai mulți inși dintre nemu- 
rile sale la dinsulu ' acasă și apoi, diinpreună cu părinţii 
săi, cu cei poftiţi și c'o părechie. de lăutari, se duce la 

părinţii alesei sale, ca să se încredințeze cu acâsta. . 

| Parinţii fetei, la cari asemenea se află mai „mulți 6speți 
dintre nemuri, cunoscuţi și vecini adunați, cum zăresc 
că vine feciorulii cu ospeţii. să „ îndată înicue ușele Și nu 
le, dau drumului să între. în casă. | 

Atunci unul dintre ospeții sosiți și mai „alesă acela, 
care e menită să fie 'colceriă în decursul nunţii, cum 

ajunge suita pețitoriului lângă casa fetei peţite, vădendă 

că nu lise dă cu una cu 'două drumulă.. în nuntru, se 
posteză lângă uşa -tingii sai lângă. o ferâștă şi ţine ur- 
mătorea oraţie : | | 

| Bună sara, 

Bună sara, 

Cinstiţi boeri pămîntesci 
Și sfetnici împărătesei! . -: 
Pe sfetnicu'mpărătescă aa 
La noi afară-lii -poftesci 
Ca cu dinsuli să, vorbeşcii.. DE 
Că noi încă suntemii soli împărătesei . 
"De-al nostru 'mpăralii teimeşi ! 
Că-ală nost tânără împărată , 
Votă Ostea- o adunată: pc SE 
Și a scos'o la venati - e
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Ca să vâneze; 
Munţii 
Cu rișiă, i 

Codrii fie 

Cu urșii. 

Măgurile : -- 

Cu ferele, 
Bâtcele 

Cu ciutele, 

Stâncile 

Cu: caprele, 

Rediurile. | 

Cu vulpile, : 

Belţile 

Cu pescele, 

Satele 

Cu fetele, 

Câmpiile 

Cu florile, 

Poienile 

Cu dinele, 
Dumbrăvile.: . - 

Cu isvorele. i 

Dumbrăvi mari și umbriciose, 

Văi adâncl și. răcorose, 

Câmpuri largi, înfloritore . 

Cu isvore 

Curgătâre 

Si r&coritore. 
Să prindemii soboli şi riși, 

Si'npuscămii "vulpi, lupi și urşi. 

Când aii fostii la o milă de locii 

Stătă tâtă ostea. pe loci. 

Dădu peste-o urmă de: f6ră. mare, 

Şi cumii dădu de acea urmă de feră 

Stătu singură împăratul și se -miară: 

_<Urm'acâsta de ce să fie?» 

Şi elii îndata strânsii sfetnici, . 

Și filosofi mari şi vrednici,
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Sfetnicii se slătuia 

Er filosofii tăcea 
Și la urmă totii privia; 
Sfetnicii aii sfătuită, 

Er filosofii aiă gâcităi, 
Sietnicnlii dintâiii a disă: 

— Acâsta-i urmă de qină 

Ca să fie soță bună 

Cu'mpăratulă dimpreună ! 

Sfetniculii ală doile-a disii: 

— Aceâsta-i urmă de fl6re de raiiă. 

Care cu ali nostru împăratii 

Va fi unii soțiă de buni trafii ; 

C'a nost' tânării împărată 

Pe-aceste locuri a vărati 
Și a ernatii 

Și scie florile 

Și garofele 

Unde crescii 

Și'nflorescii, 
Și-a vădutii în r&săriturile 
Dumnilor-vostre o flore 

Cu rade ae sore, 
Care diua înfloresce, 

Nâptea cresce: 

Și-a odrăsli nu :mat odrăslesce. 
Er alti nost' tânării împăratii 
Așa a pusii la socotință 
Ca să mute-acâstă flâre 

Cu rade -de s6re, 
Din r&săritvrile Dumnilor-vostre. 
In grădina'mpărătescă 

Unde diua să'nflorescă, . 
Și noptea să odrăslâscă 
TOtă lumea să-l fericescă, 

Și-a gândită, - 

Și-a socotiti 
So ducă la munţi 
Cărunţi
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“ale Dumni-sale curţi, 

Că acolo va 'nflori 

Și va odrăsli 

Și Dumnedei înc'a sei... 
Ali nost!. tenerii. împăratit 

Deminsţă s'a sculatii 

Și pe ohraziă s'a spălată, 

Pe obrazii 
Cu vinarsii 

Şi pe mân' 

Cu vină bunii, 
Şi'n scări de-argintii s'a rădicali, 

Peste oste s'a uitatii 

Și pe noi 
Pe-aceşti doi 

Voinici 

Mică 

De statii | 

Şi buni de sfatii, 

Din cai sumeţi ; 

La ste îndrăsneţi, 

Cari acum stămii sub păreți, 

Ne-a alesii 

Și pe-a trimesii 

Din olacii 

In olacii 
Să stringemii haracii 

Unii mândru colaci, 

Unii colacii mânâru irumosăă 

Ca şi fața lui Christosii, 

Jireqi de fenii, 
Buţi de vină, 

Ialoviţe gruse, 
Copile frumose. 

Şi pe-acești doi ne al6să 

Şi'nainte ne trimesă 

Pe clugulă pămîntului, 

Pe stirefia sorelui, 
Pe stelele ceriului
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Totii săltândii 

Și jucândii : 

Si din plosce vinii bunit bendăi, 

Din pistâle înpuşceândii, 

Rade lumin6se stobodindiă, 

Mare veselie, , ... ..:.: 

Şi bucurie ...  --: 
Pretutinde făcândii, 

Pre Dumneqeii lăudândii..... :. 

Dar noi când amii fostu 

Pe'ndreptulii acestei case : 

Eto stea că -ni se lasă, 
Deci ori stâua ne-arătaţi, 

Ori ră&spunsii bunii să ne dați, 

Că n'ami băutii buţi de holercă. 

Să ne fie vorba de nemică,. : 

Ci ami băutii buţi de vinii 

Să ne fie vorba deplină! ..: 

Respunsulii nostru -ce este? 

Ușele să descuieţi, 

Că de nu, dămii din armăţi, 

Și vomă da cu-armăţile 

Și vomii sparge ușele, 

Și vomă da cu pistâlele 

Și-omiă sfărma fereștile! (1) 

După rostirea acestei oraţii părinţii fetei deschid ușele 
şi- i slobodă în nuntru.! 

Unii părinţi însă nu încue ușele, din contră cum sim- 
țescii că vine feciorulă cu părinții săi: Și cu Gspeţii li iesi 
întru întimpinare și-i poftesci pre- toți să între în casă. 

Pe când se petreci aceste ceremonii pe la ferești şi pe 
la ușe, pe când stăpânii casei poftescu pre Ospeţi să între 
în lăuntru, fata peţită se ascunde. de grabă întw'o cămară 
Sati într'o odae deosebită. 

După ce ai întrati acuma fectorulă + și cu Ospeţii săi în 

  

(UD) Din Pojorita, sată în districtul Câmpuluagulat, com. del, Flocea, stu. gima.



muntru,.și după ce fie-care a cuprinsă locă unde a apu- 

dată, unele mueri dintre n&murile feciorului se dau degrabă 

și caută în colo și încâce dâră află fata, ce s'a ascunsă. 

Neputendu-o..afla “degrabă și văgendu nerzbaare a "Ospe- 

-țiloră,. întrebă feciorulii : SR 

= Unde-mi este florea cea alâsă, prea "nălțata împără- 

tesă 2... unde aţi ascuns'o?... aduceţi-mi-o mal degrabă, căci 

-6stea mea este nerăbdătâre, Voesce- s'0 vadă câi mai iute. 

„Nemurile fetei răspundi : . 
":.— Înălţate împărate! fii bună şi mai aşteptă Puţini, 

căci acuși ți-omi aduce-o. CI a a mă 

Apoi se. ducii și-i aduci mai ântâiu 6 pabă bătrână și 

urâtă sau..unti flăcăi îmbrăcati mueresce și cu cosiţe pe 

capă, și aducendu-i ici, e că aceșila-sii imperătesa, 'te-o 

caută elu, | Stai ai 

„.. Mai. pe; scurti ca şi ă peţire, așa şi la încredințare până 

„ce: se gătesce fata și până ce-o aduci în. -casă, 'facti : căi 

adunaţi o.mulţime de glume, de cari trebue să ridă cu toţii. 

În restimpulii acesta 6menii, mai. alesti ai: feciorului se 

punii: la masă şi începă a 'inchina,-a cinsti Şi-a se veseli 

icu toții: până ce cel: de casă: aduci pre fată frumbsti gă- 

titi din:cămara sau 'odaia, unde- a fostă cu puţină mal 

nainte: de: acesta ascunsă, : îi: it i 

- Feckoruli; cum zăresce pre fată, "căre întră: merită! Și 

“cu: capului: plecată în: josă în casă, de-a una: sc! duce la 

-dinsa; o apucă de:mână şi așa apoi se- ducii: “amândoi Și 

se pună alăturea în capulit saii în crucile mese: ' 

„Masă, în capului căreia se aşedă acum tinerii, este de mai 

nainte acoperită c'o faţă de imasă forte frumâsă, “6” în 

mijloculii ei, în dreptul tineriloră se află anii Dlidă plină . 

„de grăi alesă. În. grâul aceșta viră feclorulă, după ce:s'a 

„pusă. ÎN. capulă- mesei,-.vr'o câți-va bani de argintă, - „Gră 

fata viră 'o năfraină fruin6să, cusută de dînsa..
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„După ce s'au viritii obiectele acestea în grâulă din blidi, 
și după mai multe glume şi risete, dice unuli dintre nâ- 
murile fetei: o 

— Ie-ți copilă luerulă: tăi! — adică năframa. a 
— Ba nu! — qice îndată unulii dintre n6murile fecto- 

rului, — ie-ți mai bine banii, copilă dragă, căci pentru 
lucrulă t&ă îți sunt plată acești bani! N 

După schimbarea acestoră cuvinte întind amândoi di 
nerii mânile și virindu-le în blidulii cu grâă scote. feclo- 
rulă năframa, -€ră fata banil, și după ce le scotii, aruncă 
amândoi cu puţini grâu încruciși peste 6speți. Ceealaliă 
parie de grâă însă, câtă mai rămâne în bpliaă, părinţii 
fetei o strângă și-o păstreză pâna după cununie, adică 
până la colăcărie. N 

Fata, cum a luati banii, îi strânge bine. Feciorulă însă 
dă atâtu năframa scâsă cât și sirăistuţa: ce-o pârtă atâr- 
nată de-a umărulă și cușma din capi viitorului săii socru. 

Socru-săii, cum ie dela dinsulă aceste trei obiecte, de- 
auna îi pune.pălăria sa în capi, ca acesta să nu stee cu 
capulu. golă. Apoi dă obiectele luate fiicei sale: şi acâsta 
c6să năfiama la curâua străistuţei. 6ră la cușmă îi costi 
o pană (1) frumosă, făcută din pene de păună şila mij- 
locii cu sorocoveţi saii cu alți banY Qe arginti. După ce 
sfirșesce de cusută dă obiectele tătâne-săi, 6ră acesta le 
întârce îndărăptă viitoriului. săi ginere, luându-și în ace- 
lași timpi pălăria sa înapoi și urândă amânduroră ti- 
neriloră să trăâscă mulţi și fericiţi ani. 

Așa se. facă încredințările în unele sate din ţinutuli 
Dornei și ale Câmpulungului. (2). | 

  

(1) Cuv. pană în locă de fl6re e usitată mar 
covina numal în ţinutulă Dornei, In cele-l: 
Cuvîntuli acesta numa! în cântece, 

(2) Com. de a-lă Petru Ursulă, fo 

cu semă în Transilvania. În Bu- 
alte părți ale Bucoviner întimpinămă 

nu Însă şin vorba de tâte qilele. | 
st cânt. bis. în Căndrenr.
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În celelalte părți ale Bucovinei, după ce sai adunati 
toți cei poftiţi la ună'locă, după ce aduci. pre fată în 

casă și se aședă după masă, alegi părinţii celorui tineri 

“pre unulii dintre 6speţii de faţă, care e mai bătrâni și 

mai cu vadă, ca elă să încredințeze pre tineri. Acela, 

: luându blidulă celă cu grâu, ascunde inelele tineriloră în- 

tvinsulă și anume alii feciorului într'o: margine de blidă, 

eră pre alu fetei în cealaltă. margine. Eră după ce în 

acesti chipii le ascunde, pune blidulu dinaintea'tineriloră 

cari stau alăturea și-lu învârte astfeliă, ca inelulu fecio- 
rulul să vie în. dreptului fetei, eră alu: fetei în reptula 

feciorului. 

După acesta procedură dice omuli cătră cei tineri să 

scâtă inelele. şi să le puie pe degete.. | 

Tinerii se supună. Scotu cu sfi6lă inelele, cari acuma 

sunt schimbate şi le pună pe degete, feciorulii pe ali 

fetei, 6ră fata pe ala feciorului și anume fie-care pe: de- 

getulu ali patrulea. 

O parte din grâului, care se află în plidă, „îlă aruncă 

tinerii încredinţaţi în crucişu prin casă, eră o parte se 

păstreză până după cununie, adică până la colăcărie, după 

cum s'a argtati şi mai susă. 

Din minutulu, în care și-ail. schimbati cei tineri inelele 

adică din minutulă, în care s'aii încredințată, logodită, şi 

până după Uncropiă, feciorul: încredințată se numesce în 

“Bucovina mire Sau muire şi fire, 6ră fata încredințată 

miresă, mmiresă sat îliresă. 

În prejurulă Bucubresciloră precum şin alte părţi din 

România feciorulă încredinţată se numesce . ginere dem. 

ginerică în locu de mire, nu numai de cătră socri, părinţii 

fetei, ci și de cătră toţi ceialalți nuntaşi; așa „bună-6ră 

lăutarii qicu: «să trăesci domnule -ginere, să trăescă gine-
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rică;» "în locă de: să: irăesci domnule mire ! (1). Fetei in- 
credinţate însă şi aici” i: se dice mirdsă. 
:.“-În' suduli Transilvaniei” se dice, ca și "mprejurulii:Bu- 

cur&scilori, ginere în locii de mire, în celelalte părţi însă, 

ca-șin Bucovina; mire și mârcsă, dem. miresucă (9). 
- “În Banati se dice. numat june. Cuvintul mir6să însă 
şi aici'e cunoscută, i 
-t În Selagiă-şi Chiorii se dice asemenea mire şi mirâsă 
dem.. miresuţă. (3). ” | 
- În. Macedonia, după cum mi s'a spusii, nu esistă 'de 

feliă: cuv. mire și mirdsă, ci mirelui i se dice gzinire sau 

gzinere pl. gzinerli, er mirese! mai alesii în părţile 'Tesa- 

liei și ale Albaniei, "nvcsta naua pl. 'mveste male. Dacă ai 

trecutii mai multe dile dela nuntă se dice simplu "mrâsta. (4) 

'""Nevastă nouă" se numesce mirâsa șin Comitatulu Za- 

randului -precum: şi în. unele părți ale 'Transilvaniei. (5) 
1. Ce:'se'alinge “de numirea. ginere, lat. gener-eri, acesta 
este pretutindene lăţită și cunoscută șin Bucovina, însă 
aice riu are însemnarea. de încredințată, fidențată (Brău- 
tigam); ci numai de bărbatulii ficeă-măritate (Sehwiegersohn). 
Ca și la Români, așa şi la Romani, cuv. ginere, avea 
d6u& însemnări: una de fidențată (Briutigam), (6) şi altă 
de: bărbatulii: filcei niăritate (Schwiegersohn) (7). | 

  

1 (1) Com. de d-lă Dem. Teodorescu. — <Lumina pentr >, an. IV, .Bucu- rescl 1888, No, 7 şi 8. p. 230 şi 231 pentru toți, an. IV, 
„. (2); Con.” de.e.li 1. Georgescu şi 1, Popă Reteganuli, . 

Miresuca cu cunună 
, Se cunosce ca fi bună, 

pi aa „ii 1 Cămeşa pe dinsa sună, 
_Dintro do!nă pop. din Transilvania. ! (3) Coni. de-d-lă 1. Popi. 

„ (4) Com. de, d-nil Caragiani şi M. luţă. 
(3) Com: de a-luă T. Duşanescu. 
46):Hor. epod, 6, 13; Virgil Aen. 2. 342. " 
(7) Cie. de office. 1. 35. 129: Cum soceris generi non lavantur. -"Socrulă nu se scaldă cu gineril la ună locă. - . AU. 1. ]. Qui duceau, quum te viderit, socerum, generibus tantum esse impietatem. Care să crdă când te vede pre tine ca s num esse In tat 

de mare, P ocru, că genurile aii o împietate a
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În decursul nunţii se mai numesce mirele pretutindene, 
în tâte ţările locuite de Români şi mal alesi în orață, şi 
împărată, înipărată mare, crai noii, și crăișoră, 6r miresa 
împărătesă şi crăiasă nduă. 

După cununie feciorul încredinţată şi cununată de- 
vine pentru -socri săi ginere, &ră fata cununată noră dela 
lat. nurus, us, genetivi nurgrei pl... nurori, dem. nuridră : 

De vedea și 6r vedea 

Că logodnici îi venia, 

La peţitii că mi-i primia, 
Nuridra că-și toemia, . 

Nuridra-şi logodia, 
Zestre bună că-i dedea, 
Frumușelă că mi-o gătia, 

Nuntă mare că-i lăcea 
De se ducea, pomina... (1) 

Eră la vr 0 câte-va stptemâni după nuntă amândurora 

li se gice fnsurățe. E . 

Noi în cele următore îi vomi numi până la cununie 
mire şi mircsă, er după cununie cum va cere trebuinţa. 

Mai de muliii cra datină în Bucovina, ca și'n celelalte 

țări locuite de Români, că tinerii, după aședare se duceau 
împreună cu părinții loră la preotul locală și înaintea 

acestuia făceai încredințarea, el îi încredința, și numai 

în casulă acela, cândă preotulă cra împiedicată cu alte 

trebuințe mai urgente, și prin urmare nu se putea face 

încredințarea la dinsulu, se duceaii acasă la. părinţii mi- 

resei şi aice chiemaii apoi părinții amenduroriă tinerilorit 

pre n&murile cele mai deaprâpe Și “pre cei mai bătrâni 

dintre vecini și înaintea acestora se făcea logodua, care, 

” (1) G. Dem, Teodorescu : poesit pop. p. 167. 

$. FI, Jlariană : Nunta la Români. 12
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după spusa Româniloră din cele mai multe părţi, e jum&- 

tate de cununie. (1) ă 3 

“De când însă legile împărătesci și ordinaţiunile consisto- 

viale ai oprită sub aspră pedepsă ca să se stverșăscă 

încredințarea cu; mai multe dile. sau chiar și stptemâni 

înainte de cununie, de atunci preoțimea din Bucovina în- 

credinjeză pre cei tineră tot-deuna precis înainte de cu- 

nunie după ritualulă, care-lă prescrie biserica n6stră or- 
todoxă-orientală. 

"Însă cu tote aceste ordinaţiuni și opriri ameninţătore, 

Românii, credincioși datineloră și credințeloră păstrate din 

moși-strămoși, serbsză încredințarea fiiloră săi și acuma, 

ca şi în vechime, cu vr'o câte-va dile sau săptămâni înainte 
de cununie, și fără de preoți, după cum s'a arătat mai 

susii, cu acea deosebire numai că la acestă încredințare 

nu se cetesce de nimeni nici o rugăciune, ci numai se 

schimbă inelele, sau banii de arginti și năframa. - 

- -Nemijlocită, după încredințare ieat părinţii pre mirtsă 

și o duci erăși înapoi în cămara sau odaia, unde a fosti 

mal nainte ascunsă, și-acolo o lasă apoi să stee până ce 

se'ncepe joculă (9). o 

În vestimpulu dintre încredințare şi până ce se'ncepe 

joculă, după cum vomi veds acuşiă, părinţii tineriloră în- 

(1) Cred. Româniloră din Bucovina şi a celori din. Ungaria şi Banati. Vedi 
despre acesta și «Păuni Petrișorii> novelă de G. Trăilă, publ. în «Familia», 
an. Îl. Pesta 1868. p. 282. | . : 

(2) Datina “acesta se vede că este forte + 
încă o amintesce. Etă ce ne spune elă în 
după peţire, chiamă unu preotii sai dacă 
pațiuni, trimită şi chiamă pre cel mal betr 
mirii schimbă inelele. Apo! părinţii ducă 
o ascundă. Reîntoreândă se pună cu peţi 
dică mai înainte de a se defige diua cununiel, E de observati că dacă miril sunt feclori de boeriă, nic! încredințarea, nicI cununia nu se pote face fără de con- 
sensulă Domnului şi fără de atestată dela episcopi, pentru ca de o parte să nu se întâmple căsători! oprite de legile divine şi bisericescl, er de alta ca să nu se unâscă mai de aprâpe prin acâstă legătură multe famili! boerescl, fără de învoirea Domnului». Descrierea Moldovei; ed. Acad. rom. p. 14f. - ” 

eche, de Gre-ce şi Dim. Cantemiră 
privința acesta : «După aceea, adică 
acesta este împredecatii cu -alte ocu- 
ânl din vecini, şi în presența acestora 
numa! decât fata îndărăptii, şi Crăși 
toril la masă aşternută, şi nu se ră*
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-credinţaţi hotărăsci qiua pe când va fi cununia. Apoi, ho- 

tărindu-se și acestă qi, maica miresei. și cu celelalte ne- 
veste, nemuri cu dinsa, punii'-pe masă diferite bucate 
și începă cu toții a ospăta, a' cinsti 'și a se veseli. Acestă 

„ospătare şi cinstire dureză mai bine de-o. 6ră. Apoi se 
scâlă cu toţii de la masă și începi a juca. | 

Nemijlocitii însă înainte de-a începe a gusta din bu- 

catele puse pe masă unulu dintre peţitori, adresându-se 

cătră 6speţi, ține următorea oraţie: | 

Multi Yubiţi săteni, 

Prea cinstiți meseni !' 

Câţi aici vaţi adunatii, 

Pe D-vâstră va așteptata 
Acestă cinstiti gospodară - 
Cu vinii tocmai din Cotnari * 
Și când va vEqutii venindi 

Aşa mândri şi gătiți 
Ca porăii cei înfloriţi” - 

Pre portari că i-a chemată 

Și lorii poruncă li-a datii 

Să deschidă porţile 
Să întindă mesele. 

Portari că s'aii grăbitii, 

Porunca ai împlinită. 

Porţile-aii deschisă, - 

Mesele-aii întinsă, 

Așternute mese - 
Cu ieţe alese. | 

Pe mese plinii de 'șipuri - 

Cu felurite băuturi, . 

Și sahane cu fripturi 

Pentru ale: D-vâstre gură: 

Şi furcuţe zugrăvite - 

Și linguri totă căsăpite * - 

Pentru ale D-vostre guri gătite, << m.
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Deci poftimii luaţi - 

Și ospătaţi!... 

Cari n'aveţi linguri şi furcuţi 
Faceţi bine și'ngăduiţi, 

Că am să'ncalecii pe-unii mânqiă 
Să mă ducii la Cernăuţi 
-S'aducii linguri și furcuţi, 

Dară eii în Cernăuții 

Pote că voiii zăbăvi, 

Că pote linguri n'orii, îi, 

Furcuţi pote n'oiii găsi. 

T'rageţi-mi bine în samă. . 

Cam să încaleci câti de grabă . 

Pe o epușşoră albă 

Și m'oii duce la Sueâvă, 
Și de-acolo, cum m'oiii duce, 

Seiii prea bine c'oiii aduce . 
Linguri şi furcuţi.. - 
Carii nu-ţi ave linguri. și furcuţi: 

Mai rupeţi și cu cei dinți, 

-» Că așa ne aii învăţatii 

Pe noi ai noștri părinţi. 

De nu știți cum, apoi staţi 

Și la mine vă uitaţi ” 
Cum eii singurii oii lua 
Și din bucate-oiii gusta., 

Cine mai sci, 

P6te c'orii fi 

Furcuţele ruginite, 
Bucatele otrătvite. 
Și decât a peri 

Ostea împăratului, 
Mai bine eii 

Uni purice ali satului. 

Poftim luaţi și ospătați, 
Dar din barbă să nu daţi ! (1) 

  

(1) Din Ilieșcr, dict. de Ilie Ungureană, Acâstă oraţie se mal ţine încă şi la 
*Aasă-more şi Uncropi.»
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Am amintiti, mai susu, că mirele, când se duce să se 

încredinţeze, iea cu sine pre mai mulţi 6speţi dintre n€- 

murile sale precum şi o păreche de lăutari. Între 6speţii 

aceștia, precum şi'ntre cei: poftiţi de părinţii miresei, se 

află de multe ori, afară de bărbaţi -și neveste, încă și fe- 

ciori şi fete. Deci după ce s'aii logodită acuma tinerii, după 

ce aii statii la masă, at ospătatii de-ajuns și-aii închi- 

nată mai multe păhart de bâutură în sănătatea unora şi 

a altora, se scâlă cu toţii de la masă și spuniă lăutarilorii 

să mai tragă vr'o una și de jocă. 

Lăutarii, carii până acuma au stati: în vr'uni angheră 

de casă şi-ati cântatu numai cântece de masă, n'așteptă 

să fie multi rugaţi, ci cum li s'a spusii, de-a-una întoneză 

o horă. 

Ospeţii. adunaţi, și mai alesii tineretulă, setosă de pe- 

trecere şi de joci, cum audu că lăutarii aă întorsă arcușuli 

pe altă strună, de-a-una se prind cu toții la jocă și pe- 

treci până în diuă.- | 

Când at începuti lăutarii a cânta de jocu, atunci se 

ducă părinţii, sati nisce nemuri de-ale miresei şi-o aduci 

pre acâsta 6răși în casă, de unde âpoi nu se  depărteză 

mai multă. | | 

Sâera-cea-mave, adică maica mirelui, care firesce încă 

trebue să j&ce măcarii unt joci, fiindă forte bine dispusă 

și voindii a îndemna la voe bună și veselie pre ceilalţi 

Sspeţi, începe a chiu! ast-felu: 

Mulţămesci lui Dumnedei, 
Cii-mt e bine, nu-mi e răi! 
Mulţămescii celui de susă, : 

C'aceste qile-am ajunsă (1) 

De altă parte o nevastă tenără, nevrendiă a rămâne în 

  

(1) Din Crasna, dict. de Maria Bărbuţă. .
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urma”: s6erei: celei : mari, începe în: numele „mirelui a chiui 

următore ea chiuitură : E e 

ii Astă vără miam văratăi ! | 
“ Sub uniă'ciungii de bradi . uscati - 

C'o .puică de căpătatii, : 

„Dar.la 6rnă mi-otiă şede 

Cu puicuţa drâpta meu (1). . 

N 'a: -apucatăi însă bine a sfârși nevasta chiuitura sa, când 

numai ce audi din altă parte a horei pre .altă nevastă, 

nemiă cu miresa, luându. pre mire 6re-și cum peste piciori: 

Și anume; ” 

n MEI Dădiţă, măi Ione! 
” Câtă a fostii vâra de mare . 

Totii ai disii că me-i lua. 

„_Etă c'a venitii tomna Pa 
_Și-ai datii mâna cu alta. 

o „Ce-ai gândită ” _ 

0 De m'aX urâtă? 
Ce-ai mâneată, 

IE Şi De m'ai lăsată.? .*: 

Dar lasă că şi-a, dati peste omiă ! Main lașa sa nu- dă 
cu una cu două rendă ca să păcălescă pre mire, . căruia 
i s'au adresată aceste versuri, apostrofându-lă de- ună. omi 
care nu- i. ține cuvintul. Ea respunde îndată: 

Am. mâncatiă zăhari. pisatii,,. 
Şi dicii dei că te-am lăsată, 
Am mâncat zahară bătutii, 
Și qicii deii că te-am iurită, î.. i 
C'alţi:aiă. mersii și-aii logodită, -.; 
Ei am âmblatii într'o vară.-: : 
Acești-aii mersi întro 'sară . . .; 
ȘI-aii luati o buziamară ! (2) 

.. 

... 

    

(1) De-acolo de idem. . E 
(2) Din Crasna, aict. de M, Bărbuţă, see
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"Când sfârşesce chiuitorea versurile acestea toți "cei: de 

fată” începă a ride cu hohotă! și a face multă ve bună. 
Și totii aşa prin glume şi risete, unii jucândii şi chiuindă 

diferite 'chiuituri, cari se potrivescit mai alesa la. acestă 

petrecere; sr alţii, şi mai alesi cei bătrâni, bându şi îsto- 

risindă felu” de felt de întâmplări; se petreci şi se vese- 

lescă cu toții până în divă. | i 
Când se revarsă de diuă, atuncea se împrăștie cu toţii 

ducându-se fie-care pe-acasă şi 'căulându-și de trebile sale. 

În: fine voii să mai amintescti încă și aceea, că mirele 

din qiua, în care s'a îricredințată și până după Uncropă, 

portă necontenitii, atâtă în sărbători 'câtu și în dileie cele . 

de lucru, pana” adică fidrea ce t-a: cusut'o mirâsa la cușmă 

şi năframa la cur6ua trăistuței. 

În acele părți ale Bucovinei, unde feciorii n'aii datină 

de-a: purta trăistuțe cu sine, se câsă totă în. qiua de în- 

credințare numai o fldre-de târgă la cuşma. mirelui, pre - 

care, ca și pan, 0 pârtă mirele din diua încredințării și 

până după -Uaeropă.! - a 

 Pe-acestă. flore. sati pană apor, precum și pe năframa 

dela. cur&ua.. străistuței, cunoscă Românii, care feciorii e 

mire, pentru că în' dilele de lucru numai mirit îndătineză 

de a purta. flori scumpe la cușme. 

- În -România și anume în districtulă Bacăului încredin- 

jarea sati logodna: se "face în: următorulă modă: 

“Se aduce.o strachină cu grâă, sau dacă fata e mai alssă, 

una cu .oreză,- se 'punii: înelele în nuntru şi se schimbă de 

vro trei: ori de cine-va: din -6menii de faţă. Nemijlocitii 

după acâsta fata pune la căciula sai pălăria flăcăului o 

flâre de târgă. Flăcăulă, adică mirele, iese, apoi afară şi 

împușcă de vr'o câte-va ori dint'unti pistolă, dândă prin 

acesta -sătenilori :de cunoscută cum că s'a logodită. 
i aa ? E,
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După logodnă se întinde o masă, la care ieaii parte alai 
6speţii adunaţi câtă și mirele dimpreună cu părinţii să: 
În unele părți -din acesti districti logodna se consideri 
ca -terminată atunci, când flăcăulu și fata au schimbati 
inelele unulii cu altulă în faţa părinţilor și a mai multori 
6meni, rude, prieteni sui cunoscuţi, în alte părți însii se 

socotesce pe deplină făcută numai atunci, când e săvăi- 

șită de preotiă. (1) | , 
În prejuruli Bucurescilori se face. logodna, în lipsa unui 

preoti, tot-deauna de celi mai bătrână din familie. (2) 
În Transilvania şi anume pe Valea Someșului se face 

încredințarea -astfelă : . 
Peţitoriulă dă fetei peţite. ună încă, numiti înelă de 

credință sau simplu credință, er fata îi dă o năframă de 
buzunară numită ași;derea năframă de credinţă saă simplu 
credință, După acesta își dai amândoi mâna drepti, cr 
grăitoriulă îi stropesce cu apă și le taie (desparte) mâ- 
nile: ca și la ori-care altă târgă încheiatu.. 

Totu cam aceste obiecte se. schimbă la încredințare în 
tre tineri și pe Târnave, pe Valea Jiului ardelenesc și 
pe- Valea Hațegului, (3) precum șin alte părți «ale Tran- 
silvaniei (4) cu acea deosebire numai că pe - Târnave în 
locă de păfamă se dice cârpă. de credinţă. 

Inelulă, -care-lu Qă :mirele miresei, e de .metali; de re 
gulă de aramă, la cel mai avuţi de arginti, rare-ori și de 
aură, &r' năframa e lucrată și tivită: de miresă; În Valea 
Jiului și a Hațegului năframa. e pestriță, cu. flori, -și ase- 
menea lucrată: şi împestriţată .de miresă, . 

    

(1) Columna lul Traiană, an. IX, p. 332—383, 
(2 Com, de a-lu G. Dem. Teodorescu. 

(3) Com. de d-lă 1. Popă Reteganulă, 
(4) B. Viciu, op. cit. p. 2;. «Incredinţarea se face cu 'saă fără preotii, dupi datina comună prin încredințarea ineleloră şi a năfrămiloră de mână înaintea 

celoră două mărturii.»
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“ Încredințarea în susii numitele locuri se face de regulă 

înaintea preotului şi a fiitoriloră nași. După ' încredințare 

se dă uni: ospă&ți, care în unele părţi se numesce tocmelă; 

se punii cu toţii la masă, ospăteză şi bei, apoi.se dai la 

jocă, care ţine cam dela 4—S re (1) Pe unele locuri la 

ocasiunea acâsta se croescii și vestmintele. trebuinciose 

pentru nuntă. (2) 

În Șchei, mai nainte, după: «fostu la vedere» urma l0- 

godna : la unii mai curendă, la alţii mai târqiu. 

S6cra mică avea grijă să se pregătâscă de. logodnă, și 

să fie cu tâte în bună renduială. 

În diua de logodnă, prin amurguli sărei, veniaii 'plocă- 

mele dela ginere, trimise la socra mică prin mueni, două 

ori trei nâmuri de ale ginerelui. Ca ploconi se aducea: 

carne de porcă, unulu sai doi purcei jumulită, două plosci 

de vină și doi colaci., S6cra mică cinstea la muerile, cari 

aduceau plocânele cu câte unu slotă la-trel inse, sau câte 

şăse băncuţe, câte. unii păhară de vină din plosci şi .le 

tăia câte o ţiră de'colacii. Mai apoi cei tineri trebuea:să 

nergă la :popa sai dacă nu, venia popa acasă la -miresă 

de-i logodia. Popa întreba pre “fie-care: că cu voia lori €, 

nu sunt siliți de nimeni? Ginerele spunea din vorba cea 

dintâiti : - ccu voia, mea», mir6sa.nu prea spunea din vorba. 

a dintâiă, apoi toti spunea și ea: «cu voia mea»: sau pu- 

tea să dică tocmai atunci, că nu e cu voia ti. Dacă «licea 

că nu e cu voia lori, nu-i logodia, rămânea nelogodiţi. 

După ce .răspundeaii că e cu voia lorii, popa scotea inelului 

mirese! şi alu: ginerelui -și qicea: «cu voia lori la amândoi 

se împreuncză fiulă cutare ca fiica culares. 

Inelele la bârbaţierau de aramă ori de plumbi” cu scauniă; 

U) Com. de a-lă Î. Popi Reteganulă. | 

(2) Com. de d-lă 1. Georgescu. a -
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cu câtii 'eraii mai mari, cu atâta" erati mâl de preţ; fetele 
purtaii- inele cu. câte trei lumini. 

Ce-va mai târdiui după logodire adică pe la nout sati dece 

ore :venia logodna, adică masa, .pe cari o da socra mică, 
Lua parte la: ea cei poftiți din partea socrilorii mari și 

mic, de aceea. era vorba: «te ducă la logodnă 2» ori «te-a 

chiemată la logodnă.» 

- . Lăutarii aștepta pre 6speţi la pragului porţii şi când xe- 

deai că vine câte uni poftitu, începeati să dică marşuli, și 

când .era norii şi întunericii pe învitaţi îi cunosceaii după 

lampașele ori felinarele, cu cară venlaa ; une-ori se înșelail 

de qiceai la trecători. . 
*.-În casă, mesele eraii puse de mai iatute și cel ce te- 
niau începeaii să se așede la masă; cei ce veniau mil 

târdiă trebuiau să ședă mai în coda mesei, dacă nu cun- 

va se întâmpla să fie vre-ună omi. mai de samă. | 

„La unele logodne lua parte şi popa și loculii 'lui eră 
totă-deauna în: fruntea mesel.. După ce vedea că cei pol- 
tiţi- s'a cam adunati, începea să se aducă. bucate la masă. 

„Dacă s6cra mica vola.să o ajungă mai puţină, făcea 
logodna cu fiertură și pâne și la urmă colacă, er dacă il 
da: mâna: să cheltuescă mai multă și voia să facă logodnă 

mai mare: decât. nunta; şervetu, -cuţitii, fureuliță și lin- 
gură, de era fiertură, își aducea fie-care învitată.- 

De :băută se aducea la masă rachiu sati vină, după darea 
de- mână 'a sere! mici. - aa E ae 

Câti ţinea. masa .lăutarii împărțiți în tâte casele, 'în care 
erai aședate : mese, 'diceai într” una cântece de masă. - 

Mese erai Bașca 'pentru omeni, bașca pentru mueri și 
bașca pentru -fecrori ; “pe feciori de: obiceiii. îi -punea mii 
la o parte prin câte o casă ori căscădră mar dosnică. ȘI 
când la sera mică nu era destulă locă, punea și la câte 
ună vecină. 

. |.
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Une ori se făcea logodna fără lautari, dar a :doua- di 

dicea lumea că a. făcutii pomană.. 3 

Câtii “ținea masa, ginerele ajuta şi elii la niuerile,- cari 

duceau pe masă, și trebuia să fie cu băgare de semă ca 

să nu se mânjască pe haine. : 

Când era pe la sfârșitulu mesei, ginereie mergea de șe- 

dea: la masă cu cei-lalți feelori, și i se aducea o sticlă 

sai dou de vinii, de închina cu ei. Apoi venia mirtsa. 

și pe o tavă îi aducea flori, o garofă. Ginerele lua florile 

și dăruia pe mirâsă, după cum.îi da mâna și avea plă- 

cere; după aceea mirâsa lua şi da flori și la ceialalţi feciori. 

După ce se isprăvia cu masa, se rădica mesele şi. se 

scotea afară și se începea joculă; mat întâiu de idie se 

cânta «hora miresei». Din lume după unii jocii două înce- 

pea să plece acasă; alţii sta până Ja  sfârşiti,: când. nu 

mai avea cine să Joce. SI 

Plocânele -aduse dela ginere le frigea şi le punea la socri 

mari <ală doilea masă.» | ” | 

A doua qi după logodnă mirâsa spăla vasele. (1). . .: 

în alte părţi totu în Transilvania, după ce atâtă tinerii 

câtă și părinţii acestora s'au înţele sii. între olaltă, junele 

cu soții săi: acompaniati de lăutari, plecă într?o. qi. anu- 

mită cu daruri la fiitârea lui consortă, Darurile . predate, 

unii preotii sati: în absenţa acestuia,. celui mai bătrâni 

schimbă inelele, desemnândi ast-felii mutuala legătură între 

fiitorii căsătoriţi. Mese cu toasturi, jocuri cu. strigări și 

chiuituri distragă. pre :6speți. :În fine juna tornă în batista 

sa_ună păharii_ de _vinii, în care junele.a pusi câte-va mo- 

nete. Vinul se scurge prin casă — libațiune adusă deilorit- 

penaţi pentru a-i câştiga pentru, casa. cea nduă — er. mo- 
netele, legate într'însa, se păstreză neatinse până după 

-. 

. 

(|) G. 1. Pitişi: Xunta în Şcheii, publ. în «Revista nouă» „an.: |. 'Bucuresci 

1888, p. 105-103. a e 
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nuntă, arătându astă-felu, că mirâsa își ia angajamentuli 
a fi economă și a păstra ceea ce bărbatului îi va aduce în 
casă. Cu acesta se termină pactulă de bună-credință. (1) 

În fara Aloțilorii la Qiua hotărită pentru credință, fecio- 
vulu însoţită de pețitoră, de nănași și de doi trei Gmeni 

-de încredere, merge la părinţii fetei și credinţa se face de 

preotii sai de uni altii omi de încredere, care dupăpri- 

mirea declaraţiuniloră obicinuite, schimbă inelele tineriloră. 

Împlinindu-se aceste formalități se așcqă la masă și 

hotărescă diua  cununiei şi a ospățuluă. (9) 

În Selagii şin jurulu . Șomcutei-mară încredințarea se 

face de comuni în presara unei .Duminici sai a unei 

sărbători, nică decum însă în altă sară. Feciorul în sara 

menită pentru încredințare merge cu grăitoriulu stă la 

fata. peţită și de aicea apoi, după. ce sărută mânile păriu- 

țiloră fetei, atâtu elă, câtă și grăitoriulii și pețita se ducă 
la preotuli, dar așa de târqii ca nime să nu-i vadă pe 
drumi şi dacă din întimplare îi întâlnesce cine-va caută 

ca să nu-i potă cunbsce cine-si și'n cotro se ducă. După 
ce au ajunsă la .preotulă, care a fostă de mai nainte 

însciințatii despre venirea lori și: după ce .daă binefele 
cuviincu6se, grăitoriuli, luândă cuvintulă, spune :preotu- 
lui la-'ce'aă veniti. Preotulă poftesce pre peţită: și: pre 
grăitoriă să părăsescă pe vro câte-va minute. chilia, .6ră 
pre pețţitoriă, care rămâne cu dinsulă,-arătându-ă mai întâi 
părțile cele bune precum şi cele rele ale căsătoriei, îl în: 
irebă de are aplicare a-se căsători cu fata respectivă sau nu. 
În cast dacă feciorulă: răspunde negativă nu mai întinde 
"multă vorbă cu: dinşii, ci l2 spune să mergă în trebă-și 
de unde ai veniti, eră dacă răspunde  afirmativi .fecio- 

    

(1) 1. C. Tacită: Nunta la pop. rom. etc. p 
„Bucuresel 1670. p..20. . , i 

ublicată în <Românismulă» an. L 

(2) Frâncu şi Candrea, op. cit. p. 151 a |
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rulii iese din chilie şin urma sa întră fata. Preotulu o 
intrebă. și pre acesta de voesce a se duce. după feciori 

din bună-voe ori nu, după ce mai ântâiu îi ține şi ei o pre- 

dicație despre însemnătatea căsătoriei și cum trebue să se 

pârte ca nevastă. Sfârșindu și cu dînsa întră cu toţii în 

nuntru. Preotulă chiamă acuma şi pre cantorulii bisericei 

sai pre fetă (pălimariă) ca să fie martoră, pune apoi pre. 

ambii tineri alăturea, feciorulu la stânga, er fata la drepta 

preotului, cum stă acesta față'n faţă cu ei, şi-i întrebă 

din noii în presenţa martorilorii de se iubesci și de vreu 
din bună voe, ne'ndemnaţi şi nesiliți de nime a se lua? 

“După” afirmările reciproce le iea mânile: drepte și puncn- 

du-le Ja olaltă le spune să qică ună <Zatălă nostra.» După 

Tatălă nostru le cere schimbarea semneloră de credinţă. 

În unele părţi din Chioră se'ntemplă încredințarea. ca și 

în Selagiu, numai că punii uni taieri cu grâu, pe acela: 

pună semnele și anume: năfrămi, bani şi inele și după 

o rugăciune, -daii mânele, schimbă semnele şi starostele 

aruncă peste ei grâu. După schimbarea semnelori se'ntorcă 

acasă, unde cineză, însă fără jocă și fără să scie sătenii 

despre celea ce sai petrecuti. Ba! adese-ori se'ntemplă: 

că nică fraţii însuraţi și surorile. măritate nu sciă nimică 

ce Sa ?mtemplată în familia lori până a doua-di. 

În decursulă cinei, urmeză după împrejurări şi deter- 

minarea. dilei, când încredințatulă și încredinţata ati să-și 

serbeze cununia, câţi și cari 6speţi ai să se cheme -la 

nuntă sai ospăţă, cine va fi nănașiă-mare, pre cine să lea - 

de nune saă fete:de-nune, fete-după-masă, fraţi-de-mire și 

de mircsă, şi ce feliu, de lăutari ati să le cânte la nuntă. 

Cu ocasiunea desbaterilorii acestora atâtă mirele câtă și 

mircsa se pârtă cu fârte mare băgare. de samă ca nu cum- 

va să şi perdă gustulă unulu pentru altul, îi 

După încredințare nu ' vedi mai multă nici pe mire
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nică -pre miresă în âdunările tineretului, ci fie-care își 

are gândurile și treburile sale. Și dacă se și arată vre-o 

dată, e fârte. bătătoriu la ochi .că feciorulu încredințată 

nici când nu vorbesce cu miresa sa, ci cu alte fete. Ase- 

menea și mirâsa. (1) , 

: În fine în unele părţi ale Macedoniei logodna sati, după 

cum spunii Macedo Românii, isusirea se face in moduli 

următorii : „ 

«Părinţii flăcăului trimită la părinții fetei unulu sai 

mai. mulți pețitoră, cari daă semnulă, adică, duci unii 

nieliăi legati cu o cordea (panglică) vânătă sau alică (roşie) 
și mai multe 'moneqi de aură. | 

«După ce părinţii flăcăului şi ai fetei s'au înţelest între 

ci a:se face logodna, urmeză schimbarea îneleloră, care se 

face numai între părinţi, fără ca .viitorii soți să ia parte 

la acestă ceremonie. | 
«În timpulă când se face schimbarea ineleloră, se dă 

cu pușca la casa logodnicului, er dela casa logodnicei se 

împușcă asemenea ca semnii de răspunsi. 

«În genere logodnele se facă sara, și cei învitați se 
duci și se întorci cu torţe aprinse, fiind însoțiți . de 
multe -oră și de ghifță (lăutari) urândă fie-care unulă după 
aliulă: «să Dăncză, să încherdisescă și nă ora trăeta = să. 
irăcscă, să se folosâscă și acâstă logodnă să fie odată 
pentru tâtă viaţa. | 
„«Câte-odată, însă, forte rară, 6speţii râgă pre părinţii 

fetei ca să le-o .arate, când atunci î3 facii mâstere, adică 
îi dau fie-care câte uni banii de aurii, sau alte daruri 
femeesci, inele, cercei, €r ea spre mulţămire sărută mâna 
la toţi, fie bărbaţi, fie femei. (2) 

    

(1) Com. de d-lă El. Popi, înv&ţătoră, 
(2) T. T. Burada: <Datinele la nunți ale pop. rom. din Macedonia», publ.: în 

«Revista pentru filologie». p. &17—418. i
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“ În alte părți ale Macedoniei isusirea se face astfelu: 

După ce părinţii fetei și-au Văgată fata, -adică “după ce 

au îmbiato unut feciorii. și ai "căpătată: de la: părinții 

aceluia 'sborulă (cuvintulă), îi: dai semnulă,: care de regulă 

e un nel! (inelii).: După aceea tinerii se. ducă la preotulii 

locali casă le schimbe nellele. Se 

- Preotulii atinge mai ântâiu nellele: de barbă, apoi :le 
schimbă. Pe urmă binecuvinteză și feliciteză pre tânăra - 

păreche. Asistenţii, la rândulu loră, încă o feliciteză urân- 
“du-i să băneză — să trăescă. . 

Thupă aceea îsusita sai 'mvâsta naua sărută :mâna-preo- 

tului precum și a tuturorii celoră mai de vârstă, cari sunt. 

de faţă, eră pre cei mai tineri îi sărută pe ambele: feţe 

ale obrazului. „Aceste bășeri (sărutări) se vepejescii de 

mai multe ori până la nuntă. (1) 

În Pândă pe lângă cele înşirate până aici mal este Gbi- 

celulă să se ducă la casa logodnicei o pede (tipsie) mare: 

înfrumuseţată cu feliurite desemnuri încrustate, făcute în 

aluată cu vârful cuţitului mai înainte: de a se pune la 

coptă, precum și ună pagără (2) cu rachiii,- avendu  le- 

gată de el mai multe mahmudele (3); pedeoa se învălesce 

întruni șervătii și se pune pe capulii unei fete, care întră 

în ogradă cu ea, după aceea se aduce. şi din partea. lo- 

godnicei uni paguri cu rachiii: și: amestecându-se apoi 

“vachiulă adusii de la logodnică cu aceli adusii dela lo- 

godnicii, se cinstescă 6speţii şi se punu la masă, și după 

ospătare ursză cu toții: să Dăneză. 

Fata odată logodită trebue să facă tâte chipurile casă 

nu vadă. nici să se întâlnâscă cu logodnicul ei, și dacă 

(1) Com. de d-lă M. Iutza, Românii din Macedonia. 

(2) Ulcroră de metală.: 

(8) Monedi de aură turcescl.
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din întemplare îli zăresce, atunci plecă ochii în păminti 

şi nu se uită la dinsulă. (1) 
" Precum logodnica-isusita, așa şi ginerile după isusire 

nu pâie să vadă mai multii fata până la cununie. Dela 
isusire (logodnă) până la cununie însă are voe să rupi, 

dacă la logodnă nu i-a plăcută fata; dar acea fată rare- 

ori se mărită. Astfeliii părinţii fetei sunt nevoiţi să-i dea 

mai multă zestre, ca să nu se lase. (2) 
„ Astfeliă se serbâză încredințarea la Români! 

Inelulă şi năframa, despre cară ami vorbită, în decursul 
acestui capitulu, sunt semnele. principale, cari se consi- 

deră şi se întrebuințeză pretutindene de toţi Românii 
ca :simbolă ali . umirez și credinței nestrămutate. Despre 

acesta ne putemi încredința nu numai din cele ce sai 
arătată până aici, ci şi dintr'o mulţime de cântece po- 

porane, cari se reciteză și se cântă nu numai la nunți, 
ci și la alte 'ocasiuni. 

Așa uni cântecă din Bucovina, care ne spune că uni 
feciorii ia luati inelulă unei fete, firesce că, ca semniă, că va 

lua-o: și de. soţie, însă fata nu-lii voesce, sună precum 
urmeză : 

: Inga, (3) mamă, mișelulii, 
„Cum mi-a luată inelulă, 

ps EX îlă ceră ca să mi-l dee, 
„o Eli a spusti ar să me Yes 
> Cand ași sei că marii lua 

“Singură m'ași spânzura 
___De capătulii brâului 
„În mijlocul drumului, 

„a. De.mirarea târgului, 

PN 
(1) T. T. Burada: Datinele la nun 

cit. p. 418. 
(2) Dim. Bolintineanu: 
(3) Inga = in caută. 

ţI ale pop. rom. din Macedonia pub: in Op 

Călătorii la Români din Macedonia, p. 88. 
4 : :



Să se mire, .şi târgul - : az 0E 

Că ce pote.mișelulă (1). . » 

Același cântecă, dar cu unele schimbări, se află și la 
Românii din Moldova. Eli sună "așa : | 

Etă, maică, voinieu, : 

Cum îmi cere.-inelu. : 

Fii îi dicii că nu-loiii da. 
Elă ice că m'a lua. 

Când ași sci că m'arii lua 

Singură m'ași- spânzura 

In mijloculii câmpului 

In crenga sovârvului. 

In drumuliă voinicului. (2). 

Toti același la Românii din Transilvania sună astfelii : 

Ui-te, maică, . uritulii, 

Cum îmi.portă .ineiulă;, 

Eîi îlii totii cerit să mi-lă dee 

Elii dice c'o să.me tee, .. : 

Daşi sci, maică, că m'ai „da 

Mai bine m'ași spânzura |. 

De ciucurulii brâului 

In. mijlocul târgului - 
Să se :mire totii: târgulii, * 

Ce mi-a făculii urâtulă ; 

_Să se mire şi lumea 
Ce mi-a făcutii „Avagostea. (8) 

Alti cânteci, şi anume din. Vlacho- Clisură, la Românii 

din Olimpă, care ne arată ce felii: de înelă de încredin- 

țare a căpătatu o mir6să: dela tatălu său, sună astfeliă : 

An, mușată, la fântână ! 

«Dutşiz vă, că eu ni jin, 

„Că. dad'a ni rn'isusi. 

(1) S. FI. Mariană:-Poesir "pop. rom. t. Il. „Dolne șih hore, Gerauţ 1815, P 181, 

(2) Sevastos, op. cit. p. 70.. 

(3) larnik şi Bârsani, op. cit. p. 274. 

$. Fi, Marianu : Nunta la Români. - 13
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Aoaltadz, dumineca, 

Nel curat(1) ni aduseră, 

$' tsints flurii nișeame (2, 

Tu xirlu di mătase 

Misticat. cu hrisafe, 

Tu mâna atşea 'ndrâptă 

Ș'tu dzedzitlu atșel niclu. 
Ah, dzedzit, tsi ni stai bun 

Ca sorele dimnâtsa. (3) 

Daco-românesce : 

Hai frumosă, la fântână! 
<Duce-ţi-vă, că eă nu vini, 
Că tată-mei m&'neredinţă 

Alaltăeri, duminica, 
„Înelă curati mi-a adusi, 
Și cinci florini de credință 
Intr'ună fir de mătasă 
Mestecatiă cu firă de aurii. 
In 'mâna cea drâptă | 
Șin degetulă celă mici. 
Ah, degetii, ce-mi stai bine - 
Ca sorele diminâţa.» 

In fine o baladă din Moldova, în care se amintesce 
înelulă alăturea cu năframa, sencepe așa: 

Fost'aă fosti unii crăişorii 
Tinerelă, mânâru feciorii 
Cum e bradul codriloriă 

- Susii, pe vărfulii munțilorii. 
De soție şi-aii luati 
O copilă din cel sată, 

PN N | 
(1) Inelă ae metală adevărati, nestimată, 
e) Miresa capătă la încredințare! dela mire o sumă de monete mari de ar- gintă, cari înşirându-se, se pârtă ca salbă la grumază; cele ma! căutate monete sunt Talerir Marie Teresiel. 

” (8) De. Gustav 1 Weigand : Die Sprache der Olympo-Walachea. nebst einer Ein- leitung iiber 
. 

Land und Leute, Leipzig 1888. p. 136.
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Copiliţă, “Româncuţă, , 

Toţi veciniloriă drăguță; 

Cu chipă dulce luminosă 

Cu trupu gingaşi mlădiosă 

Cum e flârea câmpului 

In lumina s6relui. 
Etă lui că I-aii sositii, 
Carte mare de pornilii 

La tabără de ieșitii. 

Elă. în suflet s'a: măhnitii 
Și din gură a-grăită: 

«Draga mea, sufletulii mei, 

Ține tu ineluli meă, 
Pune-l în degetulă tăi 

Când înelu-a rugini 
„Să scii dragă, c'oiii muri! 
— De mă laşi plângendă acasă, 

Na-ţi năframa de mătasă 

Pe margini cu aurii trasă. 

„ Aurulii când s'a topi | 

Să scii, frate, c'oiii muri!» 

După acâsta tenăruli crăișori: pleca la tabără, dar nu 

apucă a ajunge departe, și uitându-se la năframă, vede 

că. aurului de pe marginele acesteia s'a topitui, unii semni 

<ă i-a muriti. soţia. Sentorce deci degrabă îndărăptă să 

vadă ce s'a întemplată, și află că tatăl săi i-a aruncatit 

nevasta. întruni tăi lungă și lati, unde s'a şi înecatii. 

“Tenărulit, de *ntristare că şi-a perdută soţia, căreia nu 

numai că i-a juratii credinţă eternă şi unire nedespărţită 

ci i-a Gată încă și inelulă stă ca seiună că-şi va ţine 

promisiunea. saruncă şi elii în apă și se în6că cu scopu 

ca celă puţinii după morte să fie nedespărțiț:. 

în fine balada şe'ncheie c' unii blăstemă asupra tuturorii 

acelora, carii. despărțesci pre cei ce “se iubescii din totă 

inima:
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Tună, Domne şi “trăsnesce, 

Tună'n cine despărțesee 

Dulcea dragoste! nfocată | | 

De-unii fecioiit SE. de. 9 “fată: (1). 
îi: 

Într'o poveste din Transilvania, în. care asemenea se 

amintesce despre înelulă şi năfrana de: „meredinare cetimă 

următârele : Nici 

<Fiindă astfelii învoiala' gata, săcță: mică chiamă -nu- 
mai decât pe popa și „Pe. nisce, muri, și tinerii se lo- 
godescii primindu binecuvinţare ea,.şi., schimbând câte uni 
inelă și o  năframă,-Aupă..obiceiulă de: atunci. Adică fe- - 
ciorulă îi dă fetei unii înelă:de “aurii; Și: o năframă de mă 
tasă, er fata îi dădu cu 'sfială ună. imelă * și o năframă, 
de care bietii avea. După acea “își petrecură cu toții până 
sara târdiu, stătorindă, „giua, „de cununie pe de aluncă in 
două săptămâni.» (2) : i RE 

Voindi acuma .a asămăna,. datinele şi credințele Ro- 
mâniloră dela încredințare, vomă : afla ca. cele mai multe 
dintre dînsele se află: şi-la alte: naţiuni. 
„La încredințarea Romanilorit.era .de ajunsi, ca şi la 

Români, ună, nudus “consensuş. (3). În. timpulă.. republicei . 
nu. aveai trebuinjă, „ca mai,pe urmă în timpulă, împăra-... 

țilori, nică de martori, de Și adeseori luată şi aceștia.parte(4), 

U) V. “Alecsandri: op. cit p. 20, „Toti la acela p: „2 vedr şi o variantă -a balader citate, *- *: ' : 
2) Mărginâaulii: Dina înipărătăsă şi “pâna et 'alâsă, poveste dia popor, din «biblioteca . poporală. a «Tribuner: "No; 82, "Sibiiă 1886. p. 7; „i (8), Dig.- 23, 1, 4 pr, şi 11. - (4): Macrob. Sat. 1,'6, 29 î:Nam *  Asiaae cognomentum Corneliis “aatum' est, quoniam princeps Corăeliae ; gentis 'e:npto fundo! seu filia data matito, cutn spon- sores ab eo solemniler. poscerențur,. așinam cum „pecuniae. onere produxit i in fo- , rum, quasi pro sponsoribus prâensens pignus,. 

c caer Corneliiloră! li:sta dătii: porecla i<Asinas pentru' că “cena: dintaiă din viţa zi iiloră, „după. ce cumpărase 9 moşie sai după cea dată pre firea „sa după : ună bărbată, cerendu-i-se în modă solemnă! chrezeși, aduse pe plaţă o asină,.: măgăriţă) încărcată cu bani, ca zâlogă de faţă în locă de chiezeșă.» 
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dna d iniclit (3). “Dacă mitels? era! “in clasa ! "de _josti, adica 
din poporii, inelului era. de fi eri (4), eră dacă “mirele, „era. 

pătriciii, atunci înelula, esă „de aură (5). Fata încă i „da 

unii inel (6), dar. acesta, E: „avea o însemnătate așa! “de 

mare ca alu mireliit.” peria i: că, niimâl mirele „era "obli- 

gatu a. da miresei ună Aneli . € ca: arvonă spre. implinire a 

dătorinţelorii sale” „proprii, din „care, 'causă se şi numia 

pipi (D A DI | 
“Inelele, ce le! schimba feri” romani între olaltă, se 

numiai : anuli promt, mubuae. fidei sigma, adică inele de 

   

  

Ambrosidă 'de lapsu' virginuin: “4. Nam silinter decera iestes confectis spon- 

-salibus, nuptiis consummatis;quaevis: “femina. țiro coniuncta mortali non; sine 

magno periculo penetrat ad adulterium. iat a 

Căcr, fiindă închelată logodia între dece înartorr şi sfârşită nunta, fie-care 

-feniee însoţită. cu uiă bărbată: “trecă: la adulteriă. cu celii mal măre periculă. > 

. a Dig. 23, 1, ? fa $ 1, e. pe ai i > 

2) Dig. 14, 3, 3 $ 15: si iinsti r, cum oleura vendidisset, anulu arrae 

'nomine iacceperit," -neque cum 'redăăt, dominiim institoria tenrri. ” 

„+ Dacă ună comerciantă, “vândândă -oleţiă, a. primită “ună inelă ca arv6nă: şi 

nu-l dă înapoi, stăpânulă procede, conformă legil de comersă, 

(i “Plin. ri. h. 83, 28: 2d.- sponsiones 'etiomnum- “anulo căsiliente: Fatindă şi 

“acuma 1ă-logodne -ună ei a a E: 

Isidor. or. 19, 82, £: Feminae non usae anulis nisi quos virgini sponsus 

Fi d, ae 
Sa ..      

pă 

     

mişerat. cea zare d ie: a n ces ae 

“Românesce: : Unei. femel, "ca i iințată, îi ele Atat de celbce i-a „tri 

"misă “ere “fată ] gianiculu.” : - 

14) pia. n. h. 33, 15: “Eta nunc i Gisas răuneris vice erp “anulus, “inte 

titur „isque, sine. gemma, +, 

, Încă” şi, acum a sei! ie” 
ără, „petre“ “scumpe 7 pa 

(5) Tertual. 'apol. 6: Auitin nulia n 
pignerasset, pronubo anulo, , 

   

  

        

   

  

   

i fă preenl in tată de ieri şi anrpe 
   

  

   

  

Aurul nu-lii cunoscea, dig ps 

logită TogGănicula”” cu inelulă” ds nuntă., : , La 

(6) Terent. Eun: 3, 4, 3: dati anuli, “Jocus, iii consțituțăr 

Sau dată inelele, s'a hotărită loculă Şi “timpul, 7 zi în Pi i > 

47) lav. 6, 27.
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căsătorie ca semnă ali credinţei împrumu:ate, și mirtsa, 

inelul ce-l căpăta dela mire, ilă punea și purta..de re- 

“gulă, ca și miresele române, pe degetulu ali patrulea (1). 

; 

Pe .limpuluă împăraţilori romani, s&rbarea. încpedinţării 

se făcea totdâuna în presenţa, &spețilori învitaţi (9), Şi se 

sfârşia, - ca - -ȘI - -la-Românii- de -adi, -cu-o -masă(8 3), -în- tim- 

pulii căreia se hotăria loculu și tiiupuli nunţii (4 ), 

Miresa primia darui atâtu în giua încredințării, câtă și 

mai. pe urmă la nuntă (5). i | 

La Italienii din Roma adevărata serbare a căs sătoiei e 

încredințarea (capitoli), care află locu sara și care se a- 

nunţă nemuriloră și amiciloru prin . cărți de invitare ru- 
„mosu tipărite. 

În decursul încredinţării se cetesce şi iscălesce cou- 
iractulă căsătorială, &r tenăra păreche -primesce: îmbrăţi- 
şările nemurilorii și -felicitările tuturoriă celoră presenji. 
Totă lumea adunată e forte fericită. | 

Cu. aceeași solemnitate se serheză . încredințarea (spo- 
zalizio) şi la clasele de josii, precum. și la țăranii din 
împrejuriinele Romei. Tinerii mânâncă, bei şi jocă dim- 
preună cu amicii loră şi se. "numesci de-acuma înainte, 
tocmai. ca și la Români, $p050 (mire) ' Și Sposa (miresă). 
Ce se atinge de daruri, cari se aducă. la acestă oca- 

  

(1) Isidor. de eccles. offic: 2, 20, 8: Quoă în „primis anulus a, sponso- sponsae datur, fit hoc nimikui ve] propter mutuae, fidei signum vel propter id magis, ut codem pignore eorum corda iungautur. Unde et quarto digito anu- lus idem inseritur, 
Că se dă logodnicei de cătră mire mal ântâiu uni. inelă, acesta se, face pe- 

greşită ori ca să fie ună semnă de credință reciprocă sai pentru. actea,: ca să se Impreune iniinele loră prin acelaşi zălogi. De aceea se punea acelaşi“ inelă 
pe degetulă ală patrulea, 

(2) Suet. Oct. 53: In turba sponsaliorum die vexatus, ' Tertull. de idololate, 16: — Plin, ep. 1.9, — Senec. de benef. 4. 3%). 3 (3) Plin. n. h. 3, 117, Cicero ad. Q. în. 2, 6. 
(1) Terent.' Eun. 5, 4, 3, loc. citată mal susă. 
(5) Papiniană, Dig. 16 25. | „3 2 

,
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siune și: cari compună miedulu festivităţii, tâte sunt me- 

nite numai pentru mirâsă (1). E 
În Genua. semnele de credință sunt, ca și'n cele mai 

multe părţi la Români, unu inelă și o năframă. Dacă fata 

le primesce pre amândouă, e unii semnă că s'a înţelesă. 

Inelulă -in”totă "casulu -e de mai mare “însemnătate, de- 

cât năframa. Elă decide, el .legă, 

În Apeninii ligurici se cântă uni cântecă forte atra- 
gătoriu, din alu cărui cuprinsă resultă că și aici inelulu 

e în usu.la încredințare (2). | 
In împrejurimea Albei junele, când visiteză fata, pre- 

care voesce s'o iee de soție, îi aruncă o năframă. Dacă 

fata o primesce, îli voesce, dacă respinge năframa, e uni 

semnu că respinge și inima acelui ce i-a dato (3). . 

La Albaneji este datină ca în casă când părinţii fetei 

sai nemurile acesteia voriă s'o dee după feciorulă, pentru 

care a. fostii cerută de soție, să schimbe. între. olaltă ca 

semnăi de încredințare, bani vechi de aură și de arginti. 

Dacă, ceea ce nici când nu sentâmplă fără oreși-cari 

cause ponder6se, semntorce schimbulu trimisă îndăr&ptă, 

atunci încredințarea se consideră ca disfăcută. 

(1) Diringsfelă, op. cit. p. 97. | , 

(2) Duringsteld : op. cit. p. 100.. Cântecul, despre: care am amintită, sună 

ast-fela + . 
" — Who mai dovert a st'ora 

Nanca. vi voi dervi. 
— «La porta di voi, bella, 
Mai piu la rivedro, 

.- Se vu mi bandonate 
Mi moriră d'magon. 
Ma'mpreme il riio onore 
Tant comiil vostro amore: 

Abbit un po” compassion. 
— « Vi lass'la bona sira; 
Diman ritorni:0 ; - 
Vi portero ă:anello - : 
Tutto dorrato e bello; 
Con quel vi sposerd. 

(3) Dăringsfeld, op. cit. p. 101.
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Dacă încredințarea nu s'a disfăculu, și timpulă, c care 

s'a hotărâtă! pentru nuntă, se apropie, atunci într'o Je 

sau Duminică sara înainte de cununie se ducii îreă inși 
din partea mirelui, "de regulă doi bărbaţi şi o muere, la 
miresă Şi “ici 'Se 'serbeză apoi adevărata încredințare prin 
schimbarea de inele de aurii şi de argintă, Inelele se pună 
de mai multe ori lângă olaltă pe o gi-ămăgidră de făină de 
grăi, rostindu-se în același timpi! formula : «dulce pâne 
şi: nedespăr țiți» și dorindu-se tineriloră încr edinţaţi noroti, 
er - amendaroră familiilori unite durată eternă. 

După ceremonia încredințărei urmeză o masă 'la care 
iati parte trimiși! mirelui (1). | a 

“ Întrebuinţare ea încleloră ca semnă' de : credință saă în- 
credințare“e usitată nu numai la popsrele de viţă romană 
şi la Albaneji; după cum s'a arătată în şirele de mai 
susu, ci-și la alte popâre indo-europene; precum la Greci 
noi și la-Strit (2). Cu tote-acestea însă întiebuințarea loră 
atâtă la: încredințare ea ofici6să -sau bisericescă câtă și mal 
nainte: de 'acesta Iă cea neoficidsă, când se schimbă ' nu- 
mai de unuliă dintre bătrânii, cari se: află 'de “faţă, e de 
origine'-curaiti romană (3), 'şi anume 'din timpuli acela, 
când arvâna 'nu' era încă destulu de mişcătâre (4). 

Ce se atinge de întrebuinţarea celorlalte obiecte, c cari 
asemenea sunt usiiate a se da mireser din” partea! mire- 
IuI' ca'“seninii “de încredânțăre, precum sunt bună-6ră mo: 
nedele, apol originea acestei datine trebue căutată într'und 

  

(1) Diringsfela,. op. cit. p.. 60. eu 
(2) Diiringsfeld, op. cit. p. 56, 67, 68,'76..: | (3) Theologisches Universal- Lexicon izun 

gebildete Nichttheologen, Erster. “Band. :Elberti 
Gebrauch des Ringes als Zeichen der Verlohuog ist von'den Rimern iibernommen. (4) Plin. 83, 1, 6: Consuetudo- ad sponsion6s, „gtiamnum anulo exiliente tracta ab eo tempore, quo nondum erat arrha. velocioru.. . Obicelulu inelului la încredinţări se: trage 
era mal mişcătâre, Ea 

Handgebrâuche fiir Geistliche und 
eld.. 1874. Cuv. Brautring: Der 

e 'din timpulă, când încă arina nu 

+ 
.. . i LIRI ae. :
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timpă cu multă mai depărtată decât celui ali Romani- 

lori, deşi datina acâsta se află, după cum ami vădutu 
mai susi şi la Romani. 

Penicienii, Tracii, Grecii cei vechi, Indienii, și, după cum 

resultă din unele locuri ale sf. scripturi, şi Israilenii aveau 

datină de a cumpăra fetele, cu cari voiau să se căsă- 

torescă (1), 

La ori ce cumpărătură a fosti și este datină din cele 

mai depărtate timpuri de a se da mai ântâiti uni obiectă 
Greşi care ca arrână și abia după aceea a întregi suma 

cu care s'a arvonită obiectulă(2). E a 

„Toti așa se făcea și atuncea, când se cumpăra. fetele 
cu cari aveai să se căsătorâscă (3). e ii 

Eta deci de unde se trage datina. de a da monede .ca 
semnă de. credință! _ Ș | î o _ | > ua 

“Bomanii se vede că voră fi adoptați datina acesta, ca 
multe altele, de la Grecii cei vechi, €r.noi Românii nu 

rămâne nică o îndotală că amă moștenit'o dela. Romani, 

străbunii noștri. i AR 

. nn. 
sa 

”. .- pă 

“(1 Isid: de Oaciulă: Manuală de 'archeologie biblică. Cernăuţi 1884 p. 148. 

(2) Isid.: Orig. 5; 25: Interest in.loquendi usu inter pignus 'et -'ârrham.:- Nain 

pignus est. quod datur propter rem credițam. quae dum redditur,. statim -pig- 

nus aufertut: Arrha vero, quae primum pro re bonae fidei contractu, emta,ex 

parte datur, et postea completur. Est enim arrha complenda,""iion âuferenda; 

unde qui habet arrham, non reddet.sicut: pignus, 'sed :desiderat. ;plenitudinem. 

In usulă vorbirel este deosebire între. chizășie (zălogi) şi arvână., Căci „chi- 

zăşie este aceea” ce se dă: înapol petru” ună lucru încredinţăti, care dacă 

se dă înapol'pe loci se: Ia şi. zălogulu. Ari'âna: însă este” aceeă' parte de 

bani, care se dă întâii pentru ună lucru şi apol, se „îndeplinesce,. Arvâna deci 

ui se Ia 'înapol, ci se îndeplinesce şi acela care are arv6na nu o va da înaput 

ci cere îndeplinire: ! »! îi Ei 

(3) Plaut: MIL. 4. 1. Îl, Hunc arrhabonem amoris primum” 4. me accipeai:..: 

Primesce dela mine acâstă primă arvonă a amorului. 
; d. 

„ăi d 

: ti. . p... 
sd doi 
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XXII. STRIGĂRILE. 

Timpuli, câtă are să trecă de la încredințare şi până la 

cununie, nu e stătorită prin nici o lege sau usii reși- 

care apucati din moșşi-strămoși. Eli atârnă totii-deauna 

dela voinţa și chibzuinţa tinerilori încredințaţi precum și 

dela părinţii acestora, dar.mai cu samă dela imprejurul. 

În Aacedonia bună-6ră, unde atâtii fetele câtu şi feciorii 

se mărită: și se însdră după voia părinţilori și unde o 
samă de părechi sunt fârte de mici logodite, chiar din fașă, (|) 

e lucru firescii ca să trecă ună timpi mai îndelungată. 
În provinciile române din Dacia-traiană însă, unde se lo- 
godescii de regulă când sunt maturi, nu trece, mai alesi 

la poporul de josă, mai multi decât două până la pa- 
tru săptămâni, (9) | a 

Dacă tinerii încredinţaţi și părinţii acestora s'au înţelesi 
i-ati pusă la cale ca cununia să urmeze câtă șe pote mai 
de grabă după încredințare, şi dacă încredințarea s'a fă 
cutu făr'de preoti, atunci mirele Şi mirâsa se ducii la 

preotulă . locali, împărtășesci acestuia că s'au încredințalu 
atunci și-atuncă și-lă râgă totii-odată ca să însciinţeze în 
biserică pre poporul adunatt despre încredințarea lori. 

  

(1) Dim. Bolintinână, op. cit, p. 34.—T. T. Burada: Datinile la nunți ale pop- rom. din Macedonia, publ. în op. cit. p. 417. 
(2) In Bucovina şi Moldova, vei: Columna |. Tr. an. LX. p. 382.
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Acestă însciințare sau anunjare publică se numesce în 

- Bucovina cu uni termină .poporală strigări sai vestiri, în 
Transilvania..pe lângă acești doi termini, se mai dice 

încă și mărturisiri, (1) er în Selagtă și în prejuruli Șom- 

cutei-mari simplu strigări. (2) "Lerminarea vestiriloră se ex- 

primă prin cuv. ieșire: «atunci șă-atunci tai teșită Lă N. 
vestirele, — s'au sfârșitu, s'au terminată. 

Sirigările sau Vestirele, cari sunt menite spre descope- 
rirea pledicelori, cari ară pute să se nască după încre- 

dinţare: și ară pute să zădărnicâscă . căsătoria, se strigă 

de regulă în biserică in trei Duminicii sait sărbători după 

olaltă. 

Preotulă, după sfârșirea servițulur. d-(eesci, se arată 

în cușa varului» sat «ușa domnescă» ori.iesă lângă tetra- 

podă şi de-aice apoi cstrigă vestirele» sai «mărturisesce» 

poporului adunată, care aşteptă cu cea: mai mare nerăb- 

dare, cu deosebire însă fetele și muerile, ca să audă dela 

preoti cine cu cine s'a logodită, dicendu :- «N. -feciorula 

lui N.N. s'a ineredințatăi cu N. fiica lui N. N. și voră să 

păşescă la taina.sf. căsătorii. Cine dintre D-vostră scie 

vro piedică 6reși-care între dinşii s'o aducă la cunoscință 

maicii nâstre biserici !» 

Toti așa face preotulă șin Duminicile 'următore. 

Dacă poporului cunosce Greși-care piedică de căsătorie 

între cei încredinţaţi, sau unulă dintre dinșii a datu altuia 

mâna, adică dacă sunt prea deaprope înrudiţi etc., atunci 

de regulă în biserică e tăcere generală, en dacă nimărui 

nu-i e nici o piedică cunoscută, atunci mai multe voci din 

publică se audă (icându: 

«<Dumnedeă să le ajute!» — sai: «Dumneqeă să le dee 

  

(1) Com. de [. Popă Reteganuli şi ]. Georgescu. 

(2) Com. de El. Popa.:
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moroci şi. fericire ! — sai «să aibă parte. unulă de altul ! (1) 

Dacă .încredinţaţii . nu. sunt :din unulă și: același sati, 

atunci:zestivele se :strigă în amendouă. satele, adică atâtă în 

-satulu mirelui câti. și ;în- celă ală miresei.: În: casuli de pe 

-urmă strigările sună astă-felă :: «N.-feciorulă: (fiica) lui N. N. 
s'a încredințată cu N. fiica eelorul) lui. N. N. din sa- 

tului N.> ete. | aa i 

În fine e:de nsemnatii. încă Și aceea. că, dacă. imerediu- - 

țații nu. sunt din unulu. și același sati, -mirele.-sai mi- 

resa, după .ce li s'au 'strigati acuma vestirele, “trebue să 

ducă preotului, care are: să-i Y cunune, «mărturie de vestiri 

prin care să adeverescă că li sai strigat tote vestirele 

şi că nu este. nici .o piedică. la mijloc, care I-arii opri dela 
cununie. Fără de acestă. mărturie de. vestiri, celii puțini 
în Bucdvina,.nime nu-i cunună. e 
„Iscându-se, în urma strigărilorii vre-o “piedică Greși- care, 

atunci sai se amână căsătoria până după delăturarea ple- 
dicei respective saă se nimicesce cu .totulă. Atât amâna- 
Tea câtu și desfacerea : sai. nimicirea atârnă. de la ihărimea 

piedicei,. dela timpii, precum. şi: dela împrejurările. în cari 
se. află - tinerii. încredințaţi,. o 

  

(1) la Bucovina, Transilvania şi Ungaria com. de |. Popa Reteganul, 1. Geor- 
gescu şi EL Popi. Vedr şi i Pip: , Nunta “din Șeheri, în „9p:" cit p 103, 

|



  

ş  .. e 

“Roimânit” țărani, după câtii Sciii ei; şi: după! cum:'am ară 
tată în capitolul 'premergătoriii;- nu hotărăscă ' niciodată 
ună timpii anumiti, care arii ave să dureze între” încrediu-" 
țare sau logodnă și între cununie; ci ei se oienteză. totu- 
deauna. după împrejurări: Asemenea: nu-mi este cunoscuti 

până acuma, ca Românii ț&rani să "ricredinţeze pre fiii loră 

de 'mici,: și .prin urmare timpulu întreîncredințare. şi cu-: 
nunie să dureze ani întregi. - 

Dacă: peţirea,: așădarea: Şi - încredințare ea unei-fete s'a în- 

templatiă, cum :s'arii: dice, pe: neașteptăte, “ Și prin următe '. 

părinţii miresei m al: avută destulă timpi să se pregătescă 

pentru” tote: lucrurile” că sunt de' neapărat trebuință fiicei: 

lori, sai dacă alte piedici neprevădute : at întiatu la mij- - 

loci, atunci “timpulă: dintre încredințare: și enniinie durâză 

mai lungă. Dacă: însă părinții miresei sunt - pregătiţi. de 

mai nainte, dacă: tâtă destre a fiicei: lori se află în bună.:: 

renduelă, și nici O piedică neprevădută: nu întră la mijlocii, 

atunci: cununia se: "serbeză - mai toti deauna la _trer.. sati, 

când sunt: sărbători: la mijlocă;: în cari: să: se 'pâtă striga. - 

cele trei vestiri, “chiar și lu două 'septemâni după inere- 

dințare. | a 

În. casulă : dintâiă “părinţii. miresei își: daă totă silința. ca 

în restimpulă “dintre încredințare și cununie să: pregătescă
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tote cele trebuinci6se fiicei lori, 6r dacă mai provină și 

Greşi-cari piedici, se silescă a le delătura câtă se pote mai 

de grabă. | 

Asemenea şi mirele caută din răsputeri a delătura tote 

piedicile, câte cadă în partea sa şi a grăbi cu cununiz, 

ca nu cum-va mai pe urmă, venindu altui feciori, să-i 

șter gă miresa de naintea ochiloră, adecă să se încredințeze 

și să se cunune acela cu dinsa. | 

Casuri de-acestea s'aui intâmplati de multe ori şi se mai 

întâmplă încă și acuma la poporulă românii, mai alesă 

când feciorul din urmă e ce-va: mai avutiu și place atâti 

fetei câtu și părinţiloră acesteia mai multi decât logod- 

niculă dintâiă. | 
În casuli ali. doilea adică când zestrea miresei e în 

bună rânduslă și nu se află nici o piedica la mijlocă, caută 

atât logodnicii, cât şi părinţii acestora, a.se pregăti cum 

mai de grabă: pentru cele trebuincidse la serbarea unei 

nunți. 

Părinţii dintr'amendouă părţile se'ngrijesci adică de 

mâncăni și băuturi, de plata lăutariloră şi a altoră spese, 

de bucătărițe, dacă ai lipsă şi de acestea, de fărină și 
carne prospătă pentru rândulu ospățului şi altele de ase- 

menea. Mai pe scurti ei se îngrijescii de tote așa, ca în 
ajunuli cununiei să nu lipsâscă nemică, şi nime să n'aibă 

cuvintă de-a se plânge şi-a cârti că nunta n'a fosti cum 

ari fi pututu și cum ar fi trebuită să fie. 
Logodnicii, adică mirele şi miresa, încă au destulă de 

dueru în restimpuli acesta. Ei trebue să-și alegă acuma 
persânele, cari ai să funcţioneze în decursuliă nunţii, adică 

i tătăjeii saă vorniceii şi druscele, Și totii cu înţelegerea, lord 

'se alegi şi munii cei mari. 

Mirele tocmesce lăutarii şi cumpără darurile pentru mirssă, 

Miresa caută să pregătescă câti mai de grabă darurile
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pentru starosti, pentru nunii cei mari, pentru cumnaţi și 
cumnate. Apoi schimburile pentru mire și socrii cei mari, 
părinții mirelui. 

Fie-care are câte ce-va de lucru, fie-care se gătesce și 
se pregătesce. Însă dintre toţi mirâsa are celă mai multi 
de lucru. 

Deci noi vomii lăsa pre părinţi să-și caute de irebile loriă 

cum vori pute și vorii cugeta ei că va fimai bine și vomi 

urmări de-o cam dată numai pre logodnică sau încredințaţi, 

vomii descrie adică t6te cu deamăruntulă : cum își alegi 

aceştia zorniceii şi druscele, muniă cei mari, ce felu de funcţii 

au să împlinâscă fie-care dintre acești factori cardinali în, 
decursulu nunţii ; cum se numesci darurile trebuincidse 

şi cum le prepară ei pre acestea ?... Vomă începe aşa dară 

mai întâiă cu funcționariă. |



— 205 - 

XXIV. FUSOȚIONARII. 

"Pe: lângă funcţionarii, bisericesel, carii sunt preotulă şi 
dascălul sai cantorul și cari! sunt îndătoriii să funcţio- 
neze la ori: şi ce nuntă, mal sunt încă şi ali - funcţionari 
carii 'ocupă în decursală unei nunți diferite funcţii. Deci 
noi, în şirele următâre, vomă vorbi numâi despre cel din 
urmă. 

Vomii începe mai întâi cu Nunij. 
Pretutindene în Bucovina, Moldova şi în cele mal multe 

părţi din Muntenia persânele, cari asistă ca martori cu lu- 
minele aprinse la sevârşirea une! cununii se numesc cuni 
cuvintă technică poporală ună sing. nună fem. nună pl. 

nume, dem. nunuţă şi mumnișdră, Dacă la sevârșirea unel cu- 
nunii se află dâue sai şi tre! părechi de asistenţi, ceea ce 
forte adeseori se întâmplă, mai alesă la Românii cel' mal. 
avuţi, atunci o păreche dintre aceştia, care e mai inteli- 

gentă şi cu mal mare autoritate, se numesce uni mari; 
Gră celelalte părechi mană mi. Dacă e numa o singură 
păreche, apol şi acesta se numesce de regulă mană Mai. 

Fiind mai multe părechi de nuni, atunci paniă mari au 
totdcuna ântăletate înaintea munilorăi mică, 

Nună mari şi nuni mici, la sing. nună mare și nună micii 
se numescu în suscitatele ări bărbaţit asistenți, ră nunc 
mari Și nune mică, la Sing. nună mare şi mună mică, fe-
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meile asistente, cari în genere sunt soțiile nuniloru, de 
multe ori însă și alte femei străine. 

În unele ținuturi din Transilvania şi Ungaria, precum 
şin unele părți ale Munteniei se numssci aceşti asistenți 
nași (1) şi cumetri (2). : 

_ Numirile din urmă sunt cunoscute şi usitate și în Bu- 
covina, dar nu în înțelesu de nani ci sub cuv,. cumătru. 
pl. cumetri tem. cumătră pl. cumătre, înțelegă -Bucovinenii nu-. 
ma! pre acele persâne, bărbaţi. şi mueri, cari asistă cu 
luminele aprinse la încreştinarea unul copilu, Gră nași: sau 
nânași sing. nașă sau nânașă dem. nânășucă, fem. naşă sat 

nânaşă dem. nânășucă sunt numiţi asistenții aceştia astfeliu. 

numa! de cătră; fini: loră, adică numar de cătră: persânele 
botezate. sai cununate. de, dinşil. Cu alte cuvinte ouă se. 
numescii numa) cel ce cunună, 6r cumetri numai .cei ce. 

botâză. | 
Nună mart sunt numiţi asistenții cununiilorii de 'cătră 

toți 6speţii, afară de mire şi mir6să, cari îl. numescu nasi | 
saă nânași, numai în decursulu nunţii. Cum se sfârşesce 
însă nunta plerdu acestă numire, remâindu-le pentru tot- 

deuna numai cea de cumătri, cu care' îl -intitulâză socri 

mari, şi cea de nași sai jiânași cu care îl i întituleză tinerii 

căsătoriţi. 
Cum că numirea masă trebue să fe cea mal veche Şi, 

mal corespundătâre asistențilorii une! cununii, decât cumătri AN 
se vede încă şi de-acolo pentru că t6tă serbarea nemijlo- 

cită înainte de cununie şi. după cununia duoriă tineri se 

numesce nuntă, mrom. naimtă pl: menţăle,, (3) care cuvintă . 

(1) D. 1. Bojâncă: Anticele Romaniloră, Buda 1832, p. 213 şi 215. Notele 1, 

şi 2. —G, Trăilă: Nunta ţărănâscă înprejurulii Timişărer, publ. în Familia an. 

IE. Pesta 1867, p. 415. — Com. de D-lă G. Dem. Teodorescu, prof. gimn. în 

Bucurescl. : A | 

-(2) G. Trăilă: Nunta țărăntacă, “Joculă cit. 

(3) Com: de-a-lă M. luţă, română din Macedonia. 

In unele părți din Transilvania şi Ungaria se numesce acestă serbare ospeții 

8. Fi. Jariană : Nunta la Români. 14
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& may pretutindene: lăţită' şi cunoscutii, apol 6spâţii nuntaşi 

şi uuntălași (1) petrecerea nuntive, şi a se petrece a 'nunti, 

rrom. a face simtă (2), cari t6te aceste cuvinte se reducă 

la o 'unică rădăcină. ia aa 
Pe când în t6ta Bucovina, Moldovă (3), Muntenia w şi 

Dobrogia (5) asistenții curuniilorii pârtă una şi aceeaşi nu- 

mire de mau, pe: atunci în: Ttansilvania; Maramureşu, Un- 

garia și Banati pârlă - schimbișii când năși sau mânașk,: 

nașă, şi mânașă mare, mașă, „şi! nănașă” “are e (6), când cu- 

mări şi când juimts  ii A | 

Dovadă despre acesta - avemă mai 'iulte -balade popo- 

rare, precum şi alte scrieri din ţările din urmă. - Ea 
Așa într'o baladă poporană: din: ținutulă Sibiiului anume 

«Jonă Bradă și "soro-sa>: 'aflărită „că asistenții aceștia se 'nu- 
niescu 'nânași, i aa a 

ică şi textulă baladei : 

— Maică, maicalița. mea, 
Să-mi dat mi pe soto-ihei. Ea 

Țara, lumea am ocolită! 

Ca și dinsa n'am găsitiă,. 
„Nici în faţă, nici în' dosă, su 

.;.. Nică: în portii așa frumosi !. 
| — După tine-oiti da-o ei 

De m-i face, pululiă mei, 
“Podii dă-aramă 

*-Peste vamă! - --- a 

pl. spete; 60 nuntaşi ospecioi şi “ospecioiri, Cuv. numtă în părţile respective e privită ca o “vorbă scandalâsă: (Com.'de del 1. Popi Reteganulă). (1 D.T. Bojânca, op. cit. p. 214. Nota 1: Urezteorii saă strigătorit Români 
lorii adeseorI-se dicti. Xuntătașă, A6ră de la Nuu-Talasiă. . :. : - 

(2) Com. de-d-iă M. laţă. Di. 
(3) L:Mârza, op. cit: o. a. , 
(01. C. Fundescu : Basme, oraţii etc. ed. II. Bucurescr 1870, p. Id. 4) T.T. Burada: O călătorie în Dobrogea p. 212 şi urm. 
46) Com. de d-lă I. Popă. -Reteganulă : 

cuntină se numesc .nu numal nași, 
«Pe-valea. Someşului persânele, e cari 

Ci ŞI părinți. sufletesci,s +: e i 
|. 

Î ocne ea
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Podii - de-arginti, : . 

Peste: pămiîntii, 

Scăricică pân” la .sore . 
Să vă fie nănașiă marc... 

Și lunuţa.: 

Nănăşița, . -.. 

Steluţele călăraşii,. - IE: 
ie luceferii diplașii (1). ...... 

"“Totă mnânași se. numescă aceștia şi în -Țara+Ousulă, după 
cum ne. arată .o0':baladă. din Sată-AMare;:din care. Scotemii: 
următdrele : “ Sa 

„_— Soră, soră -Irodie!- î.- 
Fă-ţi colaci din: nouă grâie,;::- 

Și să blemi (2) la. cununit, î: 
Până-i. popa la itrosă, 
Și se râgă Ini. Christos ! " 
— «Ba,'io frate nu m'oiii duce,. 

Până tu nu mi-i aduce: ..: 
Nânaşii mare. * : 
Sântuliă: sore,:: 

Șiluna  -: 
Nânașa --. 
Şi fetele. 

Stelele, . 

Yeciorii 

Luceferii (5).  .-:- 

In o altă baladă intitulată: e Nunta» şi culesă de pe la 

Dobra, aflâmă că maica feclorului, care cere pre soră-sa de 

soție, numesce pre asistenţi «caumătri.» 

Etă şi cuvintele balade. numite. 

Mamă, câte; tu. mi-aY' disăi, 

Le-am făcută ca, şi în. visii, 

(1) Mironii Pompiliii: Balade populare române, laşi 1870, p. 92, « Diplașie» în- 

semnă ldutarti, pg uta 

19) Blemi, provincialismii,. înstimnă vină, pe 

(3).Zrovia, baladă pop. culesă de 1. T. „Fane „şi publ,. în. «Familia» an, X, 

Buda-Pesta 1874, p.:29.: : , a
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Dă-mi acum pe soră-mea, 

Pieplu-mi bate după ea: 

— «Bine! o vei căpăta,:: 

Dacă tu îmi .vel chiema : 

Luna de cumetră mici, 

Să-mi faci nuntă fără frică. 

Soreie cumetru: mare 

Să cununii făr' supărare! (1) 

Intro variantă din Bucovina a baladelor citate mai 

susă, pasaglulă despre care nr-2 vorba,:sună precum ur:.. 
“m6ză. 

«Soră dragă, 'sorioră! 

Imbracă-te'n rochiră, 

Ia-ţi năframa din chilie 

Fă colaci din nouă grâie 

Și haidemii la: cununie, 

Că tu ce mi-ai poruneilii 

Frumosii tote s'aii gătilii! 

Soră-sa Margalina, . 

Din gură mi-i cuvinta : 

— «La biserică n'oiii pleca - 
"ân'ce tu nu ţi-i chiema. . | 

Sfântulii sore i; 
Nânașii mare, 
Sfânta lună 

Mare nună, 

„ȘI steluțe 
„De druseuțe, | 

Luceferii vătijei m 
C'aceiu-su *mai frumușei, ' 
Să ne fie dragii cu'că! (2) 

_În fine numirea de nun o întâlnimiă. de :mai multe. ori 
şi în « Colăcăvitulii» sat « Vornicituli» usitati la zunțile 
din Transilvania, (3) precum şi'n alte locuri. 

  

(1) At. M. Marienescu: Balade pop. t. 1 Pesta. 1559 31 (2) S. FI. Marian: Poesi! pop. române t. I. Balade, Gernituy, 1873. p.'155 (3) Petru Bancilă, Colindeie Crăciunului şi ale. Pascilorii etc, la care stai . adaosii Colăcăritulă saă Vornicitulii usitatii la nunţi. Sibiiă 1875, p.59—13.
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“În Macedonia, omului care stă. lângă. ginere .cu. făclia în . 
mână în timpulă ceremoniei bisericesci, nu se numesce 
mașă sau nună, ci fărtati.. Femeea care stă lângă mirâsă 
nu se dice nașă săi nună, ci se dice_surată. 

Lia spatele: tinerilor însă stă în picire unu omă care 
e disă munii. 

Dacă munuli are nevastă, acesta se dice nună, şi ea 
şede lângă nani, la spatele tineriloră. Dacă nunulă :n'are 
nevastă, nici că e nevoe de nună, de Gre-ce lângă mirâsă 
:se află surata. 

Omuli: alesii să fie fărtată, este ună amici alu gine- 
relul. Pentru aceea Românii .din Macedonia qică fărtatii 

unui omi care n'a fostă până atunci fărtată la nunta lori 

dar care:'esle amiculă loră, care căletoresce « cu dinşii, care 

lucreză cu :dinşii, etc.. 

Nuni-se numesce în Macedonia şi omului care boteză 

-ună copilu, €r nu se ice pașii. Cându copilulu e botezată 

de o muere, acesta se numesce nună, 6r nu nașă (1). 

Şi acuma, după ce ami vădutiă cum se numescă asis- 

tențil de la cununie în tâte țările locuite de Români, ur- 

meză să ar&tămu şi aceea : când şi cine-i alege pre dinşii 

Şi ce feliă de funcţii îndeplinesci ei în decursuli. nunţii? 

În Bucovina nunit se alegu în genere dintre n&murile 

:saui cunoscuţii mai de aprâpe ai socriloru mari.cu vr”o 

stptămână sau și mai bine înainie de cununie și mai tot- 

d6una cu înţelegerea și învoirea tineriloră încredințaţi, 
adică a mirelui şi a miresei. În unele. părți din Transil- 

vania. însă se alege .. de, regulă . acelui bărbatit de nuni , 

care a ținută, pre mire la boteză. Și numai unde lipsesce 

acesta mirii ÎȘI, caută pre al inși. de, nuni. 2). 
1 

  

(LI Vangalia” Petrescu (Cruşovână) : Mostre de dialectului Macedo- românii, 
Basme şi poesit populare. Buzuresci 18851 p. 155. 

(2) Com. de d-lă [. Jeorgescu înv. în Scoreiă.
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»  Atară de -acesta wmal.e încă: și iaceea de -observatii că 
mană, dar:.mai cu samă:nuna trebue 'să: fie, ca și 'la vechii 

Romani,-o femee 'ântâia .6ră-inăritată, (1) nici de cum însă 

şi nici când o fată mare:-- Asemenea se:caută. ca nuna, 
care cunună, să nu :fie însărcinată, căci, fiindi însărcinată, 

se crede că nu voră trăi copiii noiloră căsătoriți. (2) 

Nunulă mare, afară de aceea .că asistă cu lumina aprinsă 

la cununie, eserciteză o: guvernare: absolută în totii decur- 

sul: nunţii. Elă dispune în cele mai: multe părți. de tim- 

pulă cununiei și ţinerea prândului, apoi de:strigarea cin- 

steloră şi :jucarea: miresei „..unde: sunt :acestea. usitate, 
precum; :și ' de multe 'ăltele. ."Poţi . sunt. supușii: Iul. . Ei 
ține -ordinea ca să. nu degenereze nunta în scandal. El 
prestă în unele părţi. soronali „(hobotuliă) ; .solvesce - de ju- 

mătate pre lăutari și alte daruri miresei (3) și :unoră din 
membrii. activă:af: nunţii: ct 

În: Macedonia:-e siunulă. asemenea 'persână cea :mai în- 
semnată: de:la -nuntă. De aice :vine: apoi că unii omil, 
care se: prea -fălesce, se nuiiiesce în batjocură nantit. (4) 

-- Numa mare, 'afară- de -aecea -că: asistă alăturea eu soţul 
stă, cu--nunulă,-Ja “cununie. şi stă. totdâuna 'cu acesta .la 
“mașă; mai:.are încă şi următorele: îndătoriră de împliniti. 
Ea are--de. pregătitii: luminele de cunainie; cară în genere la 
Românii ţărani se fact din :câră. curată.: Ea duce: în -cele 
mai multe - părți pre. mii6să, de: la părinții. săi. acasă la 

as ai 

  

(1) Festus p. 242 b: Pronubae ad hibentur. nuptis, quae. semel nupserunt, ut: matrimonii perpetuitătem suspicanies, Aa a De. nune .se Teaii Ja mirese acele, car! s'aă măritătă odată, ca şi cândă ară fi de începută bună pentru. perpetuitatea căsăloriel. ' POR Festi “ep. 'p. 244, 33. Serv, aa. Aen. 4,166. Varo pronubam dicit, quae ante nupserit cuaedue uni: “tantam napta est; ideoque auspices deligantur ad” nuptias- Varo numesce sună pre aceea, care s'a măritată may înainte şi este măritată numa! după unulă şi de aceea se alegă elela nunţi ca ună feliă de mijlocităre- (2)6.S. Iorieariti, op.-eit.:p, pazit ies DOR (3) G. Trăilă: Nunta țărănscă, op. Gt ri tit i (4) Com. de a-i MN. lupă, ci zei tu
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mire. ..Ea așterne patulă nupţială, ali, tinerilorii căsătoriți 

și-i petrece la odihnă. Nuna pieptenă a dâua di de cunu- 

mie: pre, miresă. și-i pune cârpa -în capi, și totii ea eser- 

ciază,. după cum ne: vomit, încredința mai pe urmă, o au- 

vernare absolută la serbarea <«Uncropului» 

Afară de cele. înșirate până aicea: ma! au manii cei mari 

încă şi multe alte îndătoriră și lucruă de impliniti, insă 

despre acelea se va vorbi mal pe largă la locului săi. 

Vorniceii. În tote țerile locuite de Români este da- 
tină ca. atâtii mirele câtii și miresa să-și al6gă înainte de 

cununie câte doi saii şi mulţi. feciori, carii în decursulit 

nunții sunt îndătoriți: simplinescă mai multe funcţii. 

Feciorii aceştiu, după câtu, sciu ei până acuma și după 

câtui ne putemi convinge și din unele descrieri și notițe 
din mai multe părți privitore la nunțile ţărănescă se nu- 

mescu în Moldova și Muntenia cu ună cuvintii poporali 

tornicei sing. zornicelă ;. în Bucovina în unele ţinuturi tor- 

nicei, eră în altele zătaji, vătăjei şi vetejei, sing. tătari, 

vătăjelă și vetejelă; în Transilvania și anume pe Someșii 

și în ţinutulă Bra;ovului. chiiemător, [€)) în alte locuri insă 

fiuţi-de-mire şi de miresă sing... frate-de- mire. Pe 'Târnave 

vifeli, în "Țara-Haţegului giaveri sau ghiatert sine. giaveră 

și ghiaceră; în jurulă Năsăudului feciort-de-împărată sau, 

ca şi 'n unele părţi ale Ungariei, simplu feciori; în munţii 

apuseni ai Transilvaniei diavesi sing. fiaceră, vornică pl. 

pote că de la magh. în „jurul Satmarului vel fii sing. velfiăt, 

vornici; Şi vifeli; văfiu (9): îri ţinutulă “Fimișorei diveră, și 

deveră i; (3) în 'Selagiu și „Chioriă vătaui și fraţi =de- -miresăt 

(de mire nu'su). 4 

  

(1) Com, de d-lă 1. Popă Reteganulă, vedi şi «Revista nouă, an. I. p.: 103. 

' (2) Com. de a-lii 1. Popi Reteganulă, vedI şi «Trandafiri şi Viorele» poesii 

pop. culese şi aranjate de acela-şi.. Tom. L Gherla 1886. p. 197. i 

(3) G. 'Prăilă : Nunta ţ&rănescă, op. cit. . 

(4) Com. de d. El. Popi. .
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Dintre idie numerile, câte s'aii înșiratu până aicea, cele 
'mai 'răspândite și mai usitate se pară a fi vornicelulă, pre 
“care îl întâlnimă, afară de Macedonia, în i6te cele-lalte 
“ţări” locuite de Români, apoi chiemâtoriulă, care e usitati 
în Transilvania, Ungaria și Bucovina, vătăjelulă, care e 
preiutindene cunoscutii în Bucovina și în Selagii şi pe 
urmă feciorit-de-împărată sati siniplu feciorii. 
Cum că numirile chiemători. și feciori trebue să fie forie 

“respândite mai alesă la Românii din 'Fransilvania ne pu- 
temă încredința din versurile reproduse mai susi dinti”o 
baladă din Satu-mare întitulată « Dodia,> apoi și din cele 
următore, pre cari le seâtemă, din altă baladă poporană din 
"Transilvania întitulată «Gruia ha Novaci.» 

„Pre tine te-oră însura 

Pe Vineri dimineţa, 
Ți-oiu da fane nevasta, . 
Cunună-ţi va fi furca, 
Inima goronului 
Din faţa pămîntului ; 

„Chăemătorii 
Iță vorii fi corbii 
Nânașele 

Vrăbiile 

„ Nănașii 
Piţigoii, 
Și socrele . 
Cioarele 1... (1) 

Voiniceii saă cătăjeii la Românii din Bucovina sealegi 
totdeauna dintre n&murile cele mai de aprâpe ale înere- 
dințaţilorii Și anume: mirele îȘI alege pre unu frate ali 
SEU mai micu și pre unii văr, cră dacă nu are frați 
Şi veri, apoi pre alți doi feciori străini, cu carii au trăită elă mai bine în toti decursulu  holteiej sale, pre doi .din cei mai buni prietini ai st, a 

(1) L. Popi Reteganulă : Trandafiri şi Viorele p. 66.



Ca și mirele, așa şi. miresa încă. își alege de : vornicei 
pre uni frate și vări, ră în lipsa acestora pre alți dol 
feciori, cară îi sunt ci mai plăcuji. și cari în toti decursuli 
fetiei sale, s'au purtată cu dinsa fârte omenesce şi priăe- 
iinesce, , 

Lucrul principală alu zorniceiloră este de-a pofti sa a 
clăema pre 6speţi la nuntă, de-a conduce jocurile atâtă la 
mire, câtă și la miresă, de a primi şi-a cinsti pre 6speţi 

și de. a petrece pre tinerii încredinţaţi.la cununie și după 
cununie îndăr&plu spre casă. , 

În ajunul cununici, adică Sâmbătă după. amedi, dacă 

cununia se serbeză Duminica, sau Miercuri după. amedi, 

dacă cununia se serbeză: Joi, se adună 'vorniceii. mirelui 

a casă la mire, eră ai miresei a casă la miresă.. După 

ce s'aăi adunati, careunde a fostii meniiui ca să se adune, 

capătă fie-care atâtu de la mire câtu și de la miresă câte 
o ploscă plină de vină sau rachii și câte o nâframă pre 

care o l&gă cu cordele roșii, galbene și albastre. sau și 

-cu tortii de lână de aceeași colore în partea superidră 

a unui băți de alună (1) apol și câte-o flore frumosă de 

târg, pre care vorniceii o prindii la cușmă, de unde n'o 

mai lepădă până după nuntă. 

In satele românesci de pe lângă ţărmurii Prutului din 

Bucovina, unde unuli dintre cei doi ornicei se. numesce 

vătăjelă sau vetejeliă și zorniculă nunții, eră celalaltă. druzbii (2) 

(1) lu cele mal multe părți bețele vorniceiloră sunt făcute din lemnii de alunii 

verde, pentru că alunulă, după credința generală a Româniloră, are o putere 

miraculosă. Ele se înpestriţeză prin'luarea în: formă de spirală a-unel părți de 

-c6jă ast-felă ca. să se formeze a6u& 'dungl pe dînsele: una altă şi altacume 

colârea alunului din care s'aă făcuti. . Si 

(2) O chiuitură din Bolană, com. de Q-lă V. Turfureană, pre care o chiue 

sfascele vătăjeilori în decursulă nunţii şi'n care figureză numirea acesta, sună : 

“ Frundă verde rogojelă, 
Porniculi ni-l frumuşelă. - 

Frundă verde bobă şi linte, 

Drujbulă nostru îl cu minte, .
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-(de: la mros: : druzko,: magh. drusba). portă celă: d'intâiă 
:în funcțiunile; sale „ună: băţu albă cu năframă și ună'pi- 
hară. în brâu:sati:. în mână, eră celalaltu. sint colaci a- 
„târn ati de-o - năframă. întârsă pe după mână :și o ploscă 
cu. băutură (rachiu). (1) 
După :ce ai căpătată fie-care vornicelii obicetele amin- 

tite. “se *pornesci tuspatru vorniceii prin sati. și începă-a 
poft.pre săteni (9)-la e Danţiăz sa. « Vede» şi anume to- 
niceil mirelui poftescii în acestă: sară numai la mire, eră 
ai miresei numai la mivâsă, Asemenea şi a doua di -la 
cununie poftescii vorniceii: miresei - „pre :6spăţi numai la 
MĂTESĂ, ee 

. Vorniceii. miresei, cari se .cunosetă îndată. dintre ai mi- 
relui .pe. năfrămile -de.la bețe: și florile de la cuşmă, fiindi 
acestea .cu.: multi. mai frumâse, decât - celea ale vornicei- 
loră mirelui, funcționeză de. regulă numai până - sera după 
cununie; Ai mirelui însă până după « Masă-mare2, când 
se inlocuescii. apoi prin «tătăjițe. » 

Intre .vorniceii ambeloră părţi esistă'o diferență de dem- 
mitate și anume, vormiceil mirelui aii : mai totdeaună ân- 
tăietate înaintea vorniceilorii miresei. 

Mai departe e de 'nsemnată încă şi aceea, că unulit din- 
ire vorniceii mirelui, care: e -mat isteții și nai ehibacăii, se 
numesce, spre deosebire de celalalţi, zornicelii-primare. A- 
cesta, -deosebiti că e: mai : totdeuna : înaintea celorlalți 
vornicei, are privilegiu şi împuternicire de la mire și de la: nunulii: cel. mare, de:a Tăpi mir6sa după: cununie din Hijlotulu tineretului: ce “jocă și a” o duce „mirelui, de a în- 
„hobota miresa, de a.. conduce danțulii ând. scolii: pre 

„mires să din casa părintescă ca s o ducă “la casa bărbatului 
i îi 

(D Com. de a-l V.. Turfiuteânt ŞI M. Diwittovier, „fostă stud. gimn. Ă (2) E Qe'nsemnatiă că'n satele amestecate, unde se ailă și alte naţiI afară de Români, nici când străinii şi- cu „deosebire cer; de. ană . reli itaţi la nuntă, ci numai singuri Hoinânii, “ pie mu sunt învial 
[mo ei
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sti și de .a porunci :ecărăușiloră» și secălărașilorit> ca. să 
se. pregătescă de: drumi și să .stea „gata: de pornire” pe | 

| 
i „când se .va: scula împăratulă. şi împărătesa. de. la. masă: ȘI i | 

-voră ieși cu danțulă afară: -; . al 
„Ce se. atinge însă:de aranjarea şi conducerea. jocului 

la mir6să, înainte “de răpirea acesteia, trebue: să spunemi, - 
„că aice numai, vorniceil miresei .ait'a dispune, ei conduci 
“jocurile după cum ;le place: lori, neavândă xvorniceii: rhi- 
relui mai întru nemică a se amesteca, şi toti ei caută ca 

întregă tineretulă să se peireciă câtii . se pote de .bine, şi 

mal, alesi fetele. cnc Du 

Afară de acesta atâtit vorniceii mirelui, câtă şi ai miresei, 

„suni -: indătoriţi .de;a.:nu. trece. pre..nime: cu vederea,. ci a 

cinsii pre toți ospejii adunaţi, carii stau ȘI - privescui. la -ti- 

meretulu ce jocă: . e i i 

: Astfel. în Bucovina...» SE . 

„În -Tvansilvania; :și: anume în: Șcheiu, ginerile' își punea 

mat. demultă chiemători dintre nemuri.: ori: din prietini. 

“Dacă :niresa . avea vruni nemiă îi spunea să-lii. pună și 

-pre! acela din a parte și atunci: ginerile . nu. -punea - decât 

unul. (1) E 
"În. alte, părții ale “Transilvaniei. precum:pe Valea Some- 

satui -mare şi pe la Reteagii, chiemătorii sunt: doi până 

la patru inși la -mire și toţi îsi îmbrăcaţi s&rbătoresce, loţi 

“pârtă bâte, băticuțe cu petele în mâna dreptă, eră unulu 

-dintve” dinşii și:. anume? cel: mai: sfătosă- portă. în mâna 

-Stângă sait legati. la. brâit cu. o năframă : încă și. ună co- 

Aacii: mare: de grâi- înpodobitii cu năfrămi. și petele: În 

munţii apuseni în locă de colaci aii chiemătorii unuli o 

ploseă cu vinii altulă o ploscă cu vinarsă. În jurulu Aă- 

săudului âti “colaci mai mici leg ați cu 'o curea lângă șerparil. 

În. _valea-Jiului pârtă . numal. O:  plosci€ cu vinarsă. 9. 

  

a 

  

(1) Revista nouă p. 8 2 E a. 
(2) Com, de d-lă |. Popii Reteganulă: -
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În Selagiu: există deosebire între atat sai rătăjei şi 
între frații-de-mircsă. : Sub vătăjer se înţelegi doi feciori 
carii sunt aleși de cătră mire și trimiși de acesta cast 
învite tineretulii la nuntă. Ei pârtă, ca: și vătăjeii din-Bu- 
covina, bețe fiumâse de casi sunt legate :năfrămi cu pe- 
ele: Ir sub. fraţit-de-miresă se "nţelegi : acei feciori, carii 
sunt destinaţi ca să petrâcă miresa dela casa părințiloră 
acesteia la casa mirelui, (1) și carii corespundă pauni 
fiori la Romani. (2) . ia 

Despre giaveră, ghiaveră, diaveră, diverit și deverii, 'care 
numire e împrumutată dela Sârbi, vechiu —sârhii Aenep, (3) 
d. G. Trăilă serie următorele : 

„«După aceea, adică după nunii cei'mari vine conduct- 
toriulă miresei, care în prejurulă: Timișârei se numesce 
«dliveri>. Pe acesta îl alege mirele. Eli are dătorința a 
îuvita de la nași (nuni) până la. celă mai de pe urmă 
spe, atâtă ală mirelui câtii și ali miresei co Qi. mai na- 
inte de 'cununie. Elă în diua de cununie des-deminâţă 
irebue să se afle la casa miresei. pre care o numesce 
«soră», și ea-lă numesce «frate». Eli o conduce la. bise- 
rică și acasă. Eli șede sub decursul nunții cu miresa 
în ușa cuinel, şi. pre cel întrângi de la nașă și până la 
celă din urmă 6spe numai pe lângă solvirea galbenul — 

"ună cruceriii: sai după voe mai mulţi — apoi la nuntă 
mu e vorbă de alţi bani, numai de galbeni pentru care 
«diverulă le închină cu rachie, €ră miresa îi sărută. dea- 
rendulă. La demândarea nașului elii trebue să se presin- 
teze. cu. mirsa. în. chilia nunții. Ela o: conduce la. joeulii 

: (1) Con». de d-lă.El, Popi. 
(2) Fest,.p. 2t5: Patrimi ct anatrimi pueri-tres, nubentam deducunt, unus qui facem prefeit et spina alba, duo qui tenent iubentem. a Trei băTeţi; caril ad tată şi mamă conducă mirâsa, unulă care duce înainte o făclie de spint albă (ciritela), dot caril țină miresa. 43) Vedi «lllusteirte Welt> Iahrg. XXXIIL. p..â5d,
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miresei, la -casa mirelui, şi în urmă la culcatii, predându-o 
mirelui. Diverulă se cun6sce pe: ună ştergariti mare, care: 
i-la pune miresa pe umerii, și i-lă lg subsudră cu cor- 
dele roșie, în formă precum. colonelii ati la săbii; şi pe: 
plosca cea cu cunună de miresă înfrumuseţată, care 0: 
ține în mână.» (1): 

Numirea diveră,: după câtă seiu ei, nu e nici decum. 
cunoscută Românilorii din Bucovina, Moldova şi Munte- : 
nia, dar după descrierea de mai sustii ea corespunde. nu- : 

mirei de <xornicelă primare.» pentru că ceea ce e dătoră. 

să facă diverulă la Românii din 'Transilvania și Ungaria, - 

mai toti aceea face și vornicelulă. primare la Românii din 
Bucovina și: Moldova,. după cum .se va vede în decur- 

sulă descrierii datinelorii din partea II a studiului acestuia. - 

Totuşi esistă 6re-și care deosebire între funcţiile dive- 
rului și ale vornicelului primare, şi mai alesi: întru aceea, 

că în. Bucovina nică cândă nu duce vorniceluli pre mi-: 

râsă la culcată, ci totdeauna nuna cea mare. Mai de-: 

parte, după cum s'a arâtatu mai susii şi după cum scrie 

şi Bojânca, pe când în Bucovina petrece nuna cea mare 

pre mirâsă :la casa mirelui, atunci în Transilvania și Un- 

varia dace. diverulă sau deverulii pre miresă de mână, stil 

o povăţueșşte, mergândii înaintea: ei, la casa bărbatului. (2) 

Datina din urmă se pare. că Românii şi mai alesi cel din 
“Ungaria ati adoptat'o dela Sâ, (3) de la carii au îm-: 

prumutatu și numirea diveră. i 

Afară de aceste deosebiri esenţiale intre funcţiile dive- 

(1) Nunta țărănescă op cit. 
12) D. 1.-Bojâncă op. cit. p- 209, Nota 1.. . PI 

(3) Diiringsfela, op. cit. p. 65: <Decerulă (Djever-ulă) e păzitorulă speciali 

alu miresei, pre care o 16 în samă dela fratele s&ă şi o predă nunului... Elă 

o petrece pe drumi şi-l ţine calul, în casa mirelui atâtii înainte de cununie 

câtii şi după cununie o păzesce până ce se predâ bărbatului s&ă.»



c
r
 

ului și .ale- vornicelului. primare, mai 'esistă și altele; dar” 

despre .acelea se va serie. mal. pe largă la locul: stă... 
"In fine;trebue să-mai amintimi încă şi aceca că roni: 
ceii sau. chiemătorii- provină - mai la. tâte popârele indo-' 
curopene. cr a 

Colăceriuli. Precumiă nu se face nici o--nuntă țără- 
"nescă, la care să nu' se rostescă diferite oraţii, .așa nu 
esistă, nici ună satu locuitii de Români .în care să nu se 
afle. mai mulţi sai celi puţină unii singură oratorii sai 
urătoriă, care să nu „scie mai multe orații sai urări: și să 

„nu le: ureze la o ocasie ca acâstaa nunțilori. 
 Fiindă însă că nunțile ţărănesci ţinti:mai „multe. dile și 

fiindă că- în decursulii acestora se dai mai: multe mese, 
unde voia cea bună și veselia depărteză .totdtuna ori şi 
ce nevoi şi grije, ori ce. scârbe, neplăceri Şi neajunsuri, 
de aceea e chiară peste putință ca Românii să n'aibă uni: 
omii aleșă,. uni oratoră ghibaciă care cu araţiile. și: cu 
glumele sale se :dee întregei sărbiri uni avântiă, înveseli- 
tori și. ună: acră :maj - îmbucurătoriu, “decât Ja alte pe- 
ireceri ordinare. | - o , 

Dreptă aceea Românii ţăran), ca unii. ce aă rămasă. 
credincioși. datinelorit Și credinţelorii străbune, ca unii ce 
prin sute de ani le-aă, păstrată .cu : scumpătate ca pe 
cea mai strălucită şi, preţi6să. comâră moștenită dela .stră- 
moșii loră,: ori și când'serbeză o nuntă, trebue să aibă 
ȘI ună oratoră, care să le rostescă oraţiile îndătinate din 

| buni străbuni Și: să-l. înveselâscă cu „cântecele .sale cele 
„adeseori forte haslii și storettâre de rîsti, 

Acesti oratorii poporalu, acestă bărbată pretutindene 
căutatii și forte plăcuti tuturora ,. care singură. pre sine 
se da de unu <purece al. satuliii» Și 'dice că 

„Mică de stati - 
„Bi buni de. sfatăi, 

a ..
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Micii de.stătură e piei 
„Si bună. de. gură, 

se numesce în unele pat ale Bucovinei Colceria şi col, 

carii, coloceriu și  coltcesu, Ieri în : vecliime: vatară. ȘI va: 
nică ; (9). & ră în Transilvânia colăcertu * şi colăcariu. 6) 

(1) Pr. S. S. Ep. Melchisedecă : ș Literatura religiosă populară, > publ. î în Con. 
vorbiri literare», an. XIV. Iaşi 13€0, p. 295,.Nota:1. —:G.: Dem. Teodorescu : 
Poesir pop. Bucuresci 1885, p. 162. 

(2) «Lumina pentru toţi,> an -1V. Bucuresci 1888, No. 7 şi 8. p. 229:'<Ora- 
țiile se reciteză mal! alesă de flăcăiy, caril: mergi călări;-e se numilai 'în ve-. 

chime rătari, ranici, apol conăcari er astă-QI colăcari şi colăceri.» . , : 

(3) B. Viciă, op. cit..p. 5.—G. 1.. Pitişu:-Nunta în „Șcherii, publ. . în op, cit. 

p. 15: <Când pornira dela bişerică, lăutarii începea să.qică: marşuri, şi dicea 

întruna până ajungea unde se făcea nunta.. EI. mergea ântâtă ;. după. el. venia 

chiemătorii (colăceri!). încinşI peste mijlocă,: peste; halne,-cu câte. o:cârpă făcută 

în d6uă în colţuri, adică încinși, cu'basmalele căpătate:dela mirâsă, dela pungă; 
el era călări şi cail sătiţi şi e! legaţi cu cârpe la urechy. de-a: drâpta şi: dea , 
Stânga de frâă de atârna în glosă.: Apol venita hăeţii, cari duceaii făcliile. . 

Pp. S. S. Ep. Melchisedecii-e de părere. că cuv.. colăcariii-şi colăcărie, se: Dao. 

rivă dela cuv. lat. colfoguium = convorbire,. conversare. „JEtă. ce :ne: spune Pr. S.. 

S. (Conv. lit. cit. p. 295, Nota 1) în privinţa acesta: <colăcărie, colocartă.. Aceste 
diceri se derivă dela latinul collogarizm = convorhire, conversare; Prin urmare 

drepti românesce trebue a.:se pronunţa: şi scrie colocărie, colocașiii ;, căci colo. 

căria nu este altă ce-va de câtii conversaţie: oratorică,. cu care colgcariulti (în . 

țara muntenescă colocarii se numesci colășeri,. vedi::' Colind, ist. + şi. lit. 185%) . 

Bucuresci p. 151) întreţine la sciute timpuri conversațiile cele ma! -însempate ; 
din partea mirelur..şi a miresel cătră părinţi: şi”. celalaiţi nuntaşi. Colăcariulii 

dar nu este altă ce-va, decât „oratoriulii nunţi]. A degenerată.. în . conăcărie .şi . 

conăcariă, prin asemănarea; ce este între sunetele diceriloră turcesci: conacii şi de . 

aice conăeariii, introduse în limbă ma! în urmă, care însârană gazdă, găzduire, Celă, 

ce se trimetea. a pregăti.gazdă sa ă. conacii, se numia conacarii. Vederati e dar 

că ideile, ce conţină. colăcăria şi colăcariă; nici de cum nu se: potrivescii cu 

conacul şi conăcariulii turcescă. Cea dintâiă e conversaţia şi conversatorlulă ; . 

a: d6ua esecutorulii ce se trimite.a pregăti primirea unei persOne' mari.» 

Că cuvintele colăcariii şi colăcăriz nu:aă nemică de a face cu cuv. condcariă ; 

şi conăcărie, despre acâsta nime nu mat,pâte să. stele, la îndolală. Confundarea 

loră provine, după .părerea mea, numai de-acolo, pentru. că -atâtă la adevărata 

conăcărie, adică. la -procedura ce. se face ,Sâmbătă ;sâra,. cândii mirele, fiindii . 

dintrună sată- străini .şi pornindu-se Sâmbătă: desdemindţă trimete pre vor- 

niceii, sti înainte la mirâsă să se îngrijescă de gazdă, de'.conacii, „casă albă 

unde :nânca peste nâpte, câtă şi la colăcărie, adică la procedura dela , „pârta şi,
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Pe lângă aceea că toți! nuntașii din Bucovina il nu- 
mescii pre acestii oratorii și vătacă, mai avemu dovadă 

denaintea căsil mirese! când vine să o ducă pre acesta, se rostesci, cu puţine 
abateri, mai totii acelea-şI oraţii și de cătră acelea-șI persone. Şi confundarea 
acâsta se face numat în Moldova, unde cuv. turcescr conacă şi conăcariă sai:: 
conocariii şi conocarie (Vedi: Columna lui -Tratani, an. LX, p. 414—415; sunt 
mal bine cunoscute; pe când în Bucovina şi Transilvania nicl odată. 

Dar de-aice nu urmeză că cuv, colăcariti şi colăcarie arii fi derivate dela lat. 
coloquium, căci dacă Sari pute admite acesta, atunci ele sari întrebuința nu 
numai la nunti şi'n specială când vine. mirele 'cu ar săt după mirâsă, ci şi de 
altă dată la alte festivități, unde asemenea . îndătintză poporulă a int diferite 
oraţii. - 

Dela cuv. colloguium aă pututi să se formeze numa! cuv. coloceviii sai colă- 
ceriii, usitate în: țara muntentscă şi Transilvania, precum şi cuv, scurtată col- 
ceriii fem. colceriță, usitate în Bucovina și, judecândă după numele de familie 
Colceriii forte respândită în Transilvavia, şi'n acestă țară. 

Din: cele espuse aice resultă aşa dară că cuvintele: " 
a) Colăcariii, colăcărie şi colăcelă = colăcarii (Vedi Tacilă op. cit. p. 22 şi 

25) sunt derivate dela colacii, dela care mal avemiă încă, şi ună altă cuvinti 
usitată în Bucovina, anume Colăcime, numele unei datine, la, care Gră-șI colarii 
jâcă rolulă cel dintâra, 

b)- Coloceitt. sati colăceriii şi colceriti fem. colceriță de la lat. colloguium. — 
D-lă G. Dem. Teodorescu e în erdre, când spune op. cit. p, 162, că «forma co 
lăceviii e pronunție: necorectă», prin care ne de cunoscutii că arti trebui să se 
dică «conăceriii». . d . - 

Atâtă vorniceil mirelut câtti “şi al miresel, pe lângă cele ce s'a arttatii şi 
se va mal arăta în 'decursuliă acestul'studiă, mal ai încă şi: îndătorirea de-a 
împăca pre înpricinaţi, în casă când 'ară fi să se nască vre-o ctrlă Greşi-care 
între :nuntaşi, şi cu deosebire între tineretă, de aice apoi numirea loră de 'zor- 
nici dem. zornicei ; 

Er, Ca representanţi al mirelui şi ar miresel,' esecută totă ce se cere spre â' se da nunţii splendârea cuvenită ; er privighiază: asupra tineretului, şi toti el: 
conducă danţurile, în :cari se află mirele şi mirsa, Ge-aice apoi numirea loră 
de rătavi dem. rătăjei şi retejei ; i 

EI suntă îndătoriți să chreme la nuntă, de-aice apoi chiemători ; EI se trimită de cătră :mire spre a-lă anunţa părințiloră mireser şi a-l pregăti: gazdă, conacă, de-aici conăcary Sai conocari ; . 
EI portă colacii cari! se schimbă 'cu ocasiunea: colăceriei,: In munţi apuseni 

a! Transilvaniei, alăturea: cu rorniculi sunt 4lțI <doi Omen!,: carif ducii ună 
colaci numită pupăză, și care'are o formă! împletită lungă ca de o jumătate intru. - Cei carii ducii colaculii se numescii colăcari şi pupăza o Gai la pârtă vornicului: miresei spre a o-da tineret crăişore, care o imparte fetelorii ae etatea' ci.> (T. Frâncu, op. cit. 'p. 152).: De-aice apoi numirea de colăcari ; „EI închină schimburile 'aduse, după cum spună orațiile respective, cu coră”" biile, de-aice apol și numirea de. corăbieri-; * . -
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despre acestă numire a sa încă, și unele, oraţii, ce sc ţină 
la masă, . în cari singură oratoriul , supărată : fiindu pe 
bucătăriițe, că nu caută de dinsulu cum se cade și nu-i 
pună la timpă bucatele de'nainte, se. numesce vătavă, 
cândi ice : 

Nu caută. de mine de-unii vătavi, . a) 
Că eii-sii mai tânării și mai slabi. (1): 

Colăceriu Sati colceriu în înțelesulă. adevărată ală cuvin- 
tului pote fi numai uni bărbata însurati, care se alege 
de cătră mire, și numai atunci când nu se afla bărbaţi 
însuraţi, carii se scie frumosti ura, pote să fie colceriu Și. 
unulu: dintre feciori. In casulă din urmă îl suplinesce de 
comuni ună 'vornicelă. Eră dacă nici între :vornicei nu 
se află oratori buni, atunci şi numai atunci se-pune de 
colceriu unt feciorii. 

Datina de-a pune numai bărbaţi însuraţi ca colăceri sau 
colceri la nunţi vine de-acolo, pentru că adevăratul col- 
ceriu trebue să “stea totdâuna la masă, pe când feciorii, 
după cum vomă ved& mai pe urmă, n'a nici când in- 
trare la masa celorii însuraţi, la masa bătrânilor Și mai 
alesi la J/asă-mare şi Uncropă. 

Prin urmare și dacă suplinesce vre-unii fecioră pre col: 

ceriu, apoi îlă suplinesce numai în unele privinţe, adică 

unde îl încuviințeză modestia sa de fecioră. 

Ocupaţia principală a colceriului e de-a. rosti t6te ora- 

țiile îndătinate la nunţi, de-a închina schimburile, de-a 

lua de la părinţi iertăciune în numele tineriloră, de-a 

strînge banii la Aasă-mare şi. Uncropi și de-a înveseli pre 

6speţi cu diferite glume şi cântece satirice.. 

EI țină, dacă nu tocma! tâte, apoi partea cea ma! mare de oraţii în decur. 
sulă nunţii, de-aici coloceri, colăceri şi colceri ; | | 

EI în fine în cele mai multe părţi servescă la masă, de unde apol şi sfolnici 

Etă decl de unde vine confundarea numirilorii despre cari am vorbită mal. susă 

(1) Dintr'o oraţie culesă în Căndreni. 

$. Fi. Mariană : Nunta la Români. 19
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În Transilvania sunt de regulă doi colăceri : unulii ali 

mirelui -și altulii alii miresei. Însă atâtă unul câtă și al- 

-tală trebue să fie, ca și colăcerii din Bucovina, nisce 6- 

meni forte. buni: de gură. Colăceriulă transilvăneni e. 

staroste peste totu loculă, elii scie mai multe, elii vorbesce, 

eli direge, eli îmbie, el închină, el umple păharele, 

elu face glumele. (1) 

- Eră Vatavă se numesce în Transilvania conducitoriulii 

călărașiloriă. (2) 
În Selagiu şi Chiori colăceriuli se numesce grăitoriu, 

„Şi se află unuli la mire şi altul la miresă. 

- Grăitoriulă mirelui se cunâsce pe aceea, că elă, mai 
alesă când-se ducă după mirâsă ca s'0 lea de-acasă și so 

ducă la cununie, are o traistă de fipot (ţipăi sing. ţipiăi, 

unii felu de pânişâre mici și rotunde), ună oluţă.cu vi- 

narsă, balțulă miresei, păharulă cu mierea, lumine, tă- 

mâe, prima nâgră de care se ţinii toţi cei ce încunjură 
masa la cununie. Er bastonul lui în cele mai mulie l0- 

curi e toti împetelată și cu multi mai lungă decât dinsulă. 
Grăitorilori din părțile susti numite nu le este de felă 

Yertati ca să lipsescă în decursulă nunţii. 
- În fine în Chioră grăitorii sunt aceia, carii chiamă la 

avu i ea ear, ca 1 ale pr sine uni omi “cate i u u i misărei nunulă are pe lângă 

tavisfatăi, Acesta portii te d S valsta, Și care se numesce 

mesce în straistă com ctina vachiti A nunului pe 

cile aduse daruri 'la at ia MR st din POS 
ă,. ȘI are drepti a vorbi în nu- 

mele nunului. (4) - 

Numir isfată vi Mirea tarisfată vine de la serbesculă estari-svatiie 
(D) Com. de d-lă 1. Popă Reteganulă. (2) Com. de d-lui 1. Georgescu, 
(3) Com. de d-lui El, Popă. 
(î) G. Trăilă: Nanta țărănescă, în op. cit.
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sfetnică bătrâni, celă mai însemnalii nuntașii) care, ca și 
la Românii din ținutului Timiş6rei, e asistentul nunului, (1) 

Stegaril. Intre funcţionarii de genulii baărbătescu ai u- 
nei nunți mai sunt de a se înșira încă şi purtătorii de 
flamure sau steguri, caril în Transilvania se numesc sfe- 
gari, eră în prejurulă Timișrei. stegiși. 

Fiindă că, după câtii seiă ei până acuma, numai la 
Românii din Transilvania și Ungaria este datină în. aju- 
nulă cununiei sai și cu vr'o câte-va dile mai nainte de 
acâsta de a se face unii felii de flamure sati si6guri și a 
le împlinta pe casa nunului mare, 6ră în Bucovina ne- 

esistându acestă dalină,. voii să mă servescii de descrie- 

rea stegișilovii, carii portă aceste steguri, de ceea ce ne 

spunii despre dinșii d-nii 1. Popi Reteganulii și G. Trăilă. 
« Stegariulă— qice d. I. Pop Reteganului—trebue să âm- 

hle cu stâguli în. totă decursul nunţii, în cară, pe josi, 

pe unde numai are de condusi nunta, elăi e totdeauna în 

Irunte. Stegariulă trebue să fie celă mai bunii jucătoriu. 
In 'Transilvania e numai unii singură stegariii și acela 

e soțulu colăcariului de. la mire. 

Despre stegarii din Ungaria d-lă G. Trăilă scrie următorele: 

«Aceştia sunt de multe ori câte trei, a cumătrului mare, 

a mirelui și a miresei, de rendă însă unulă ivebue să 

fie şi acesta a nașului, care îşi faceo flamură de catrințe 

roșii cusute de ţărance ori de mărămi frumâse de catuni, 

cu cordele pendente de mătasă cu ghirlandă de flori, cu 

zergalaie în 'verfă înfrumuseţată. Acesta până în diuă pune 

flâmura pe casa naşului ori pe a cumătrului, și are dă- 

iorința a ureza la conducturile nuntei.> (2) 

Din cuvintele de pe urmă ale d-lui Trăilă “deducemii 

că stegarii sai stegișii la Românii din Transilvania și Un- 

  

(1) Dăringstela, op cit. p. 65 şi urm. 

(2) Nunta ţărănâscă, op. cit.
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paria, întru ceea ce: privesce a ureza; adică a ura, ocupă: 

postului Colcertului: la Românit, din Bucovina. | 

Lăutarii. — Nunta e ună act de bucurie și veselie. 

Prin urmare nu. esistă nici o nuntă românescă,.celi 

puţină în Bucovina, la care să nu fie și lăutari (1) 

Escepţiune de la regula generală se. face: doră numai a-- 

tuncă, când unulă dintre tinerii. ce se căsătoresci e în 

doliă, sai când unulă dintre. dinşii a mal fostii odată că- 

sătorită şi prin urmare nu vori să mai facă multă șfară 

îi ţeră; aceștia facu nuntă tăcută, adică fără lăutari. De 

almintrelea, fie fidenţaţii câtă de sărmani, trebue să-aibă. 

măcar câte o păreche de lăutari. Celui ce face nuntă fără 

lăutari nu e bine privitii de consătenii săi, din contră e 

ținută de ună omu sgârcitu, cărpănosă și morocănosi, 

care nu voesce ca și alţii să aibă parte de bucuria și ve- 

selia lui. Despre astu-feli de 6meni se și dice apoi că. 

nu facă nuntă, ci prasnicăi. 

Cum că lăutarii sunt usitaţi nu numai la Românii din 

Bucovina, ci pretutindene la -toţi Românii ne putemiă în- . 

credința, afară de esperiența de tote dilele, încă și dintro 

mulțime de balade precum și alte :cântece poporane(2), 

apoi și din următorele proverbe, cari sunt fârte răspândite: 

| "Cu lăutari și cu masă 

Aduci pe dracu în casă. 

Sau ; 
Cu lăuta şi cu t6ba 

Adusei în casă globa (3). 

  

01) diitarii se mal numesciă aitmintrelea în Bucovina și scripeari dela seripcă» Siolină ; Apoi Gicuri (în ţinutulă Dornel); în Transilvania: ceterași dela! ceteră, d că, ași şi Qicălăi dela a dice, a cânta. ” ” (2) T..T. Burada: O călătorie în Dobrogea, p. 178: 
Pe Stăncuţa. me-o lua 
Lăutari elă își tocimia, 
Mare nuntă că făcea 
Fericită cu e (3) A. Pann: Povestea vorb, t, WI. pa 

4
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In Bucovina e'datină ca atâtă părinții miresei câtă şi imi- 
ele să tocmescă câte una sai și.mat multe părechi de lăutari. 

” Lăutarii tocmiţi de „părinţii miresei: cântă numai. la mi- 
râsă și anume de Sâmbătă sară, când se -pornesce. nunta, 
și până Duminecă sară, când plecă miresa de la părinţii 
sti. la casa.: mirelui. ;Ai mirelui însă cântă de Sâmbată 
sara și până ce se sfârşesce Uncropuliă și nu numai la 
mire, ci şi la mirâsă. Lăutarii mirelui trebue să-lă petrecă 
pre mire atâtă atunci când acesta se: duce :după mir6să 
câtii și atunci când duce miresa a casă şi să cânte toti 
timpulti câtu stă mirele la părinţii miresei. 

- Plata : “lăutariloră, cari de regulă la poporulă de jos 
sunt 6meni simpli-- și mai alesii ţigani, atârnă -tot-lV'auna 
de la imprejurările materiale ale tineriloră ce .se căsăto- 
rescu, saii ma! bine disii ale părinţiloră acestora. Unii 
capătă nial multi, alții mai puţină,:după cum se poti 

învoi.: Afară de tocmelă mai:capătă de la socri mari încă 

și câte o păreche de colaci şi amnă șipă de rachii pe de 
asupra, er. de la mirâsă câte o năframă pre care o legă 

de gâtulă violinei.. DE 
In decursulă nunţii, conformă " datinei, capătă de la 

nuntaşi. câte unii bacșişii, şi nai alesi când își împlineseii 

cum se. cuvine dătorinţa.. Er. feciorii, drepti mulțămilă 
pentru că le cântă cum se cade, pe lângă aceea că, şi ci 

le dau câte uni bacşișu, le mai .strigă în jocă încă și ur- 

mătrea chiuitură : se 

| -U! săraculii dumnialui 

„Bine dice ori şi cui! ;. .., 
VU! săraculii bine.mere, 

Pare că e ansii cu miere. 

„ȘI cu miere “d'ârii: fi unsă; | 

Asa bin” nu sarii: fi dusii ! ! () ' 
—————— 

  

ÎI) Din colecţia-mea inedită.-: at
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Druscele: Până aice am înșirată, afară de ună, numai 

pre funcţionarii de partea bărbătescă, arătândă pe scurti 

ce felu de funcţie în deosebi ocupă fie-care dintre dinșii 

în decursuli. nunţii. 

Urmeză acuma ca să înșirămi și pre faneţionarele de. 

la nunţi şi să ar&tămi ce felă de funcţii sunt îndătorite 

a le împlini şi acestea. 

_Funeţionarele nunţilori ţ&rănesci, afară de nună (nași) 

despre care am vorbitii deja, sunt următorele : Druscele, - 

vătăjițele şi bucătăriţele. | 
Dintre aceste trei specii de funcţionare druscele sing. 

drușcă dem. drușcuță (vsl. aruzika), cari trebue tot-d'a- 

una să fie fete, ocupă locul celu dintâiă. Prin urmare 

noi ne vomii opri mai întâi la acestea, și apot vomi trece 
la cele-l'alte. . 

La fie-care nuntă mai alesă din Bucovina irebue să fie 
 celă puţini patru drusce și anume d6âuă& la mire și două 
"la miresă, 

Ca și vorniceii, așa și druscele se alegi de regulă 
"dintre nmurile cele mai de aprope ale încredințaţiloră Și a- 
nume surori sai vere cu mirele şi mirâsa și numai atunci 
când încredințaţii n'au surori şi vere alegi câte alte d6ut 
fete, cu cari ai trăită ei mal bine înainte de a se căsători. 

Atâti mirele câtă şi mirâsa își alegi singuri druscele cu 
vr'o câte-va qile sau s&ptămani inainte de cununie. 

“ Druscele mirelui, cari se adună totă-d'auna la mire, 
sunt îndătorite de a câse năfrămile ce se legă la beţele 
vernicielori mirelui inainte de ce se pornescă aceștia să 
polisscă pre 6speţi la nuntă; apoi de a sta după masă 
una de-a drepta și alta de-a stânga mirelui, când Joi sai 
Sâmbătă sera i se aduci acestuia şi i se închină schimbu- 
rile, ce i s'aă trimisă de miresă. Mar departe trebue ele 
să lea pre mire în mijlocul loră când esu după cununie
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cu danțulă din ograda bisericei, și când, după colăcărie, 

întră mirele cu danţulă în casa părinţiloră miresei. 

- Pe lângă acestea mai aii druscele mirelui de. a-i ajuta 

şi la alte lucruri. 

Druscele miresei au cu multi mai multă de lueru u, de- 

cât cele ale mirelui. Acestea .sunt îndătorite, în .restimpulă 

dintre încredințare și cununie, a câse, după cum vomii 

vede. la locului săi, nu numai năfrămile . pentru vornicei, 

ci şi cele pentru cărăușt și lăutari, apoi a cose șia pre- 
găti şi alte daruri, ce din moși-strărmoși suni usitate de 
a se împărţi în decursulă nunţii atâtă între nemurile 

mai de aprope ale mirelui, câtu și între alţi 6speţi. 

Mai departe şi aceste drusce stau Joi:saui Sâmbătă 

sra. după masă una de-a drepta și alta de-a stânga 

miresei, când i se aducit acesteia și i se închină darurile 

ce i le trimite mirele.. 

'Inainte de a se porni. miresa la cununie druscele sale 

o gătescii ; ele o pâptănă, o împletesci, ele îi pună cu- 

nuna pe capi, şi totii ele îi aşedă hobotuli pe spate. 

In biserică, înainte de cununie, mirâsa stă totă-d'a-una 

între druscele sale denaintea celori-lalte femei și ascultă 

st. liturghie. | | 

„După cununie, când ese mir6sa cu danţulă din ograda 

hisericei, druscele trebue s'o însoțescă liind'o o una de mâna 

drâptă și ceealaltă de mâna stângă. -: 

Inainte de a înhobota mirâsa, când are acesta să se 

pornâscă de la casa părintescă şi să se ducă la casa băr- 

batului săi, druscele miresei se urcă pe laiţă la spatele 

acesteia și nu lasă pre vornicei s'o înhobole, până ce nu 

capătă unii dari. 

Mai pe scurti druscele miresei jocă unu rolă fârte mare 

în decursul unei nunţi ţărănesci. 

Precum nici o nuntă mai al6să şi mai pomp6să n nu se
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pote face în. Bucovinu fără de vornicei, așa nu se pâte ea 
face nică. fără 'de drusce: | | 
'- Funcţiile " drusceloră, atătă ale mirelui câtă și ale mi- 
resei durâză numai până ce nuntașii esti cu miresa dela 
părinţii acesteia şi se ducii cu dinsa la casa rhirelui, 
De acolo înainte ele nu mai ai nemică de lucru. 

- Imbtăcămintea și gătirea druscelori' & de regulă: a- 
ceeași, ca. și în alte sărbători și dumineei, când.se: duci 
fetele : la jocu; se gătescă adica toti-d'auna cu capulu 
golu, în care își puni diferite floriă,. se îmbracă în cămeși 
cu aliițe, se fncingu cu cele mai frumâse catrinţe, se îm- 
bracă în 'cojoce sai pieptare Și se încalță în papuci sai 
ciobote. Mai .pe 'scurtă se gătesci “'astu-felă, după cum e 
și datina feteloru de a se găti în Duminică și sărbători 
în satulă, din care druscele faci “parte. E 

Datină însă este pretutindene ca druscele să fie câtu se 
pote mai frumosi îmbrăcate şi gătite, ca să nu facă ru- 
șine tinerilorii, ce se căsăiorescii. Asemenea caută tinerii 
încredinţaţi ca să algă de drusce toideatina .pre fetele cele 
mai. isteţe şi cari se: pricepă bine la cusutii.. | 
_ "Afară de cele înșirate până aicea trebue să mai amin- 
timă încă și aceca, că drușca ce stă totdeaună în mâna 
dreptă a miresei se numesce. drușcă piimaic, ră ceea ce 
siă de-a stânga miresei se numesce drușcă mică. 

Druscele în cele mai multe părți ale Transilvaniei se numescii surori-de-mire și de mirâă'; apoi.. drusce (1), 'ca 

  

cat opeeil Reteganali : Trandafiri şi Viorele, op. cit. p. 179: <drusce = fetele 
şi două Nina mire la cununie, or! pre mir6să, de regulă acu pentru mire 
cara nunţii poz eiresă ; ele âmblă a chlema fetele la. joculă ce se face în pre- 

sara de adio, câ adie Siotesce dela unguresculii siratGest (sara deplângerel), atunet până AI a ică o mirâsâ Iese dinire fete şi mirele dintre feclori ; de junt ati teşita E ae nu sunt nici Juni nici căsăloriii sunt miri: dintre intovăzăsi are în re e sătoriţi nu aă întrată, Druscele mal ai şi misiunea de a. mier în „* MIre În cară până la mirâsă, şi apol tOte patru însoțescii pre cununie. Așa e pe la Reteagă, pe Someşulă mare. “
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şi în: Bucovina ; pe: Târnave:diavere. sai: gyâvere, în: munţii 
apuseni „vifelițe (1) 6ră. în alte părți nune Sing.: mumă. (9) - 
; În Selagiă se numescii numai acelea fete mame. sati fete- 
de-nune, cari mergi cu mirele după miresă, €r .fetele, cari 
le chiamă .miresa, şe numesc fete-după-masă, (3) .. =: 

Druscele provină, ca și vorniceii, la tâte popârele. în- 
do-europene. Ele represintă la noi pre virginele (Virgineş) 
romane, cari ca și. lu Români, se 'alegeati. dintre. n&mu- 
rile șa. amicele miresei. (4) , e 

rătăj iţele, numite în unele Jocuri. și vornicițe sati ne- 
veste. tinere, €ră în districtulii Năstudului: și pe: la: Sân- 

Giorgiu în Transilvania chiemătăre; sunt două „sai și-mai 

multe neveste tinere, isteţe. și. glumeţe,: cari în qiua când 
se serbeză Uneropulă îndeplineseu mai multe funcţii.. 
Acestea se alegi totdeauna :a doua di-după masă-mare 

de cătră mire dintre. surorile şi verele _tinerilorii.. căsăto- 
rii sai, dacă aceștia p'aă surori și vere: măritate, .apoi 

dintre. alte. nâmuri, sait amice: sai cunoscule mai de a- 

prâpe cu. tinerii. e Da 
. Prima. funcţie a vătăjițelori este de-a înlocui pre vor: 

nicei la poftirea .6speţilori, și anuiae Luni saii Marţi după 
amedi, adică în diua în care se 'serbeză Uncropulă, se a- 

„ (1) Com. de d-lă 1. Popă Reteganulă, . E 
(2) VOR. Buticescu: Nunta Dochiţei, noveletă: publ. în «Familia», an. II 
Pesta 1866, p. 460: -' A NE Ea 

>Da rogu-te şi cu Dumnedeii tu Palagie, cine-sii zetele de nune? ]o nicl acum 

pu sciii, se pare,.ci nu să din. satu. -— Asta o întreba o fată înţlenţielată, care 
e mâni6să, căci Dochiţa nu o a chiemată pe ea de nuuă. Scia ea destul de 
bine: că cine e nună. - a SR 

: «D'apol cine.să fie? că are două verişore ca două pupadie — d6ră n'a chlema 
străine. , E o _ 
: <Hm, credă dio To surată, — da să vedI ce rochii le-a cumpărată malcele lori 
la amândouă şi năframnă la mână; — d'apol ce petele cu vrâste şi cu pene, de 
unii Jâtă de mână! .. .. a m 

«D'apol fis şi ele pune odată, că sciă că n'aii mal fustă...» a 
(3) Com. de d-lă El. Popă. o „ , “ile ciori Veă 
(4) Virginele Romanilorii representaii pre graciile din nunțile „deiloră. Vedi 

Rossbach Untersuchungen iiber die Răm.' Ehe. Stutig. 1853 'p. 47.



— 234 — 

dună ele la mire și după ce capătă dela acesta, ca şi mal 

nainte vorniceii, câte-o ploscă plină de rachiă și câle ună 
băţă cu năframă şi cordele legati, se pornesci prin sată 

și începu a chiema pre 6speţi la Uncropii. j 

In unele sate din Bucovina chiamă pre 6speţi la Un- 

cropi numai singure vătăjițele, în altele însă chiamă îm 
preună cu dinsele și vorniceii mirelui, și 6răși în altele 

nu € daiină de-a numi vătăjițe și a-le trimite ca ele să 

pofiâscă pre 6speţi,. ci poftescăi numai singuri vorniceii 

mirelui, carii, în casuli acesta; remânu și după masă-mare 
în funcţia lori de mai nainte. | 

In satele, unde e obiceiui de a se învita ospeţii la Un 

cropă numai prin vătăjițe, vătăjiţele se duci pe la case și 

invită pre 6speţi fără a mai face. multe tăcâmuri și glume: 
In satele, unde vătăjițele învită pre 6speți împreună cu 

vorniceii, mai la fie-care casă unde se duci să învite, facă 
o mulţime de glume, jâcă pe drumi și n ogrădile celoră 
ce sunt învitaţi, chiue și cântă felii de felii de hore sa- 
tirice, și pre cine îlu întâlnesctă pe drumii nu-i dau pace, 
ci-lă ieau peste piciorii și multe altele de-asemenea faci. 

Imbrăcămintea şi gătirea vălăjițeloră sau a vornicițe- 
lori este ca și a celor-V'alte neveste tinere din satulii în 
care se serbeză Uncropulă. 

In satele românesci de pe lângă Prutu din Bucovina vol- 
niciţele se numescu sfasce sing. sfașcă dem. sfășcuţă. Acestă 
numire, care vine de la rusesculii «svacha» (Brautwerberin),(1) 
Sa introdusă în limba română abia în timpulu mai din urmă, 
adică după alipireă Bucovinei la Austria, şi se aude nu- 
mai în acele sate, în cari Românii sunt în necontenită 
atingere cu Rutenii. Şi ea na într ati numai în vorba de 
iote dilele, ci a străb ătută chiar și'n literatura poporană. 

  

(1) Diiringsfela, op. cit. p. 24 şi urm.
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Dovadă despre acâsta fie-ne următoriulii cântecii din ]/a- 

hala, care se cântă în 'decursulă nunţii :: 

Sub răchita rămurată: 
Șede sfaşca supărată, 

Că miresa n'are tată, 

N'are lală, d'are mire, 
Si s'orii mângăia mai bine. 

Apoi şi acesta, toti din Mahala: 

Colo ?n vale lângă târlă | 

Șede-o sfaşcă bată'n gârlă 
De-unii păharii de băutură | | 

C?ună ciolanti de carne gură. (1) 

In urmă şi dintrunulă din Boianii, care sună așa: 

Vine o şfaşcă de pe lanii 
Cu trei puişori pe stanii, (2) 

Unu-i roşii, altulii e verde, 

Bine sfascei i se șede. (3) 

Bucătăriţele. Nu.e nici o Româncă, care să nu scie 

rendulă bucătăriei, să nu scie fierbe și pregăti mai multe 

“eliuri de bucale, .cari sunt usitate la Românii noștri 

țărani. a A 

- Fie-care Româncă harnică, fie-care econ6mă bună fierbe 

şi pregătesce iotdâuna singură bucatele trebuinci6se pen- 

tru susținerea: casei sale. | 

In serbători și la qile mari Româncele sciit să prepare 

(1) Com. ae d-lă G. 'Tomotagă, cant. bis. 

(2) Atâtă cămeşile câtă şi cămeșdele (sing. cămeșoii) femeescl sunt compuse 

din dâu& părţi principale, şi anume: partea dela brâă în susii, care dimpreună 

cu mânecele se numesce stanti pl. stani, şi partea dela brâu: în josii care se 

numesce pâlă pl. pole. | a 

Stanuli, dem. stănuții, stănișorii, se "mpăresce &răşi în trei părţi: plepțit 

(sentrebuinţeză ma! multă în plural), mâneci şi spate. N _ 

Puii, dem. puişoră, puiută, adică nisce cusuturi în diferite forme, se cosă 

numai pe mâneci şi pe plepți. 

(3) Com. de d-lii V. Turtureanii.
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măi „multe :: feliuri ;: de bucate; - după “cum adică sai 
deprinsă și au învățată: și. ele de.-la' mamele. şi bunicele 
loră și după cum au vădută că-.se- prepară acestea și de 
alte femei la deosebite prilejuri: și ospețe. 

Cu tote acestea însă că: 'Româncele se pricepii forte bine 
la prepararea bucateloră poporale, la nunţi, mai alesi la 
nunțile cele de frunte. unde este vorba de a cerne în 

restimpi de câte-va dile corețe întregi de făină, de a 
coce mai multe cuptidre - de pâne, "colaci, cozonaci, mălaie, 
plăcinte, babe, învîrtite și. alte copturi, unde trebue a se 
face mai multe. turte de tog gmagi, sau. tiăteței, apoi Vureței, 
burechiţe sai Dureclăuşte, ser male, gălusce, răcituri (reci, ai- 
turi) și altele de: “asemenea, unde trebue 'să se fârbă dle 
întregi de zamă pentru nuntașii adunaţi, mamele mirilorii 
trebue de timpuriu să se îrigrijescă şi să-și Tea și pre alte 
femei într'ajutoriu, ca tâte: copiutile ȘI herturile acestea să le. pâtă găti la timpul cuvenit. - 
„Deci. atâtă săcra-mare, adică: mama mirelui, 'câtu și sc 

cra-mică, adică - mama. miresei, poftescu 'cu.w'ro 'câte-va 
dile înainte de cununie: pre nisce mătuşe! de ale loriă sai 
pre alte mueri bâtrâne, cari se pricepă bine la rândulii 
bucătăriei și.le..râgă -ca: acestea să Je: stea: mână “de aju- 
toriă și“să'le! ajute a -“găti tote. bucatele” trebuineiose pen- 
tru nuntă. , CI 
2: Aceste. muleri. bătrâne, . e cară, mai: de cum începe și până ce se sfârșesce nunta, stat și ajută scereloră mari și mici a toce și a fierbe, a țin bucătăria în biuriă rânduclă şa griji prin casă, se numescti de poporolă r 
covina.  Bucătăriţo: sau şi. Caiceriţe, după cum ne spunii.ur- mătorele. versuri, cari le Scotemi, dinte o oraţie ce se ureză la niesele de Ja nunta: a 

omânii din Bu- 

2 

* Ooleeriţe: coiccrițe, : 
Nu şedeți totii prin cotruțe;
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lan mai Yeșiţi și la lume 

Ca să vă potii spune-unii nume, 

Că n'aii meșterii ce lucra, 

Boerii la masă cu ce sta 

"Și slugele de ce căta.... 

Calceriţe însă se numescii ele mai cu samă atunci, când 
puindiă bucatele pe masă, obicinuescii și ele a rosti di- 
ferite oraţii scurte saii a cânta unele. cântece glumeţe. 

Bucătăriţele se adună într'o qi anumită înainte de cu- 

nunie, fie-care unde este poftită, şi împreună cu stăpâna 

de casă și cu alte femei începi a cerne făina, care este 

menită pentru nuntă, a o frămiata și coce. 

Bucătăriţele, cari se cunoscii de pe pestelcă, ce ne 'n- 

treruptă o portă pe dinainte ca să nu se tăvălescă, când 

âmblă cu 6lele și cu talgerele, sunt de comuni forte bine 

dispuse. Ele când dau bucatele la masă, când stringă lal- 

gerele, când vinii și se întoreii, facii o mulţime de glume. 

Și cu câtii sunt mai bătrâne, cu atâta de multe ori și vioșia 

nuntașilori e mai mare, căci atunci Colceriulă saă Colăca- 

viulă numai inceteză de a le lua peste picioră, de a glumi 

cu dinsele și a le spune să nu âmble așa de înceti, ci 

să se pârte mai iute ca nisce fete mari, și câte altele. 

Dar las” apoi numai pe dinsele, că și ele sciă ce să 

respundă colceriului. Sciă să-lii pălescă unde- lă dore mai 

“tare. Şi atunci numai să vegi risetele” și strigătele de 

«bravo» ale nuntașilorii. Voia cea bună și veselia ajunge 

atunci la culme.
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XXV. DARURILE 

După aședare și încredințare începi încredințaţii a se în- 
griji și de davai, căci este uni obiceiii sirăvechil nu nu: 

mai la: Românii din Bucovina, ci pretutindeni la toți o- 

mânii (1) ca atâtii mirele câtu şi miresa să împărțescă în 

decursul nunţii mai multe feliuri de daruri. | 

Daruvile de cari se îngrijesce mirele și cari sunt me- 

nite mai cu samă pentru miresă sunt următârele : o ladă, 

numită în unele părți în decursulu nunţii și tronă (9), în 
care își pacheteză mirâsa înainte de nuntă o parte de 
zestre ; apoi o păreche de ciobote sau papuci ; ună fosă 
70șă; ună pieptene ; o oglindă; o bucată de soponă; o pă 
veche de colțuni ; flori de târgă cu cari se *mpodobesce mi- 
resa când plecă la cununie; unii tulpană de lână sai de 
m&tasă şi ună fistimelă, celă dintâi numiti și hobotă, 
care îl servesce de înhobotată, &r ali doilea de legată (ho- 
botul) peste frunte. 

Pe unele locuri este datină de a procura miresei ca 
dară încă și uni pieptară” de mătasă ori uni cojocelă sau 

  

() 1. Mârza: Regulele nunţiloră, p. 6—9.—G. Trăilă: velă originală pop. publ. în «Familia» 
rada : Datinele la nunți ale pop. rom. 
«După ună timpi 6re care se faci sch 
logodnicului şi a logodnicel; acele dar 
-alte lucruri, mar cu samă relative la 

(2) 1. C. Tacită: Nunta la pop. ro 

<Păună Petrişoriă,> n0- 
an. III. Pesta 1867 p. 282. — T.T. Bu- 

din Macedonia, publ. în op. cit. p. 418: 
imburi de daruri reciprocă între familia 
uri constati din cămeși, colțuni, batiste şi 
îmbrăcăminte.» 

m. publ. în op. cit. p. 21,
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uni cojocăi mueresci cu mâneci precum și-alte mărunțușu:i(1). 
La clasele mai culte precum și la Românii de prin o- 

rașe, cari sunt mai avuţi, pe lângă unele din Qarurile în- 
șirate, se procură încă și o petdlă din firă de. aură, 

care servesce miresei în locă de hobotă. a 

Tâie darurile acestea, cari se numesci «daruri de. mi- 

vesă», le cumpără mirele cu vo săptămână sau și două 

înainte de cununie,.şi unele dintre dinsele. precum bună- 

oră lada, i le dă miresci cu vr'o câte-va dile înainte, al- 

tele însă și mai alesi cele ce aii să-i servescă spre schim- 
bare, din care causă se numescuă ele și schimburi, abia în 
ajunulă cununiei. . 

Pe lângă aceste daruri inai cumpără mirele încă şi o 

păreche de papuci sai ciobote pentru sâcra cea mică, 

mama miresei, €r dacă mama acesteia nu trăesce, apoi: 

pentru ceea-ce o suplinesce. : 

Miresa se'ngrijesce de daruri nu numai pentru mire, 

ci și pentru socril cei mari, părinții mirelui, .precum și 

pentru nunii cei mari, starosti, cuseri, vătăjei și cărăuși. 

De aceea darurile pregătite de mir6să se : numesci : da- 

put de mire, de socri, de cuscri ete. 

Darurile, cari le pregătesce mir6sa anume peniru mire 

și pre cari le îmbracă acesta întâia oră când plecă la cu- 

nunie, sunt următârele : o cămeșă de burunciucii, de bum- 

baci, de inti sai și de fuioră, adică după cum e și starea 

materială a miresei; apoi ună brâă, o năframă şi „0 trăi- 

stuță. Acâsta din urmă însă numai în acele sate, unde 

este datină de a purta, trăistuţe. Afară de acestea-îi mai 

(0) G. Trăilă, op. cit. p. 282: <Aci, adică la logodnă, mal ântâliă se pertrac- 

teză despre darul miresei. Anume pe aicl mir6sa cere: ladă n6uă, cisme roşii, 

pteptariă de mătasă or cojocelii, cojocii mueresciă cu mâneci, sirmă de aurii 

pentru-turbenţiii orl câ&psă pentru cialma — conciă. — Aşa câtă nu de puţine 

ori se întâmplă că mirele cu tâte provede pre miresa sa. Acâsta se. numesce 

„tocma., -
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cămpără': și 0 'flăre. de târgă pre. care. 'mirele 'o portă de 

xegulă  în'cușmă ca 'semnii că e: încredinţati (logoditii) de 
cum. începi” ali se striga .vestirile și până după cununie. 

Pentru socrulă:. celii mare -câse miresa ' numai o cămeșă, 

dar, și acâsta nu.:€ așa. de:frumâsă, :adică cu găurele, flu- 

tură și canafi, ca a mirelui. Pentru s6cră prepară ase- 

menea o cămeșă precum şi o pândătură adica o mânister- 
gură sai: ştergară de: îmbroboditii, er. pentru cefalalți di- 

ferite. :ştergare și năfrămi: ... a | 
Darurile mirelui . le trimite miresa, ca și mirele, abia 

în ajunulă cununiei, €r tote cele-lalte le împărţesce după 
cununie, afară de năfrămile menite pentru vătăjei, carl 
le împărţesce inainte de a pleca aceștia ca să învite pre 
săteni la: Danţă 'saă Vedye. : 

Unele dintre obiectele înșirate mai sust fie-care mirâsă 
le are de mai nainte gata, căci fie-care fata sîrguinci6să, 
care: aşteptă. să se mărite, se'ngrijesce de cu timpurii - 
să le aibă. Altele .însă, precum: cămeșile și cu deosebire 
cămeşa de mire, 'trăisiuța și o samă de năfrămi, remână 

„a fi “preparate : abia după logodnă. Şi mirâsa trebue să 
caute ca şi acestea să fie numai decât gata până la cununie. 

Fiindu-i însă miresei peste putință dea pregăti singură tote 
darurile câte sunt de lipsă, este datină ca înainte de cu- 
nunie cu vr'o săptămână sai Și cu două să se adune 
mal cu semă serile la dinsa mai multe fete și neveste 
tinere, cu cari a trăită ea mai bine în timpului fetieă sale, 
însă mai alesi drustele, și acestea îi ajută apol a croi și 
a cose title darurile trebuinci6se. i 

mai că ajuta pate ae Și Dereotele adunate mu a 
pe alia a câse, ci | o îi aumal că se învață urs , povestesciă și cântă o mulţime de cân- 
tece. di - a | tece dintre cari partea cea mai mare se referesci la mire 
ȘI mMiresă, e
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Și dacă mirele e pe placuliă miresei, dacă ea cingură 
şi Va alesii și se duce de bună voie după dinsulă, 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 amintiti, şi la 
Români fârte adese-ori că o samă de părinţi nu voră ni- 
micii să scie despre voia și plăcerea fiilor, ce vorii să-i 
căsătorescă, ci el îi facii cu de-a sila să se ducă unulă 
după altulă, fără a-i întreba mai ântâiă de se placă ori nu. 

Pre acei părinţi, cari se bată mai cu samă după prea 
mare avere sai silescii pre fiicele lori să se mărite a- 
nume ca să scape de dinsele, cari vrea numai decât 
sămpingă cum se dice, ptetvile din casă, ceialalți Români 

nu-i prea fericesci. | 

Uni cântecii poporani,. cânlati de o nevastă ten&ră, 

silită de părinţii săi ca să se ducă după unui feciori ce 

nu i-a plăcutii, și numai de frica părinţilori săi s'a dusă 

după dinsulu, şi care de atunci în c6ce nu odată se re- 

peţesce la ocasiunea pregătirei darurilori, sună precum 

urmeză : | 

Frunqă verde trei măsline, 
Mai vină mamă la mine 
Și me-i vede și pre mine 
Cum mai măritatii de bine. 

M'ai datii dup'unii răii de câne, 

Că se duce serile, 

Vine demineţele. 
Eii îi daii zamă de puiu 

Eli îmi ie biciulii din cutu. 

Eu-i Qaii zamă de găină, 

Er eli sare la pricină. 

„A avutii unii comănaci, 

L'a lăsatii la crimă pe dulapă. 

Și-a avută unii pieptăruți 

Și la băutii la crismuţi... 

S. Fi Masian : Nunta la Români. , 16
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Unii bărbati, ce-a fostă silitit de .părinţii stă 

o.fată, care nu i-a plăcută, cântă: 

„ Pentru locii. și pentru casă 

Mi am pusii torta după masă. 
Ține, mamă, ușa bine, 

- Că întră tonta la mine. 

Ori o ține, ori o lasă, 

Cu tânta cum să țintă casă, 

“Cu tânta. cum oi trăi ? 

Că ea răi s'a "'mpodobilii. 

Cu basma ncgră la gâtă, 

Cum mi-i mie mai uritii. 
„Mama din bolă mă seste 
Da din uritii nu mă pote, 

Că urilulă n'are lâcii 

Namai jânqă și toiag! (1)... 

să jea pre 

In genere însă cele mai multe cântece, „ce se cântă la 
ac6stă ocasiune,.se referesci la mir6să. 

Yetele, cărora le pare răi după surata loră, că acâsta se 
desparte de dinsele, dară mai alest nevestele, cari prea 
bine sciă ce pâmă bună-i măritatulă, cântă o mulţime de 
doine de jale, prin cari facă pre mirâsă nu odată să plângă 
de se cutremură cămeșa pe dinsa. 

Reproducemă vro câte-va din acele cântece, 
Din Bucovina: 

Fetiţă « din doi părinţi, 
Ce cugeţi de te măriţi ? . 
De-ai seci cum e măritată 
Ai șede la: mă-ta fată, 
Ai șede şi-a mai Teli,. 
Cosiţ'alb'ai trapleti ! (2) 

Din "Transilvania : 
o III 

(Î) Din colecția mea inedită, 
(2) Din colecţia mea ineaita.



— aa 
- citi ii. “Draga tatii, mânâră fată, 

: 35% seit cum- e măritată, 
„7 Șede-o-al la mă-ta fată, + 

ȘI ai trăi nemăritată, | 
Și ţi-ai purta fetia 
Ca popa vangelia ! E 

“Totă din Transilvania : | 

Fetiţă din dot. părinţi, 
Ce cugeţi de te măriți? 
De-ai sei cum'e măritată. 
Ai şed6 la mă-ta fată . 
Și-a mai ţese pândă lată! (2) - 

Sau astfeliu : a 

Copiliţă cu. părinți!” 
Nu sili să te măriţi; 
Măritatu-i mare câne, - 
Nu-l pâte “strica chiar nime, 

Nice popă; nici vlădică 

Fără. mortea ceă grabnică-! (5): 
Din Moldova: | : | i. 

Frundă verde. trei agudi,. 

Copilă cu doi. părinţi. ; 

Ca luna între doi sfinți. .; 

La ce tu te mai măriţi?: 

Că mila de la, părinți. 

Cu mare: greă..6.s'o: uiţi, . - 

Da mila de la: bărbată- «;- 
Ca îrunga-i de păr. uscați: : : 

=
 

Mai tare. te dogortsci. 4)... , 

(1) Din Reteagă, com. de d-lă. L. Popă Reteganuli. .. 
(2) Gr. Sima a lui Ionii: Cântece „pop. din Buclumii- -Poleni, pub În. «Fami- 

Jia> an:-XIX:; Oraâia-:Mare, 1888, p 82. 
(3) Din colecţia mea inedită. 

(4) El. D. O. Sevastos: Cântece 'Mold. pi "80, 

„a. vii 

ca ag 
. . ai 

.
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Dacă mirâsa se mărită in altă satu, și dacă din întem- 

plare a avuiă unui iubită în .satulu său, după care bucu- 

rosă ari fi mersă, însă părinţii ei n'au voitu s'o dee după 

dinsulă, atunci fetele, între multe alte cântece cântă încă 

şi pre celă următorii : | 

Frundulână lozioră, 
Prea iubită soridră, 

Când te vădii sara pe afară 

Arde inima-mi cu pară. 
Când șădi pe prispă din dosti 
Cu capulii plecati în josii 
Cu scululă pe după capii, 
Cu mătasa trasă'n aci, 
Cum frumosi coși năframa, 
Ci-o să ţi-o da nunâ- ta, 
Mi se rupe inima. 
N'ară ajunge tatăl tăi 
Cum te qă după unii răi 
Ne scintii și ne'ntrebatiă, 
Lumea ?ntrg'o colindatii 
De nevastă nici c'aii datii 
Numai elă că s'a aflată 
Pe tine să mi te dea. 
Să-mi rupă inima, mea. 
Frunqă verde lozidră, 
De te-i duce, soridră, 
Cu sirăinu 'n ajtă țară, 
Să mai vii şi'n satul tăi 
Să me'ntrebi ce mat facă ei, 
De-i auqi cam. muriliă, 
Tu să-mi treci pe la morminatii, 
Să mi dai: țerna într'o parte. 
Să găsesci Ose'nșirate 
Să vedi dragostea ce pote, 
Că duce Ja 'hali de morte. 1) 

"Mirâsa, audindu-le Și umplându-o jelea, nu se pole rabda 2 
(1) EL. D. O. Sevastos: Cântece „Mold. p. 127.
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de-a nu cânia și ea, și anume: dacă mirele e altii fe- 
ciori, și nu acela .pre care Va iubiti: 

Prutule. apă vioră,. 
Face-te-ai nâgră cernelă 

Să-mi cernesciă cu ea catrința 
Ca -să-mi jelescii pre bădiţa.. - 

Bădița de peste dâli 
Arii veni şi pare cală. 

le-ţi, bădiț'-unii calit cu plată 

Şi-i trece de-a lungii-o dată. (1) 

Dacă mirele e feciorii bătrână : 

Frunqă verde și una, 

Maică, măiculiţa mea, 

După bătrânii nu mă da! 

Nu mă ca după bătrânii, 

Că cară tâmna la fenă 

Și merge pe drumii tă cândii 
Și întră'n casă sfădindii. 
Ei îi daă ca să mănânce, 

Eli m& sudue de cruce. 

Ei ilă întrebă ce-a mânca, 

Eli m&'ncepe-a blăstăma. 

Că elă îi mai muliii bătrânii. 

Şi-i pică din gură ?n sinii. 

Dă-mă& dup'uni feciorelii 

Tinerelii și sprintinelă, 

Că feciorulii tinereliă 
Când cară tâmna la fenii 

Vine sara şuerândii 

Și întră ?n casă ridendi. 
Ei îli întrebă ce-a mânca 

Elii mă prinde-a desmierda, 
: Ei îi daă ca să mănânce 

Eli îmi spune vorbă dulce. (2) 

UI) Din Bolană, com. de d-lă V. Turtureni. 

42) Din Bolan, com. de a-lă V. Turturenă.
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_- Dacă mirele e văluzoză : e e ce ini 

= 

te. 

i! 
Dă-mă după unii flăcăii; 

Că mila de la fMăcăi i 
Ca: unu mării bunii de sub: brâti, 
Er mila''de văduvotu .: Na 
Ca oghiala din gunoi! (1) 

Mamă, sufleţelulii me 

ă 

Când se croesce și se câsă cămeșa de mire una dintre 
neveste cântă : - : ic 

Hăulesce fiiculiţă, 
Câţi vei fi la mă-ta gâă. 22 
Că dacă te-i mărita 
Hăulitulii ţi-i uita : 
În casă de sâcră-ta, . vi. 1: 1 
In tindă de socru-tăii a 

Afară de soţu-tăă. ii 
Că sâcră-ta nu ţi-i mamă 
Sa ți ţie cuvintu'n samă.. . 
Și socru-tăă nu ţi-i.nene -.::: 
Să-ţi deie faguri de miere. i 
Şi bărbatul nu ţi-i frate; 
Să socoţi- că „nu te-a bate. 
Câ mila de la mămucă ;-.:: 
Ca și miedulii -celă de nucă: -.! 
Și mila dela tătață i . 2 
Ca și mierea -din litruță, i 
Er mila de la: bărbată a 
Ca crenga de mării uscati, 
Când te pui să te umbresei. -: 
Mai răi fața-ți dogoresci. își... 
Dacă-i vreă ce-va a dice .:: £: 
Elă ţi-a'mplea gura. de: sânge. 
Și te-a: pune şi-lii vei bea, 

ÎI 

(1) Din Bolană, com, de d-lui V. Turturenă, Ă - i - ati
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" Jlircsa 

Dară eii cum să mi-lă beii, 

Dacă e sângele meii? 

Și eii dară cum l-oiu bea. 

C'acela-i din carnea mea ?... (1) 

Dintre tâte darurile, câte s'au înşirati mai sustii, cele mai 

principale suntu hobotulă și. cămeșa de mire sau, după cum 

spunu Selagenii, cămeșă de miroiă, (9) pentru că aceste două 

obiecte le întâlnimă pretutindene la Români. Cu tote 

acestea însă noi vomă vorbi în șirele următâre despre fie- 

care darui în deosebi. 

Vomi începe mai ântâiu cu Nobotulă.. 

Hobotuli, are în Bucovina mai multe numiri și anume : 

hobotă, Valță şi mimiteţii saă nemiteţă. Cea mai respânditii 
numire însă e hobotă. Numirea balță se "ntrebuinţăză mai multi 

în munţii românesci despre Transilvania. 'Totă în acele 
părţi, unde esistă acestă numire, se află și verb. a în- 

bălța, în locă de a înhobota și înbălțare în loci de înho- 
Votăre, înbălțată în loci de înhovotată. 

Numirea nimiteță e usitată mai multă în districtulă Storo- 

jineţului, adică în părţile despre Prută. Totu în aceste părți 

esistă și diferite cântece despre dinsuliă. Eta unulu din 

satuli Crasna: 

Legea ta de nimiteță 

Multii ești supțirelii și creții. - 

Si-amăgesci copi!ele 

Și le acoperi gâţele. 
Și le iei codiţele. 

Când li-i lorii lumea mai dragă, 

Le pui pândătură albă. (3) . 

(1) Din Bolană, com. de d-lă V.-Turturenă. 

„_(2) Com. de d-lă El. Popă. 

(3) Dict. de M. Bărbuţă. — Sub pdnzătura a1uă se'nțel ge aice mânisenzura 

sai ştergarlulă cu care se îmbrobodescii nevesteie.:
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Altulă din satulă Vama, .districtulă Câmpulungului : 

Bată-lii crucea nimiteţă 
Da elă mândru-i şi -isteţii : 

Inșală copilele - 

Și le legă braţele, 

Le-acopere cosiţele 

-Si le'nchide cărările. (1) 

In unele părți din Transilvania se numesce dalţii, & er 

înpodobirea saii învălirea cu dinsulă se esprimă prin verb, 

a înbălți—âînbălţescă, în altele tulbentiă(2), sovonii sati zovonil, 

potilată şi procovii. (3) 
Numirea balță e întrebuințată mai.cu samă în distric- 

tulă Năsăudului, sozoni şi potilată în munţii apuseni, 

singuri potilată pe Târnave (4), 6. procovi, după cât 
îmi este mie până acuma cunoscutii, numai la Românii 

din Șcheiu (5). 
Cum că cuvintulii balţi e forte răspânditi în distrietulu 

" Năs&udului se .pote cundsce şi de acolo, pentru că îl 

întâlnim chiar și'n descântecele din acesti ţinulu. Aşa 
întrunită descântecii de «Iele» între multe alte versuri 
proviniă și acestea : 

O Maica Domnului cea sfântă, 

Nu ne încide în ladă lădiţă, 

In lacră lacriţă, , 
Nici în sdiocă de nucă nu ne băga, 
In mare nu: ne arunca; 
Că ne-omii duce tare şi vârtosii 
Cu puterea lui Hristosă 
In virful munţilorii, 

(1) Com. de G. Toma, stug, gima. 
(2) T. T. Burada: O călătorie în Dobrogia. Iaşi 1880 p. 21. 
(3) Com. de d-lă |, Popi Reteganula. — VedI şi «Revista nouă> an. 1 p. 109. 
(Com. de d-lu [. Popă Reteganulă. — Veqt şi Frâncu şi Candrea, op. cit. 

p- | (5) Revista nouă, p. 109. i
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In crușile. braqilorii. 

„În cununa feteloriă . 

In balţulii mnireseloră, . 
In struțulii voiniciloră, 
In masa împăraţiloră (1). 

—
_
 

S
a
 Er cuv. potilată, care vine de la mag. potyilat, îl 

întâlnimă în următârea oină : 

Fost'am fată de bogati, 
Mers'am după blăstămati, 

Ce-am avutii totă am mâncaliă. 
Am avulii vr'o doi, trei lei, 

Și t-amii datii pe doi viței, | -. 

Și-a grijilăi lupii de ei; 
Si-am avutii şi-unii potilatii, 

Si acela că lam datii 
Pe pipă şi pe tabaciă, 

Să nu mârgă sara 'n sati, 

C'a veni cu capulii spariii.., 
Nu mi-i de durerea lui, 

Dar mi-i ae năcazulii mei, 
Că mă face să-li legii eii (2). - 

In Selagiă și Chiorii se numesce dalță (3), în cele-lalte 
părți ale Ungariei tulbentiă (4) și turbențiu (5). | 

In fine în Moldova se numesce hobotă, în. Muntenia 

sovonă, și zovonă, a sovoni =a învăli, a înhobota, zotonită= 

“. înhobotată (6) și sobonă (7), eră în Dobrogea sovonă (8). . 

(1) Lazari Șarneanii: lelele etc. studiă de mitologie comp. Bucuresci 1836, p. 12. 
(2) Maria. Precupă: Dolne şi hore din Ardeal, publ. în <Ședătorea» an. IV, 

Buda-Pesta 1878 p 45. ” 
(5) Com. de d-lă El. Popi. , - _ 

(4) D. T. Bojincar Anticele Romaniloră, p. 207, Nota 2: «Asemenea pândă 
— adică flammeum — întrebuinţâză şi miresele românesc! cu numele tulbentiă 
ş. a. cu care aşa se învăluescă, acoperindă toti capulă, câtă numa! ochil loră 
se potă vedâ.» , . : 

* (6) G. Trăilă, loc. cit. Sa - 

(6) Com. de d-lui G. Dem. Teodorescu. — Biserica ortodoxă română, an. VI. 
Buc 1 1882. p. 409. : 

(7) Haşasu: Di limb. zom. t. II, p. 1395: «ln Vâlcea Qin România hobotulii 
se numesce sobonti». , | , ” 

(8) T. T. Burada: O călătorie în Dobrogia, p. 20.
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“Hobotulă la Românii din Bucovina e, după cum ami 
ar&tati și mail susi, unii tulpană de lână saii de mitasă 
de coldre mai multă roşii aprinsă. e i 
„Aceeaşi colâre, 'adică cea TOȘĂ, avea şi hobotuli [lan 
meu (1) mireseloriă romane, care își acoperiati sa mai 
bine disă '. îşi învălfau (nubit, obnubit) (2) capul cu 
dinsulu chiar așa cum se învălesetă și miresele române 
din timpului de față. Hobotulu sai vălulă mireseloriă 1o- 
mane se deosebia de celă ce'lă -purlai tâte femeile, când 
eșiaii la preumblare-(3) numai prin colârea lui cea voşă () 

In unele părţi ale” Transilvaniei. hobotulă e o pândă 
aluă fină cu care se învălesce capulu miresei după CU- 
nunie (5). In alte părți însă, precum bunădră în Scheiu, 
era mai nainte ună feliu de materie necusută. Et ce ne 
spune d-lă G.1. Pitișu atâta în privinţa materiei câtii și 
în privinţa formei sale : i " 

«Procovu, — adică hobotuli, — îlă cumpăra nașa, a- 
dică nuna, de se'nvoia, să-lă cumpere, ori. de nu, căpăta 
dela cine avea câte o materie necusută, și. atunci trebuia 

  

(1) Plin. n. h. lib. KXL e. VII Fatu 
care a întrebuințată astfelii de acoperiă 
riel, fiindă că ea a fostă cea mal sfj (2) Festi ep. p. 184: obnubit capu opertione. 

Se înhobota, îşI acoperia capulă, 
perirea capuluț, 

. 
(3) Val. Max. 6, 3, 1G: (C. Sulpicius Gallus) uxorem dimisit, quod eam ca- pite aperto foris versatam coguoverat,  - (C. Sulpiciu Gallus) a 

cu capulă golă, 
- (4) In cele măi multe p 
Lexica 'şi Rosshach: 

a a fostă cea dintâiti femae romană, 
» ce însemnă sfala şi inocența feclo- 

icl6să şi nevinovată în viața sa. ii 
t operit, unde et nuptiae dictae a capitis 

de unde se dice și nuntă, adică dela aco- 

alungată femcea pentru că aflase că a petrecuti - afară 

asage, cari amintescă despre 
Untersuchungen p. 279) e v colore câre să 'ustmuă luteus color = colâre ros 2,361) nu însă şi despre foruă, Câte od ep. p. 89: Flammes amicitur nubeus 

ANiptiale flammeumn ( 
Orba mai multă numar despre 
ă(Plin. n. h. 21,3 4. Luca 

altă se numesce fammeum amictus (Pesti 
+Schol. Juven. -6,225:' fammea "genus a: 

micti) saă cestimentum (esti. ep. p. 92, 16) er despre -o învălitore de capă 
Nicăiri nu e vorba.. -- 

IE 
: ” 

(5) Com. de d-lui |, Popi Rcteganulu, *
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„Să o dea 'îndărăptă. Când îl: cumpăra nașa, procovulă 5 

mânea miresei, care își făcea din elă: sucnă,. de: era mai. 

-mare ; de 'era. stofă mai mică; ÎȘI făcea Şurțu. Materia, 

-cum era, se lua dela -ună. „capăt, "şi. se'ndoia în' lungit 

și se cosia pe muche. așa 'că : -ptocovulă avea forma: unei 

gluci “și: când punea în capi, „partea lungă venia pe 
spate» (1). . | o e i 

Ce se atinge de: colâea materiei amintite aice, de şi. 

nu ni se spune, 'se pâte -lesne presupune că ea'a'putută 

'să. fie roșietică, pentru - că sucnele și:-surțuiile de regulă 

I€ facă: româncele din materiile pestriţe. Er :câti pentru. 
formă, apoi cam totii așa îndătineză și miresele din 'Tran- 

Silvania a-lu împături şi a-lă pune pe spate când plecă. 

la cununie. Ma : - 

In Selagiii duce-nănaşa în presara: cununiei ; valţuli, cu. 

care are să se îmlălțeze: mir6sa la casa mirelui. și aice îlă. 
dă- ea nunelon ii. ca să-lă tivâscă.: Nunele, luându-lt, îl ti- 

vescă cu primă.(petea, pantlică) mierie. Faci apoi din altă 

primă tricoloră precum și din susăă sai Vărbenogă (lat.. 

Vinea minor), după cum se numesce planta acâsta în Chioriă, 

0-cunună.pre-care o cosă pe balţi astfeliă, ca atunci când 

vorii pune-o; miresei pe. capă .să vină tocmui .de-asupra. 

frunţii. In unele sate; precum bună-dră .în cele.de prin. 

apropierea orașelori, balţult- dempreună cu cununa amin- 

lită se cumpără din boltă (dughenă). (2) 

In. Dobrogia e-un felii de pângă sau citi. (3). 

(1) Revista nouă an. L.p 109. 
-: (2) Com. de d-lii El. Popi. - 
(3) T. T. Burada: O călătorie în Dobrogia- p. 20, 21: La nunţi este obi- 

celulă ca miresa, după ce se gătesce cu telii (petelăi, să fie acoperită peste totii 

Capulă cu o pândă saii citi ce se numesce sozonii (hobotii) în câtii nu-i se vede: 
de locă fața, €r.- la! nâă ține' o cglindă, şi astleliă gătită este condusă de mână. 

până la biserică.» . |
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“In fine la miresele' române din Macedonia hobotulii e 
1_detcolore albă şi transparentă. (1) : : 

„„Cămeșa pe:care mirssa indiană: o ţesia şi o cosia pen- 
tru.:mire, ca și miresa română sau cea rusă de adi,ser- 
via: mirelui spre:a. vede lucrulă miresei. . 

Uni cântecii ilirică -ne aduce aminte că între multe alte 
daruri, cari le presenta miresa mirelui, era și o cămeșă 
elegantă, care nu 'era nici țesută nică împletită, dar pre 
care: copila (fiica. Dogelui veneţianii) prin trei ani de-a rân- 
dulă, diua și :n6ptea, cu propriile sale mâni a lucrat'o ȘI 
cusut'o cu cele mai fine fire de aură. In cele mai multe 
locuri din Italia, precum în Liguria, Piemont, Milan, Pe: 
sara; şi Perugino, miresa iși dă cea mai inare silință ca 
să cosă cum mai bine cămeşa care o dă mirelui ca pre- 
seniii. In Arpinate, în Abruzzi şi pe lângă Lago-Maggiore, 
miresa dăruesce 'nu numai mirtlui o cămeşșă, ci tuturori 
bărbațiloră înrudiţi cu. mirele. Er în Pistoia capătă, afară 
de mire, chiar și amândoi vorniceii să câte o cămeșă.(2) - 
„Miresa română, după câtii îmi este mie până acuma 

cunosculi și după cum am arătată și mai susii; cose câte 
O cămeșă numai pentru mire, socru Și s6cra “cea mare, 
părinții mirelui, 6r celorlalți bărbaţi înrudiţi cu mirele, 

„le împărțesce, după :cum ne: vomă încredința la locului săi, 

a le | darui: precum : ștergare, năfrămi și tulpane sai tes- 
imele. | | Si - 
Cămeșa de mire. Și cea de socr 

Şi totii-odată mai frumosi cusute. 
regulă mir€sa din pândă de dinsa lucrată, Miresa, care nu scie torce, țese și cose, e luată în ris de întregi satul nu numai în anulă celă dintâi, după -ce s'a măritată, ci chiar "până și la ali Șeptelea ară, și nu numai în cercuri Mii INI 

(ID 7. T. Burada : Daţi . - op. cit. p. 424, Datinele la nunţi ale Pop. tom. din Macedonia publ. în 
(2) Gubernatis, op. cit. p. 113-114, 

ă suni cele mai scumpe 

Cea de mire o câsede
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mai restrinse, ci și la petreceri publice prin o mulţime 

de chiuituri satirice. Elă una dintre acele chiuituri, care 

o.strigă feciorii din Bucovina în decursulii jocului fete- 

lorii ce nu sciii țese: 

Hai la jocii, dragulii badii, 

Nu sci'ţesă nici urdi, 

Tu facă păuza ca un sacii : 7 

Și dici că e de bumbacă, 
Tu faci pânza ca un ţolii 

Și dici că e de fuiori, 

“Teși o ţiră, nici unit cotii,... 

Hai, mamă, că nu mai polii ! (1) 

| „Alta, totă din Bucovina, care o chiue feciorii celori ce 

nu sciti câse : 

M'a mânatii mama de-acasă 
"Să-mi alegii una frumâsă. 

"Mi-am alesi una mai hidă, 

Care-i cu cămeșa mândră. - 
Mă sa 'mpunge, fata trage, . 

Vai mândră cămeșă .face. 

Mă-sa 'mpunge, fata. scâte 

Și de l6tră (2) nu mui pote. (3) 

„Și precum facă feciorii din Bucovina, tot așa faci și 

fraţii loră din Transilvania. Etă cum îeai și acești din 

urmă pre fetele. ce nu sciii .saii li-i lene a cose peste 

piciorul : . 

Dragă mi-i fata săracă, 

Ea cu mâna ei se'mbracă, 

Dar fata găsdacului 
Dă-o 'n mâna dracului, 

Că pe puii de la mână 

A datii brânqă şi slănină, 

  

(1) Din colecţia mea_inedită. 

(2) Lătră = mânără, = cochetă, 

-(3) Din colecţia mea inedită.



— 2514 — 

„Pe iie: din brâu în susii 

“Trei miere de cucuruzii, 

Pe iie din brâu în. jos 

“Pre mierțe de grâu frumosăi. (). 

Cămeşa cea de socru şi de sceră. le cosă de obicetă 

una dintre drusce sai altă fată, care scie mai bine și mai 

frumosi c6să. Năfămile. le cost de regulă druscele. Cea 

mal frumâsă e năfama de schimbă, care o dă miresa nâ- 

nașului la Masă mure. Aceean în genere e uită (disenată) 

pe margini și prin cornuri cu negru; 6Gră între urdilură 

e înflorită saii mal 'bine disă umplută cu toti feliulă de 
sirămătură. După ce se gală se împăturesce Și. se cosi 

pe-o c6lă de hârtie așa, că numai florile se vădi, er 

cimpulit celui albii nu se vede de felii. (2) 
In ma! multe părți ale Italie! mirele, când are să facă 

vre o visită, îmbracă pre miresă de totu noi. lu alte părți 
însă îi procură numai unele lucruri nouă Și 6răși în 
alte părţi, precum d, e.:în Carpignano, în. Lombardia, se 
dăruescă numai unelte de lucru, precum : cuțite, aca- 
rițe, fârfeci, degetare, saă, ca în Pesceara, între cei sermani, 
o fivcă forte frumos lucrată. Datinele acestea întărescit 
datinele cele vechi ale Romaniloră, la cari utensiile ne- 

vestei, precum furca, fusulă şi urdala, se ducea în urma mi- 
reseloră de către ună june-adolescenti numită camillus (9). 
———— 

(1) B. C. Fontanele: Dolne şi hore din Câmpi « în eŞed | torea> an, IV. Buda-Pesta 1850 p. 5. n Sp Arealul, publ. în Se (2) Năfrarmnă desvelită : | | . învălită 

  

ETER 
FI 

se Tanaquil, quae eadâm' iCoe- 
nte se, autor est M. Varro, fac- 
Furtunae, „qua Servius Tullus 

     

    

  

  

  

              (3) Plin. n. NA van, 48: Lana cilia vocata est, in templo S tamque ab ea togam regiam 

m cum colo et fu 
angi durasse, prode 
udidulatam in aede
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Aceeași datină romană despre - furca: nupţială se man- 

ține încă și în Monferato Albese; în “Monte Crestese, 
Ossola, Andorno, Sardinia, Corsica, după cum arată ună 
cântecă poporană corsici, care dice :. 

" Quando anderiti sposata 

Purteriti li -frineri ;': .. 

adică : «când vei fi miresă, vei pierde. ficăGria». Ir în 'Tos- 
cana se află unu cânltecii poporanii satirică, ce samănă cu 
0 novelă, care vorbesce despe nevasta ce nu scie târce : 

Frumsa domnă ce-a pierdutii furca ! 

Colindă lotă Lunia cereându-o ; 

Marţi o află singură sfărmată, O O. *. 
- Miercuri o pârtă toemindu- 0, | 

Joia perde fuiorulii, 

Vinerea îl pune în furcă, 

Sâmbătă își netedesce puţinii „capulii, 

Dumineca nu t6rce că-i sărbătore (1). 

Acesti cânteci toscană are f6rte' mare asemănare cu 

următoriulă cânteci românescă din Transilvania, prin 

care se ieaă în risă nu numai felele şi nevestele ce nu 

sciu ioree, ci în genere tâte. muerile cele, leneşe : 

Eu de când m'am apueatii 

-Lunia, Marţia n'am. lucrată ;- 

fucrat usus. Inde factum ut nubentes virgines. comitaretur colus comta cum fuso 
et stamine. 

Tanaquil, care se numesce şi Cecilia, a 'torsă lână la furcă cu fusulii în 
templulă lui Sang; acâsta adeveresce Varro, 'care/ma! dice, că ea a făcutii o 
togă regâscă undulată în templul Furtune!, cu.care s'a îmbrăcată Serv, Tullă 
De-aice vine că după mirese se duce furca cu fusului și urdala. 

(1) Gubernatis, op. cit. p. 114— 115. 

La bella donna che ha perso Ja roca ! 
, E tutto il lunedi la va cereando; 

„ip. IL martedi la:trova mezza. rotta; 
” Mercoledi la porta vassettando, 

] giovedi le pettina la stoppa, Te 
Il venerdi la va inconocchiando, E aa Di 
1! Sabato si li scia un po'la testa. 
Domenica non fila-pereh!.-&. festa. .
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Mercurile-sii între ele . 

Și se ţinii de multe rele. 

„Vinerile le cinstesciă, 

Nu lucru, că păcătuescii ! 

Sâmbăta-i prasnică legati : 

Nu lucru, mă culcii. în pată! 

Duminecă m'am sculatii 

Sapa 'n mână-o-am duatii 

Și la câmpu am alergatiă, 

Dar popa cu t6c'a datii 

Inapoi am înturnatii : 

ME *'ntâlnii cu sântulii vinii, 

Mi-li făcui prietinii deplină ! (1), 

Apoi în cât-va şi cu: următorea poesie poporană co- 

pilărescă din Bucovina : 
, 
Luni îi Lunei, 
Marţi îi Macovei 

Mercuri mergă la târgii, 
Joi oiu târgui, 

Vineri oiu veni, 

Sâmbătă ou odihni, 
Duminecă oiu lucra 

Dacă şi pop'a lucra (2). 

Sati după cum sună acestă poesie în alte părți : 

Luni, Lunei, 

Marţi, Marcovei, 
Mercuri la târgii 

Joi omi târgui, 

Vineri omii veni, 
Sâmbătă ne-omii lua. 
Duminic'omi serba (3). 

De şi furca şi fusulă după câtă îmi este mie până a- EN 
() Şedătârea, an. VII. Orâdia-mare, 1681. p. 122. - (2) Din colecţia mea ineâită. 
(3) Fâia familier. an. , lași 1875, No. 3, p. 34.



— 257 — 

cuma cunoscuti, nu se ţinii în timpulă presinte de da- 

rurile ce le dă mirele miresei române, totuși crediă că 

mai de multă se vora fi datii și aceste dou obiecte, 

pentru că și astăgi atâtu în Bucovina câtii şi'n 'Tranşil- 

vania (1), ele tvebuescii numai decât să figureze între 

obiectele ce se ducii, ca și la vechii Romani, dimpreună 

cu miresa, când părăsesce acesta casa părintescă și se 

duce la bărbatu-săă. Purea și fusulă sunt obiecte de cari 

o nevastă română nici când nu se despărțesce. Și pre- 

cum la Italieni, așa și la Români există o mulțime de 

cântece satirice prin cară se leaii în risti atâtu fetele câtii şi 

nevestele cele ce nu sciii târce și mal alesă cele leneșe, 

cărora li cade greii a târce. 

Despre cele ce nu scili ţese și cose am reprodusiă 

mai susii vo câte-va cântece. Acuma. voit . reproduce 

vo câtâ-va și despre cele ce nu sciii sati li-i lene a torce. 

Etă unulii din Bucovina: 

Torce furcă Vinişoră 
Că _ţi-oiu. pune inișorii. 

De când treci badea! n susii 

Nică unii firii pe fusă n' am pusii, 

Nici casa nam măluraliă, 

Nici blidele n'am spălatii 
Numa ?n cale i-am cătati. 

Toree furcă şi tu fusu 

Că eii mergii la crâșmăn susă, 

Crișma-i mare, frumușică,: 

Beii voinicii de se strică (2). 

Altulă din Maramureșii : 

Caieru-i mare pedepsă, 

Aşi dormi şi nu mă lasă. 

(LC :- Tacitii :-Niinta la pop... rom. op. cit. p. 25. 

2 Din colecţia mea inedită. 

“ S7 Zi Mariuni î Nunta la Români. 17
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De când. eaicrii le-am legatii, 

Cugelca mi-a ruginatii. 

Cu rugină din arădină. 

Cu dorii de fată bătrână. 
M'am rugatii ei cătră popa 

Să strămule: Dumineca 

Să-mi potii torce cânepa ; 
Popa nu m'a ascultati, 

Diua nu mia strămulatii, 

Cânepa nu mi-am gătatii (1). 

In fine trebue să mai amintescă încă şi aceea că alâlii 

cămeza de mire câtă şi cea de mircsă unii nu numai dintre 

însurăţeii din Bucovina, ci și din cele-lalte ţări locuite 

de Români nemijlocită după nuntă. le strângi bine și le 
păstreză dimpreună cu inelulă și năfiama de credință pănă 
la adâncă bătrâneţe sai mai bine dist până la morte, și 
abia atunci se îmbracă crăși cu: dinsele (2). 

Unele neveste însă faci prima cămeșuică pentru nou- 
născuţii lori din cămeșa de mire a părințiloră stă anume 
ca să na fugă novoculă tatălui loră de la dinşii (5). 

In o samă de locuri din Italia precum în “Tarent, 
Galerate, 'Turbigo din Lombardia, Casato și Palermo, se 
întrebuinţeză, pe lângă alte obiecte, ca și la Români, 
cu deosebire papucii ca dară de nuntă, 
ÎN N III 

(1) Tit. Budu: Dome și hore i . î li an. VIII, Pesta 1872 p. 423, iore pop. din Maramureşă, publ. în «Familia» 

(2) D. T. Bojinca: Antie.- - Rom, Partea [. p. 07: ină âni în multe părți, a nu rtea |. p. 207: <Datină este la Român 
mărita fetele cu vesmintele nele de râ i ată nisce 

îmbră i . ele de rândă, ci ai nis brăcăminte anume de nuntă gătite, care apol Zupă nuntă nu le pirtăs. — G. Misaili: «Nunţile | nt i A Bucuresci 1866, p. 151 a Români», publ. în <Ateneulă Români», an. | 
7 . 

| 
«Vestmintele de cununie, cu cari se îimbrac cămeşa i “a sfârşi şa de mire, după ce sa sfârşită nunta, mulţi înşi nu le mat îmbracă, ci le păstreză până la m6 câ 4 pănă la morte, ci î i totii ii ” 

tat NR e, când apol sunt îmbrăcaţi şi toti odată şi înmor 
(3) Com, de EI, Popă. 

ă.miresa. şi mirele, dar mal alesă
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Rusulă trimite miresei sale. papucii pe o lavă arume 
ca. atunci, când va Păşi întâiaşi data pragul nupţial să 
pășescă cu papucii, cari până atunci nu ai fostă de felă 
atingă „sai încălțaţi. | 

Im Berry miresa stătea cu picăorele gol, când sosia 
timpuiă să mergă la biserică și rudele ei cereaă în zădarii, 
una după alta, să o încalţe. Numai mirele isbutea. 

In T'ules rudele miresei aruncaii pe fereşti în prietenii 
mirelui tote încălţămintele vechi din casă. Pare că ar fi 
vroili să spună că nime din casă nu vrea sai nu pote 
merge la biserică. | 

Datina de a da.miresei papuci ca dară. este forte vechie. 

Grigoriu dela 'Tours (în scrierea. sa Vitae patrum, cap. 

XX). ne spune, că. Leobardy, care mai apoi. sa călugă- 

zită, la „căsătoria sa. a pusu. mai ântâiu în degetulu mi- 

resei urit înelă a sărutat'o și i-a dată ună papuci, apoi în- 

-cepu ceremonia nunţii. 

Mirele germanii devenea domnă (stăpână) preste miresă 

prin aceea, că o. încălța cu .o păreche nouă de papuci. 

Lacedemonianuli .de asemenea dădea miresei sale o 
încălțăminte. (Î) 

La Evrei văduva trebuia să scâtă încălțămintea frate- 

lui bărbatu-seti înaintea adunării bă râniloră, dacă eli nu 

vroia să o lea pre dinsa. (2) | 

In fine mircsa romană la prima întrare în casa mirelui 

mui era kertati să atingă pragulă cu pici6rele. (3) 

De papuci se ţină și colfarniă. 

Petăla, numită în unele părţi și Vetelă (4) eră în Dobro- 

(|) Lycurgus XXIII. Apud P. Lafargue. 

(2) A 5. carte a lul Morsi XXV, q. Apud P: Lafargue. i 

(3) P. L.afargue: Cântece şi obiceluri la nunţi: publ. în «Contimporanul» 

:an. VL. laşi 1887 p. 8.—Gubernatis, op. cit. p. 114. Su 

(4) <Lumina pentru toţi,» an. IV. Bucuresci 1883 No. 1 şi 8, p. 230 şi 231, 

.« România liberă», an. 1886, Octomvrie 25. Articl. «Vedrele» din foiţă. 

>
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gea şi Mâcedonia telă, plur. telâw:, care se face de regulă 

„din. fire de aură, rare ori şi din fie de argintă. şi numită 

în casulă din urmă petelă albă, e usitată şi la Grecii noi-() 
Insă și la aceştia, ca și la Români, e usitată mai multi 

la miresele din clasele ma! inalte. | 
Pesulă dem. fesctoră, ca dară din partea mirelui inainte 

de cununie, provine şi.la Albanezi. „Și precum Romin- 

cele, așa și Albanezele îndătineză a-lă purta mai cu samă 

în anulu celă dintâiă după cununie. (2) 
Unu altii dară cu multi mai caracteristici decât cele 

înșirate mai sustii e brâulă, brânețulă, cingătărea. | 
Brâulă era usilatii şi la miresele indiene, rece, ro- 

mane și celtice. In Francia elă a fostă darulă celt mai 
„obicinuilii ali mirelui. Asemenea este cunoscută Și pu- 
ierea ce i se atribue brâului miresei de o legendă ger 
mană. Pe câtă timpi Brunilda nu se descinge,— (ice le- 
genda respectivă, — ea e minunată, cum îi cade insă 
brâuli, e o muere ca tâte muerile (3). 
"De şi brâulă, după cum ne vormi incredința mai pe 
urmă, jâcă uni nare rolă și la miresele române, totuși, 
după câtit îmi este mie până acuma, cunoscutii, nu e da- 
tină ca mirele să-l dăruiască miresei, ci din contră mi: 
resa îl dăruesce mirelui, așa se usiteză celui puţină în 
satele românesci de pe amendoue malurile Prutului din 
Bucovina (4). | 

La Românii din Pinda este erăși datină ca nemurile 
miresei să îÎncingă pre Mire, când. vine acesta după mi- 
resă, cu ună bâă roșă (5). 

  

m 

(I) Dăringsfela. op. cit. p. 37. 
(2) Diiringsfeld, op. cit. p. cv, 
(3) Guherpatis, op. cit. p.-1r8, 
(4) Coin. de a-lă V. Turtuină, . 
0) 7, T. Burada : Nunta 'la Rom, d Macedonia, publ. în op. cit. p. 21.
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Ce se atinge .în specială “de puterea miraculâsă ce î-o 

atribue brâului legenda germană, apoi aceeași putere i 

se atribue lui și de cătră buladele sai câniecele bătrâ- 

nesci române, cu .acea deosebire numai că, nu cu pri- 

vire la mueri, ci la bărbaţi și în deosebi la voimici. Do- 

vadă despre acesta avemii următârele versuri pre cară le 

reproducemi dintro baladă: populară întitulată « Vidra». 

Ei de irâie supucară 

Și la luplă sc luară 

|)i de vară-până'n sară. 

Când în locii mi se'nvârtia, 

Când la vale saducea, 
Nici unulii nu dovedia!. 

Dar Stoianii mereii slăbia 
Brânlă luă se deseingea. 

« Vidro puiculiţa mea! 

Viu” de-mi strânge: brâuli că, 

Apera-te-ar Numnedeii, ” 
Că-mi slăbescă puleri:e, 
Ai se ducă averile !»(1) 

Apoi și cele următâre, scose din altă baladă populară 

anume «Ghiță Cătănuţă»: 

Aşa dac'aii cuvintalii, 

La luptă sati apucatii. 
Se luplară îutr'o qi! 

Sorele până: sfinţi. 

Dar în timpaulii de luplati 
Rea ispită. sa'plemplutii. 

Lui Ghiţă, care-i păsa 
Să și scape nevasta sa, 

Drăula i se si bcgiu 
Și cătră mânâra grăla:: 

«Mânăro, lasă calu'n frâii 

“Și ucdă-mă pustiulă râă, 

(*) V. Alecsandri, 0p. cit. p. 99.* 
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Că-mi pune capulă Codrenă, 

„li meă şi ală teă dușmană ! (1) 

După cum se vede din aceste două citate puterea ru- 
niciloră luptători constă în brâă. Cum le cade acesta in- 
dată devină mai slabi, mai nepulinelozi. 

Ce se atinge în fine de cele-lalte daruri, cari asemenea: 
îndătineză mirele românii a le da miresei inainte de cu- 
nunie, precum oglindă, nuci, tuvtă «dulce saă zahară ete. 
stă ce ni se spune: | 

«Miresele înainte de cununie, ca să fie vâdute de soere, 
îȘi cai mergând la biserică în sin o. oylinduţă mică cu 
dinsele, uni darabu de zalără pre care după cununie 
ilă pune soerei in mâncare anume ca acesta 'să fie în- 
tocmai ca zahărului de dulce; Și-apoi, nevrendii nici una 

să nască: copil, iea atâtea nuc? fripte câţi ani nu voesce 
să nască asemenea în sin, pre cară apa după cununie 
le îngrâpă în uni loct însemnată. și dice: când aceste 
nuci vorii răsări, atunci să nască ea copil. Trecendi ter- 
menulii pusă, iea toti atâtea nucă bune, le deserâpă pe 
cele firipte puse mai nainte şi ingiopă pre cele bune di- 
cendu : «Când "aceste nuci voră răsări, aluncă să nască 
ci copii.» Seniclege că nucile cele bune răsar și apoi 
femeea nasce.»(2). | i 
a 

(1) G. Dem. Teodorescu: Poesir pop. p. 432. ? 
2 i . - Ei cc. ş > ._. 

(2) «Luminătoriuli», an. Ş. Timişâra 1839, No. 27, în «Foişorăe,
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NXYI. CERNUTULU. 

Intr”o di anumită înainle de cununie, femeile, cari sunt 

menite a fi bucătăriţe, se adună la ună loci și dimpre- 

ună cu stăpâna de casă precum și cu alte femei începi 

a cerne făina menită pentru nuntă, a o frămenta şi a 

o coce. - | 

Acâstă datină este forte răspândită la Români. Dovadă 

despre acesta avemu cuvintele :Principelui D. Cuntemiră, 

care, cu privire la datinele dela incredinţăr, serie între 

altele şi cele următâre : | 

«După ce sa defiptu qiua cununie, Lai înainle de a- 

câstă qi, după st. liturghie, mergă rudele atâlă la casa 

mirelui câtă şi la a miresei, aduci musicanţii din loeii 

și își petreci ca în familie la ciintările şi musica lăuta- 
rilorit. După ce se ridică . masa şi se termină petrecerea, 

fetele şi alte femei ce sunt la casă, începă a cerne fă- 

ina care este săi fie pentru ospăț, pentru aceca se dice: 

acesta liua cernutulei (1). 
In “Transilvania Vineri. sava și n6ptea despre Sâmbătă, 

s6era mică și ajutorele aii de lucru cu frămintatulă pânci 

şi ali colacilori pre cari îi coci pentru nuntă (2). 
  

(1) Op. cit. p. 14t4—145, 

„(2) Revista nouă, p. 105,
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In Macedonia este datină ca „Joi dimineţă să se strângă 

fetele şi nevestele să curețe grâulă şi orezulii, și totii în 

acestă qi se trimită mai mulţi băieţi cu căldărușe să care 

apă de la tuci cișmele cu care are a se plămadi pâna, 

Vineri se trimite din partea logodnicului cal la pi 
dure ca să aducă lemne si r6u& crengi mari, din cari 

una se pune pe ogeagulu casei logodnicului, și celoră ec 

le-ai adusii li șe dă bacșişă. Lemnele aduse servescă pen- 

tru a se e6ce pânea și a se face bucatele pentru nuntă. | 

Toti Vineri spre sară se frământă aluatulă când fe- 

meile cu tâte în cori şi în unisonă cântă cântecul ur- 

mătoru : 

Nu va dada s'mi marilă * 

Ma-iii (1) dice că escu iică (2) 
îică, fiică ca perdică. 
Scolă dado s'mi marită, 

„Nu escu f6ta di nouă ani, 

Di nouc ani caleai tu «ace 

Ma hica, nă ră deda nu mi fuce. 
7 

Daco-românesce : 

, Nu vrea mama să mă mărilii, 
Că îmi dice că sunt mică, 
Mică, mică ca păturnichea. 
Seolă, mamă, şi mă mărită, 
Nu sunt fală de nouă ani, 
De nout.ani că; cai :pe dece, 
Dar mică, înc! 'odată niâma nu mă nasce.(3) 

Sai pre acesia..: 

Nu va „Muma, si ine măritii 
Că ali dzăsirăi că escu îiică,- 

o 

  

(1) îi se cilesce ca gun francisă. . (2) Românit . din: “Dacia-Trăiană încă multe părţi: miiică şi: îiică pe lângă mică. (3) T.T. Burada :. Datinele : la nunţi ale pop. rom. din Macedonia, publ. în op. cit. p. 13 

rostescă cuvintulă acesta în cele mal
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îică, laie, (1) cât ună Dute, 
Cât ună bute niarvisită. (9) 

Soatsile cu dzon di gușa (3), 

Ș'eu laie, dormu la ușă; 

“Soalsile "ntrecii calarii (4) 
- Ş'eu, laic, tu chelară (5); 

Soatsile cu culopanii, (6), 
Ș'ei, laie, ca mânile gole (7). 

Sâmbătă se coce pânea: totă diua și se pregătesci și 

cărnurile spre ospătare (8). 

In fine mai e de observatii încă şi aceea că miresele 

din unele părți ale României îndătineză la ocasiunea cer- 

nulului de a face o azimă (pâne) pe nisce desugi, eră 

după ce se cunună, mănâncă amândoi mirii din acea a- 

zimă anume ca să țină nulă la altulă, cum se ține o de- | 

sugă de alta (9). 

(Î) Laie= negru. 

(2iNiarisită= ne împlulă. 

(îi Gușa=grumazii. 

(4) 'ntrecăi calară = tracii calare. 
(9) chelară=celară, pivniţă. 

(3); Raza (Win le!)=pelinel, scutice. 

(7) Dr. Lustav Weigand : Die Sprache der Olympn-Walachen nebst e'ner Ein- 

leitung îiber Land und Leute, Leipzig 1885. p. 112. 

(8) T. T. Burada: Datinele la nunţi ale pop. rom. din Macedonia. publ. în 

op. cit. p. ilă. 

(9) G. S. loneani, op. cit p. 80
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XXVII. STEGULU 

In “Transilvania (1) şi Ungaria (2) nu se face nicio 

nuntă fără stâyă, care, ca şi la militari, e luată drepti 

simbolă ală eroismului (3) şi care, când se duci nuntașii 

să. aducă mirâsa la mire, îlă portă de regulă unii călăreții 

vomică nuimilii stegariă sai 'stegișă. 
In părţile despre Maramureșă ale "Transilvaniei şi anune 

pe lângă isvorulii fluviului Someșulă mare steguli acesta 
se pregătesce cu vr'o câte-va dile înainte de cununie şi 
numai în casuri de toti rari se face în diua cununiei 

dimineţa. | 
In diua menită pentru prepararea stegului mirele alege 

9-4 feciori dintre amicii săi pre cari îi însărcineză cu 
pregătirea lui. a 
— Feciorii aleși pregătescu stegulu în uvmătorniuli modă : 

Ieaii mai nainte de tote dout năframiI de aceeași mMă- 
rime dar de diverse colori, mai alesii de cele naţionale: 
roșu, albastru şi galbeni; năfitumile acestea, cari formeză 
aripa stegului, le costi preste olaltă astiă-felu ca stegulii 
să aibă două feţe deosebite, și apoi le prindă de partea 

w B. Viciu, op. cit. p. 4—5, 
(2) Com. de d. El. Popii. 
453) Com. de q. 1, Georgescu,
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superioră a unci rude frumosi: împestrită și ca deo-or- 

gie de lungă, dar uşâră de purtati, aşa, ca să fluture 

în aerii când slegulă e purtatii. In verfulă rudei ințepe- 

nesce două beţişore în forma unei cruci drepte, care stă 

orizontalii. Printre cârncle crucei legă: spice de grăi 

rupte din cunună (1) de la secerati sau adunate vara a- 

nume spre acestii scopă, apoi fire de berbânocii, tisă şi 

alte flovi, în fie-care corni de cruce anină câte unu co- 

lăcelă unume făculi și câte 1—3 clopoţele mici, şi er 

berbânocă. 

Colăceii sunt ai mirilorii. Dacă în decursulii nunţii cade 

ce-va de la crucea stcgului, bună-dră unulii ori mai mulţi 

clopojei ori-colăcei, e unii semni rău, are să se întemple: 

vre-o nenorocire, şi cu câtă e plerderea mai mare şi mal 

aprope de cununie cu atâta și nenorocirea va îi mai mare (2). 

Totu în aceste piiţi este datină că feciorii, cari. sunt 

insărcinaţi” cu pregătirea stegului să mergă cu ceterașit la 
miresă să iea de la cliemătărele acesteia cununiile de Vâr- 

jânocă, ce le-ai pregătită mai nainte de acâsta anume 

pentru stâgu, și apoi, întorcându-se cu. dinsele totii cân- 

tândi și chiuindă la mire, aici să le cosă pe marginea 

stegului. (3) | | | 
In munţii apuseni ai Transilvaniei stegulii se face din- 

t”ună vârfă supţire de bradui pe care se punu năfrămi 

de mătasă împodobite cu panglici şi printre coronele ce- 

tine sunt strămături, 6âr de corâna din verfă e legată 

„ună clopoţelă. Mănunchulă stegului e înfășuratii cu Brâne 

“Și cu brăcile de 'strămăturI. (4) | | 

(1) <Cununa» e o datină usilată la Românii din Transilvania pe timpulă 
secerişului. - ” ” 

(2) Com. de d. [. Popă Ret: ganulă. 

„* (8) Com. de d. D. Cosmolel. , 
(4) Frâncu şi Candrea, op. cit. p. 151,
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In Selagiă și*mprejurulă Șomeutei mari vină la Mire 

nunele, adică: druscele cu totu felulă de flori de 6rnă și 

cu trei năfiămi : una galbănă, una albastră și una roşă 

şi din acestea faci apoi slâguli, punendu-i toti odată 

pe de laturi şi nisce zurgălii micufi, 6r la veri uni clo- 

poțelu așișderea fârte micuță. (1) | 

Imprejurulă 'Timișâret e însărcinată cu facerea steegului 

stepariului nănașulu!. Acesta ilă face de calrinţe roșii țe- 

sute de ţărance, ori de mărămi. frumose de caiunii cu 

cordele pendinte de mătasă, cu ghiarlandă de floiă, în 

virtă, îlă înfrumuseţeză cu zurgalae și până în diuă Îlu 

împlântă pe casa nașului ori pe acumălrulii mare. (2) 

Totă așa semplânta și la Sâncela și pe lângă Blașiti, 

„er pe la Rodna îlă anină întruni cueriă oră pe grindă 

în casă, ude stă la vederea publică până ce plecă la cu-- 
nunie. (3) 

După încorporarea Bucovinei la Austria Românii din 

cele mai multe şate, neconvenindu-le stăpânirea străină, 

părăsiră vetrile părintesci și trecură în Moldova. Scurtu 

după aceea însă, în“ locului Româniloră emigraţi, pe lingă 
coloniile svăbesci, țipțeresci, slovăcescă şi ale Ciangăilori, 

Și pe lângă o mulţime de malorosieni şi mazuri veniţi 
din Galiţia, trecură şi se aşezară în multe sate din Bu- 

covina și Români din Transilvania şi Maramureşi mai 

pa de prin satele mărgiuașe, precum : Bârgău, Mocodii» 

sa ni N etc. Acești din urmă firesee că adu- 
i datinele străbune, dintre cari multe nu 

numai că le păstrară până -în diua de astăqi, .bună-oră 

IP eee sai <Dercnulă,» ci le împuseră. și Bomâni- 

cele predate aere Însă Je pierdură și ei singuri. Intre 

a ȘI stegulu de la nunţi. a 
(1) Com. de d. ki. Popă. 
(2) G. Trăilă: Nunta 46 
(3) Com de d... Popii oleg Imprei urulă Timişorer, publ. în op. cit. p. 45.
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Totuşi amintirea lui sc mai păstreză încă și astădi în 

următârea chiuitură, care se chiue când scotu pre miresă 

cu danţulă afară : 

| U! de minece şirâgii! 
la păcalii că n'are stâgii ! 

O avultii şi. lo vândutii! 

Da cu banii ce-o făcutii ? 
Cu mândrele i-o băută, 

Cu mândrele din Gălaţiă 

Cu perciunii rătezaţi, 

Cu păpuci ca la Fundesci, 

Toti să stai şi să privesci! (1) - 

Stegulă e usitati și la nunțile Românilor din . A/ace- 

donia, unde se numesce flambură (lamură, stegi). Aici se 

pune în vârfulă lui o cruce de lemniă, în ale. cărei es- 

- tremităţi se înfigă trei mere. (2). 

Intrebuinţarea stegului la nuntă sem&nă că e de origine 

slavonă,. de 6re-ce elb, după câtă îmi este mie până acuma 

cunoscutii, e usilatăi mai multi la poporele slave, precum 

la. Cuzacă (3) și la Slocacii din Ungaria, cari îlă pregătes cit 

tocmai ca. şi “Românii din Transilvania (4), apoi la Ser- 

Vii din Serbia și: la cei. din Riviera de la Castella, roman= 

ticuli țermu litorală” dintre Spalato și 'Prau. (5) 
Românii şi Maghiarii, (6) cari aşemenea îl întrebuinţeză, 

e probabilă că Vaii adoptată de la Serbi. | 
  

(1) Din ilişesct. colecția autorului, . , , e 

(2) 7. D. Burada: Datinel+ la nunţi ate pop. rom. din Macedonia, pull. în. : 

op.cit. p. 490... . Mi - 
(3) Diiringsfeld, op. cit. p. 87. î 
(4) Diiring-feld, op. cit. p. tă: -«In dimiuţa cununiel se presătesce în casa 

niresef aşa numitulă estegă ală ziresei+, adică se “prinde o năframă albă, roşă 
saă pestriță de-o rudă, care se "'nfrumuseţeză de jură împrejur cu cununi şi 
struţuri de ilori şi la verfulii căreia se "'ntăresce în mijloculă unui struţii mare 

" ce flo .unii zurgălăi, care servesce spre acel scopă, ca vorniceluli să polă 
da 'cu dinsulii,; când are trebuinţă, ună semnii conductului. nupţialii .» 

„(3), Diiringefeld, p. 70, 71 şi 50. 
"- 46) 'ldem de eadem. p. 46.



NNYVIII. DESFACEREA. 

Inevedinţarea sai logodna, după spusa poporului, e Ju- 

mătate de cununie. Cu: tote acestea însă nime nu o.con- 

sideră de obligatore pentru totă vitța ca cununia. De 

aice se vede că vine apoi şi urmălomuli proverbil 10- 
mânesci : | Se 

Până nu m'ofii ved6 cununală 

Nu mă ţinii că sunt măritată (1). 

Și toti de aice urmeză că forte mulţi ineredințaji. se 

„dlesfucă nu numai nemijlocili după încredințare, ci ȘI n 

timpulă zestiriloră; ba unii char și'n ajunul cununici. 

Causele desfacerii sunt feliurite, și anume : ai căsau 

născutii vorbe în satii, adică că fata n'a fostii cum (rebuca 

să fie, ai că feciorul este din âmeni proști, ait că-și lau 
sama părinții să nu dea fiilorii săi tote cele ce le-aii pro- 
misti înainte de încredințare, aă că unii alti feciorii mai 

avută, dintr'o viță mal bună și totiă-odată și mai Îru- 
mosii a venilă după încredințare de a cerută fata, Și 
atâta fetei câtă și părinţilor acesteia peţitoriulă din urmă 
le-ai plăcutii Și le-au convenit mai bine (2), au că, în 

sfârşită, fata nu voesce odată cu capulă a se mărita după 
feciorulă cu care a fostii încredințată, saă și vice-versa, 
PNI IN 

(1) A. Panu : Proverburi t. III, p. 117. 
(2) VeqI despre acâsta şi Columna lui Tratană an. LX. p. 383.
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și din causa acesta nu stăruescă părinţii și mal departe” 
ca să se căsălorescă. 

Dacă desfacerea purcede fin partea mirelui, atuncea a 

cesta chiamă pre unulii dintre starostii săi și dândui 

semnele de încredințare îi spune să se ducă la părinţii mi- 

resei ca să le ducă vorbă că din cutare și cutare causă 
nu mai face. , . 

Starostele, luândii semnele și ducându-se la părinţii mi- 

resci, dice : | 

-— Cinstite N. și cinstită N. si nu vă fie cu suptrare, 

vină din partea mirelui şi a părinţiloră sti, să ve aducii 

vorbă că nu mai face. A trimisi şi schimbulă şi s'a ru- 
gali ca să iertaţi, Câti despre încredințare ve veţi înţe- 

lege și v& va întârce cheltuiala. 

Părinţii miresei răspund de regulă cam următârele : 

— Nu face nemicii, dacă n'a fostă de la Dumnegei 

să fie... (1) | 

Totu cam în acestă chipii se anunţă desfacerea și din 
partea părinţilori miresci. 

In amend6ut casurile însă celi ce strică saii desface 

încredințarea este obligatii a întorce nu numai semnele 

de încredințare, ci şi tâti. chieltuiala făcută de ceealaltă 

parte (9). 

La Italienii din Genua, dacă se desface logodna, mi- 

„vesa trebue, ca şi cea română, să întârcă înclulă și mnă- 

frama de credinţă înapoi, şi dacă feciorulii ce i le-a dati 

nu voesce să le primescă în nalură, ci pretinde ca să i 

se întorcă prețului loră, atunci le cumpără urmașul săi 

(1) Veqi despre acâsta şi Gazeta Transilvaniel an. LI. Braşovă 1838 No. 229 
în foiletonă. 

(2) Columna lu! Teatanii, an. IX. p. 583.
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Și le dăruesce din noii fetei, er preţuli il dă feciorului, 

“ce a fostii mai nainte logodit cu dinsa (1). 

Poporuli românii. însă nici odată uu privesce cu ochi 

buni pre acela, din causa căruia a trebuitui să se des- 

facă logodna, și mai alesă când acesta a trebuii să se 

„desfacă numai din causa unor intrige sai din cause 
- materiale (9). 

  

  

(1) Dăringstelă, op. cit. p. 100. . 
(2) In unele părţi din România, după cum ne spune d. G. S. loneană, 0ș: 

cit. p. 29, este datină că, după ce o fată se logodesce, atătă ea cătii şi mă-sa cu 
celelalte surori, de mal ate, nu mar torcii până se face nunta, ca să n se 

întârcă logodna,



PARTEA A DOUA 

NUNTA SAU OSPETULU 

£. FI. Mariană : Nunta la Români. | 18



1. CHIEMAREA, 

In ajunulă cununiei cam pe la vro dâuă sai irel re 
după amedă-di, după cum e şi anotimpulă când se ser- 
beză nunta; se adună vorniceil miresei la mirâsă cră ai 
mirelui la mire și după ce ai căpătată de la aceștia tote 
insigniile şi lucrurile cele trebuinciose unui vornicelu, se 
pornesc cu ioţii prin sală ca să chieme pre locuitorii 

„acestuia la nuntă sau ospăţă. | 

In cele mai multe părți, după ce s'aii porniti, nu se 

«ducă cu toţii la uni locu pici. nu chiamă pre toţi sătenii 

de-a rendulă, ci se împărțescă luândă fie-care câte o 

parte anumită de sati și chiamă mai cu samă pre nt- 

muri, pre vecini şi pre cei mai de aprâpe cunoscuţi şi 

prietini al mirelui și ai miresei, sai mai bine disă ai pă- 

inţiloră acestora. Și vorniceii mirelui chiamă de regulă 

- numai la mire, ră ai miresei numai la mir6să. | 

Chiemarea. se'ncepe cam ae comuni de la nunii și 

"socrii cei mari şi se sfârşesce cu cei mai sărmani, Er 

când ajungii la o casă şi întră în lăuntru, se îndreptă 

-cătră stăpânuli sau stăpâna casei cu următorele cuvinte : 

Mirele: nostru vestitii 

Adi prin mine v'a poftită .
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Să faceţi o cale 

Si-o cărare 
Pân' la curtea dumi-sale 

I.o. unii seaunii de odihnă 

Şi-unii păharii de băutură 

Si mat multă voe bună. 

Că şi eli de multe ori 

Vă va sta într'ajutoriii. 

„Et sunt soli împărătescii | 

La curtea lui vă poftoseii, 

Și dacă mi-ți ascuita 

Cuşma din capii mi-ni lua, 

Pân' la pămînt uvofii pleca, 

Dumbnia-vostră m'oiii ruga 

Să faceţi bine să veniți, 

Dară să nu bănuiţi (1). 

După ce a rostiti cuvintele acestea scâte vornicelulii 

plosca și turnându dintrinsa rachiă întruni păhăreli pre 

care de regulă îli ţine sub curea sati brâit cinstesce mii 

„ântâiti pre stăpânuli casei, apol pre stăpână, șin urmă, 

dacă mai sunt și alți Gmeni în casă, şi pre aceia. 

Stăpânult casci, primindă păharuliă,, mulțămesce di- 
cendă că numai dacă i-a fi cu putinţă nu-l va trece pre 
mire respective pre miresă cu vederea. - 

E densemnată aice încă și aceea, că vorniceii, ca oș- 
teni și solă ai înălțatulaii împărată și ai înălțatei împărătese, 
vară în ce casă își rădică cușma din capă, ci ei totii- 
deauna stai cu dinsa în capă și așa cinstescu și chiamă 
la nuntă pre stăpânii casei. 

Mai de multă, pe când timpurile erai mai bune și mai 
îmbelșugate și pe când locuitorii: unul satii nu erai așa 
de ghemuiţi cu locuinţele ca în diua de. astădi, era da- 

tină ca vornicei, numiţi în casulii acesta de comună 
ÎN 

(1) Din llişesci, sată în Bucovina, districtul Sucevil.
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chiemiătoii, să umble pe la casele 6meniloră călare ȘI așa 
să chieme la "nuntă. Și când aceștia se apropiati de o 
„casă nu întraii în lăuntru, ca acuma, ci strigau: 

Gospodariulii celă de casă 
Poftimiă alară să Yasă ! 

* 
i stăpânulă casei, trebuia să iasă afară la dinșii, eră ex 

îl diceaii : 
Ș 

Va poflitii jupânulii mire |. 

Și jupânâsa , , 

Mirâsa 

Să faceţi cale 

Şi “cărare 

Pân: la curţile dumi-sale, 

„Că. curţile dumi-sale . 
Pe din nuntru-siă zugrăvite, 

Din afară văruite (1), 
“Cu șindil'acoperite | 
Pentru d-vGsiră' gătite. 

Poftimii, 

Poftimii ! 

C'aveţi fele și feciori. 

Şi vorii fi trebuitori. 

Și noi de statii amii mai sta, 
Și mai multe v'amii ura, 

- Da” ne tememă c'omi înstra, 

Și ne ţinii f6rele 

.Cărările 

Și ni-orii mânca iupii poclăgile (2). 

In satele 'românesci: de prin apropierea Prutului, unde 

datinele Rușiloră și cu. deosebire ale J/alo-rosienilorii ai 

influenţată forte” multi asupra celorii românesci, este o- 

biceiu de-a merge și a chiema dimpreună cu vornicelulă 

(1) Intro variantă se afli «polite» în loci de <răvuite». 

(2) Diet. de Ili€ Frundă, rezeşii din Igescl, sată în Bucovina, districtulă Sto- 
- Tojineţului.
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şi drujbulă, In aceste părţi mergi mai întâi la nunuli 

„celă mare, apoi la nuna cea mare, dacă aceștia nu sunt 

soți, după aceea la viitorii socri. şi pe urmă la cefalalți, 

săteni. Ir când ajungă la o casă dice vornicelulă : 

Vă poftescă la nuntă socrii cel mari, jupânulu mire și 
jupânesa mirâsă și vă poftescu și că! | 

După acesta seste păharulu şi diregându-i-lă drujbuli;, 

cinstesci pre căsași (1). 

Asifelii âmblă în Bacorina de-a lungulă și de-a latuli 
"satului până ce sfirșescă de chiemată pre toți câţi at 
avului să-i chieme, apoi se'ntoree fie-care îndărăptă și a- 
nume vorniceii mirelui la mire,.eră ai miresei la miresă.. 

Vorniceii din Moldoia, cărora li se încredințeză de ca- 
pii nunţii o listă după cure aă să chieme la nuntă, mer- 
gendii și întrândă în casa de învitare, după ce dai mat 
îniâlu bună giua sati bună -vremea, umpli păharulă cesti 
au dindămână și făcândă cunoscutii visita lorii, poftescit 
din partea socriloră, mirilori și nunilori pre părinţii sai 
tutorii tinerilorii de casă să cinstâscă Şi să vină dimpre- 

"ună cu holteii și cu fetele lori Ja nuntă. , 
Cuvintele ce le întrebuințeză la acâstă ocasiune, sunt, 

ca și ale celorii din Bucovina, alese după cum şi dinșit 
sunt aleşi dintre holteii mai cu aptitudine în afacere, și 
unde sunt fete mari și inima îi atrage mai tare, acolo 
intrebuințeză cele mai frumose şi patetice 'espresii în în- 
vitare. (2). | 

În '7yansilvania se. face .chiemarea astfeliii : | Cu trei dile înainte de cununie, care. de comunii se'n- 
templă Dumineca, mirele trimite chiemătorit pe la aceia, 
În o 

  

- (0) Din Bolană, sată în Ru 
turenă, preoti. . 

(2) V. Săghinescu 2 er 

covina, districtulii Cernăuţulur, com. de d. V. Tur- 

ed/ele» ubl. în <Bomânuta liberă „XI, Bucuresct. 1887 No. 4047. >Y mânia liberă», an XI u
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pre cari voleseii să-i chieme la ospăţă. Intrând chiemă- 
torii în câsa celui ce vori să-lă chieme la nuntă, salută 
după datină și unulă dintre ei: qice: 

— Ne rugămit de iertare pentru că îndrăsnimi a întra 

în casa D-vostră cu, unii cuvintă de la mirele N. N. care 
se râgă prin noi să nu pregetaţi de a veni și D-vostră 

-poimâne, adică Duminică, la casa D-loră „ la a D-sale 

căsătorie cu N. N. într'o (i de veselie, 

La unii taierii Ge mâncare, 

La unii păhară de băutură, 

la mai multă voe bună, - 

Să petrecemii împreună, 

Că en dragii vă vomii vede. 

Saii așa: 

Când întră chiemătorii în casă și se închină (salută), 
'gasda casci îi poftesce să şedă, dar ei nu ședii, ci unul 
dintre dinşii ice: o 

N'avemii scaunii de ședere, 
Nici locii de remânere, 

C'avemii cae de călătorie, 
Ca: Dumnedeii să ne le 

Suntemi | trimişi la D- vostră, cu un cuvintă dela Dum- 
nedei și dela mirele N. N. care vă râgă. prin noi să re- 
niți, să luaţi parte și D-vâstră la. ospățullă D-sale polmâne, 
adică i Duminică, ” 

La unii. taierii, de mâncare, 

La unii păharii de băutură, 
La mai multă voe bună, 

, Să petrecemit” impreună, . 

Cu tâtă inima v& poftesce, 

Și cu dragii vă și aşteptă! (1) 

(1) B. Viciă, op. cit. p, 3. |
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Vorniceii de pe lângă isvorulii Someșului mare din Tran- 
silvania, numiți feciori-de- îm păratiă, chiamă așa : 

Este slujbă și'nchinare, 

De la împăratulii mare, 

„Dela părinţii dumi-sale, 

Că ci frumosii s'aii rugatii, 

Și așa că v'aii oftatii : 
Pa Să faceți bine s'osteniți, 

Și la dinșii să veniţi | 
La unii păharii de băutură, 
La unii scaunii de hodină, 
La mai multă voe bună, 
Că sciți Dumnia-vostră bine 
C'asta-i cale de ciăstitorie 
Nu se face făr'de omeni de omenie, 
Caveţi fele şi feciori, 

“Și vomii fi irebuitori. 
Pote vorbe arii fi mai multe, 
i noi nu le scimii respunde. 
Veţi face bine-a ierta 
Cum am seiutii envînta. (1). 

În alte părţi, totii din "Tr: ansilvania, este datină ca mi- 
rele să chieme la nuntă nu numai cu o di, ci și cu (out 
înainte de cununie și anume prin doi soți ai stă, carii 
se numescă simplu fectoi. Și dacă chiemiătorii âmblă că- 
lare, atuncă rostesci următorele cuvinte : 

Sa 'nchinatii și s'a, rugati, 
N. N. feciorii din sati, 
Că plecă mâni la "nsurati, 
Să faci bine să te pregătesci, 

"Si multi să nu zăbovesci, 
Și la dinsulii să pornesci 
C'unii cală buni 
Cu piciore de alunii, 

a 

» 
(1). Com. de d-lă [, Popi Reteganulă, învățători în Ro Ina-veche.
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Fie și cu capă de pruni, 

Numai ca să fie buni! (1). 

În Șcheră, adică în suburbiulă de susii ali Braşovului, 
era mai de multi datină ca chiemătorii şi ginerele să 
mergă călări a chiema, și ei mergeau ai: tustrei împreună, 

ai se orânduiai de mergeaii câte unulă; de obiceii însă 
ginerele mergea împreună cu un chiemătoriii. Pe atunci 
se chiema la nuntă de Vineri, înainte de Dumineca nunţii, 

încependă de pe la d6ut după amiadi şi până'sara; da 

cu plesna în pârtă, în streșşina porții, în stoborii (uluci), 

ori în ce era, de eșia cine-va din casă: omii, muiere, fe- 

ciorit ori fată, îi da să închine cin plosca ce o ducea fie- 

care chiemătorii cu elii, și după ce închina chiemătoriulu 

Qicea.: . 

— Se cunună cutare cu cutare; s'aii rugati socri mari 

și mici și jupânuli nunti și cu tinerii dimpreună, să fa- 

ceţi dragoste să poftiți şi D-vostră. - 

De era numai vr'uni băiat acasă, îi spunea lui: 

«spune-i, drăguță, că sunt poftiți la nunti». De nu era 

nimeni acasă, lăsa vorbă la vecini. (2) ă 
„Aceeași datină, care esistă la Românii din -Bucovina, 

Moldova și Transilvania, când chiamă la nuntă, se află 

și la Românii din comitatulii Zarandului în Ungaria: Chie- . 

miătorii din acesti comitată, când chiamă, (ici : 

VE poftesec N. prin mine, 

Să faceţi uni bine 
Să veniţi pe mâne 
La unii scaunii de odihnă, 

- La unii păharii de băutură, 

La mai multă voe bună, 

La unii prăudii 'bunii de mâncare, 

(1). Com. de d-lii 1. Georgescu, învățătoră în Scoreiii. 

(2). G.7L. Pitişă : Nunta în Şeheli, pui. în op. cit. p. 10. 

 



— 282 — 

La o di de veselie, 

Căci ca mâne - 

Ca poimâne 

Imprumultii o să vă fie. (1) 

Er cei din Chioră, întrândă asemenea în fie-care casă, 

cuvinteză : 
Cuvintulii lui Dumnedeă 

Este întâia oră 

Er a dâuz, 6ră 
Este-ali maicei precurate 

Și asi sfințilorii apostoli... 

Şi-aste, câte spunemi, tote 
"Si dela Dumnedeii lăsate. 
Dar este cuvintii şi grată 

Și de la alii nostru craiii, 

Eli dice-așa şi grăesce: 

Lui Dumnedeii mulțămesce 

Pentru că i-a trimesii 

Vreme de veselie, 
Vreme de căsătorie. 

, . „Dar elit nu se pote veseli, 

Nu se pote căsători 

Fără Gmeni de omenie 

Cu dinsu'mpreună să fic. 
De-aceea elii se grăbhesce 
Şi pe D-vostră vă poltesce 
La unii scaunii de hodină, 
La ună păhariă de băutură, 
La mai multă voe bună 
Să fimii cu toți împreună 
Cu cinste 

„Și cu dragoste 
Strigândii la Christosii 
Să le dee Dumnedei 
Fericitii norocă. 
Er dumnia-vostră 

În nn aa 0 

(1). Com. de a-lă Teodoră Duşanescu, proprietară în Mestâctnă.
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Boeri, şi 6meni de omenie 

lertaţi că nu scimii grăi 
Tocmai cum sar cuveni 

La nisee boieri ca D-vostră... 

Struţii frumosii de busufocii 

Saibă tinerii norocii! (1). | 

In fine în unele părţi ale J/acedoniei se învită la nuntă: 

nu ca pe la noi prin vornicei sai chiemători, ci cu teş- 

cherele (răvașe) (9). 

Chemarea. sai poftirea la nuntă c uşitată nu numai la 

Români şi la celelalte popâre neo-latine, ci ea se află 
mai la tote popârele indo-europene. (3) Moduli chiemării. 

însă precum şi cuprinsul oraţiei sait mai bine gisă ali 

oraţiilorii, ce le rostescă chiemătorii, când întră în ca- 

sele celori ce au să fie chiemaţi, e feliuritii. 

(1) Com. de d-tu El. Popă, învăţători în Șomeuta-mare. 

(2) T. T. Burada: Datinele la nunti ale pop. roin, din Macedonia, pull. în: 

op. cit. p. 419. 

(3) A. de Gubernatis, op. cit: p. 136 şi 137. —Diiringsfeld, op. cit. p. 16, 24, 

61, 66, 180, 191, 204 şi 246.



II. CUNUNA, 

După ce s'aă pornită vorniecii prin sată ca să chieme 
pre săteni la nuntă, druscele miresci dimpreună cu alte 
fete, cari aşișderea.. sunt de mai nainte adunate, începi 
a git și înframuseţa pre miresă cum cugetă cole că ară 
fi mai frumos: și mai bine și cum se cade fie-cărei mi- 
rese să fie în ajunuli cununie, adică unele o peplenă, 
o împletescă, o încingă, o îmbracă și îi pun salbă la 
erumazi, cră' altele îi impletesci din felnurile floră o cr- 
nună, care e menită 'a o purta pe capi nu numai în pre- 
sara cununie, ci și a d6ua di la cununie. 

In unele comune din Pindă este obiceiul, ca fetele totii în acâstă sară să se retragă înti”o cămară și să 
pună uenaoa miresei, adică să-i văpsescă păruli cu uni 
felă de prali numiti ucnă, care-i dă o colâre galbănă; 
unele își mai văpsescă toti atunci unghiile, ficendu-le - 
roșii, și sprâncenele cu mezi (1), făcându-le negre (2), ca ȘI miresele (rreciloră not Qin Arcadia, mai alesi însă ale 
celorii din prejurulă Tripoliţei, cari au aceeași datină (5). 

(1) Semenţa unur arbore ce are fructe mai ca alunele. (2) 1. '[. Burada: datinele la nuny ale pop. rom. din Macedonia, publ. în op. cit. p. 419, 
(3) Diiringsfela, o 

telă de aură în păr 
frumosă rumenită, 
roră bărbaţiloru ce 

p. cit. p. 57: «In cas ă se începi jocurile, şi miresa, cu pe i şi cu o învă litOre de purpură împrejurulă capului, cu faţa Și cu genele și eprincenele negru colorate, Iese înaintea tulu. întră în nuntru ca să le sărute mâna»,
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Când îi pună uenaoa este datină de-a se cânta urmă- 
toriulii cântecă : 

Tine, fetă desmirdată, 

Ge'mi şi imâi ahât adărată $ 
Tenvăţară hâra totă. 

Cântecu'mhi ţi au sculată. 

— Las' să mă&'nvâţă, las' să mă seibă, 

A tiia cu 'mcherdu să-mi hibă! 

Ascră MI me hărăsil, 

Şi pe uni gione “îl me isosil. 

Trecu ?'n cale, şi eă i gril; 

„Ilă luat analtu, del tyiiisir; 

Me băgă de me alăxil: 

Cu dorii mare "if memuntri. 
Me alăxit, şi me adăral, 

Şi alu! multu are ilt luat; 
Int băgal fustanca de dibă; 

De dada, nui aveam frică ; 

Fustanea de dibă verde, 

„Inima ca cra il arde; 

"ŞI-I căftar nellu dit mână 

Ti dorlu ce se me'ncurună.   

/ 

Tu, fată desmlerdată, 

De ce-mi âmbli atâtă de gătită? 

Te cundsce satulă totă, 

Cântecă mi ţi-ai scosi. 

— Las să mă cunoscă, las' să mă scie 

Mie de norocii să-mi fie. 

A-sâră m?nveselii, 

Şi Cuniă june mă fidenţar. 

Elă trecun cale, şi eă îl vorbil; 

Îlti chfema! susă, de-i făcul onoruri. 
Mă puse de mă primenii, 
Cu dori mare ină privi, 

ME primenil şi mă gătii, 

Și lui multi îl plăcui; 

Imi pusei rochia de tibeti 

De mama n'aveamiă frică ; 

Rochia de tibetu verde, 

Inima ca ccra-ml arde, 

Şi-I căutal (luat) inelulă din mână 
De dorulă (ce amy ca să mă cunune,l) 

In Bucovina toti timpuli, câtu o peptănă, druscele și 

celelalte fete și mai alesii nevestele înrudite cu miresa, 

cântă feliurite cântece de jale, cari sunt cu totulii con- 

irare veseliei obstesci și prin cari chiar acuma de la. în- 

ceputi îi înădușă tote ilusiile,.ce și-ari fi putută face 

biata fată despre fericirea în -căsătorie. 

Etă unuli: din mulțimea acelorii cântece: 
Copilă din doi părinți 
La ec foculii te măriţi? 

Seii că socrulii nu ţi-i nene 

Să gândesci că-i este jele, + 

Și s6cra ta nu ţi-i mamă 

Să-ţi ţie cuvîntu'n samă, 
Și bărbatul nu ţi-i frate 
Să gândesci că nu te-a bate. 

(1) Vangeliu Petrescu (Crușoveanu) :' Mostre de dialectulă Macedo-româniă, [I 
parte. Basme și poesii populare, Bucurescl 1881, p. 75—81.
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Că miluta de la nene 

Făgnraști dulce de miere, 

Si miluța dela mamă 

Struţușorii dulce de pomă, 

Şi mila dela surori 

Struţușorii verde de flori 
Da mila dela cumnaţi 
Frundă de molidi uscați, 
Și mila dela bărbatii 
Ca frunda de pării useatii 
Când te bagi să le umbresci 
Și mai tare te negresci. (1) 

Mai stă încă unulă: - 

Copilă din doi părinţi 
La ce foculă -te riăriţi, 
Nu ţi-ă milă de părinţi 2 . 
Că mila de la: mămuţă 
Ca şi mursa din litruţă 
Da mila delu bărbatii 
Ca crânga de mări useatii. (2) 

Asemenea cântece Şi “ună toni totă atâtă de dutosii 
“Și pătrundătoriu îndătinâză a cânta la acâstă ocasiune și 
Româncele din 'Transilvania precum 'și celea din Ţara- 
„Homânescă,. | | | 

Etă unulu din Transilvania Și anume: din Reteagi: 

Copilă din doi părinţi 
Nu grăbi să te mări ţi 
Că mila dela părinți 

Pân' trăesci 
N'o'ntâlnescy ; 

Dar mila dela bărbatii 
E unii putrigatii uscatiă, (3). 

a INI 
(1) Din Crasna, sată în districtulă Storojineţului, diet, de Măriora Bărbuţă. 2) Din Bolană, com. de a-lă V, Turturână, “(5) Com. de a-lă [, Popi Reteganulu, . 

,
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Ală doilea de pe Câmpie: 

Fetișoră cu părinţi 

Nu sili să te măriţă, 

Că. măritu-ă lucru. mare, 
Nime nu-lii pote stricare, 
Nici popa, dar nică birăii - 
Numai singură Dumnedeii (1). 

În fine ală treilea, tragico-comică din Nimegea.: 

Copilă din doi părinți 

La ce focul te măriţi?. 

De nu porţi petelele 
Ca tote copilele; 

Peteua-i haină ușoră, | 

Când o suflă ventulii, sboră. 

Dară ecpsa-i haină - grea, 

Multă grijă duci cu ca. 

— Du, drace, pe popa'n adi, 
Domne, răi ne-a-cununatii ! 

— Ba, nu-lii duce, săracu, 
Că va cuntina de-amu! 
— Cununa-ne-a cununa, 
Că ni-i mare grădina, 

Cununa-ne-a și pe noi | 
Pentruni clopii de baraboiii, (2). 

Ca mai cununalii vr'o doi. 
Cununa-ne-a, căci a mere 
Pentru o litră de bere. (3) 

tă acuma unuli și din 'Para-Românescă și anume din 
Laculi- Săratu : 

Copiliţă cu părinţi, 
La ce focul te măriţi, 

“Că mila dela părinţi 

Anevoe-o s'o mai uiţi, 

(1) «Gazeta Transilvaniel», an. I.. Brașov 1887 No. 267. 
(2) Barabol=pere de pămintii. napi sai  rabule 

(3) Com. de d-lui 1. Popii Reteganulă
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Că-i mila dela străiui 
Ca. gardul de mărăuini, 

Şi mila dela băvbatii 

„Ca frunqa de plopii uscati: 

Când gândesci 

Să te umbresci 

Atuncea te dogoresei, ! 

Când gândesci să trăesci bine | 
Atuncea ce vai de tine. 

Copilaşi te o'mpresura, 
Bărbiiţelulii te-o mustra... (1), 

Dacă miresa n'are părinți, dacă e orfană şi stuăină, a- 

tunci nevestele, toti pe când o p&ptănă druscele, cântă 

„următoriulu cântecu : 

Frunqă verde de friguță, 

Nam nici tată nici mămuţă. 
De-aşi ave mumă și tată 

Ași trăi ca banu în ladă, 

Nam nică tată nici mămuţă, 

Și trăescit ca banu'n frundă 
Nam nici 'mărmuţă, nică tată, 
Trăescii ca frunda pe baltă, 
Și băltiţa mi-a seca, 

Frundiţa mi s'a usca, 
ŞI băltiţa mi-a scăd6, 
Frundiţa mi-a rămâne, 
Săraca viaţa: mea! (2) 

In unele părţi ale Bucovinei, precum bună ră în unele 
comune din ținutuli Storojineţului și ală Dornei, îndă- 
tineză a împleti numai o parte de păru, 6v cealaliă 
parie o lasă despletită ca să atârne pe spate. Din părulii împletită faci Jâță în jurul căreia punti o flâre de târgi 
precum Și trei sati mai multe cordele qe colâre galbenă, albastră și roşă,. 2 

(D) G. Dem. Teodorescu : Poesir populare române. Bucurescy 1885, p. 20. (2) Din Crasna, dict. de M, Bărhuţă.
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Acestă flâre de târgu şi cordelele prinse de dinsa se 
numescii cunună sat cordnă- mrom. curună. 

Astii-felii de cununi, făcute din floră de târgă, portă și 
miresele din unele părţi ale Transilvanici și Ungarici. Etă 
ce ne spune în privința acesta d. 1. Popii Reteganulu : 
«Miresa când plecă la biserică, pune o cunună pe capi, 
pre care n'o aruncă până ce n'o învălescii, adică până 
ce n'o împodobescii ca nevastă. Când- au s'o învlâscă,. 

atunci o iea de pe capi, er după ce ai invălit'o crăşi o 

pune îndărâptă preste învălitâre. Acestă cunună e cu- 

nuna ci proprie de miresă, care o păstreză şi după cu- 

nunie în ladă. Ba! pe unele locuri, precum bună-6ră pe 

Târnata-mică cununa acesta o portă. ca decorii de capă 

preste învălitâre. sai năframă nu numai în timpul nunții, 

ci și după accea unii ani întregii saii până ce a avută 

primulii pruncii. Asemenea și mirele de pe aceste locuri 

nu aruncă pene de inire din pălărie, până ce nu aruncă 

nevasta sa cununa. Se'nțelege insă de la sine, că atâtii 

miresa cununa, “câtii şi mirele pena de mire nu le portă 

și altă dată, ci numai în di de s&rbătore.. Cununile mi- 

„reseloră și struțurile şi penele mirilori sunt din flori de 

boltă, de târgii, ca unele ce se potii mai multi și mai 

bine conserva». Da 

Cununa mireselorii din ţinululi Dornei în Bucovina 

însă nu e făcută din flori de târg, ca a celorit din ţi- 

nutulii Storojineţului și din locurile mai sustii amintile 

ale “Transilvaniei şi Ungariei, ci din diferite monete de 

arginti şi de aurit. Er cununa acâsta se face astă-felu : 

se înşiră de-a lungulă unei petele atâtea monete câte sunt 
de ajunsi spre a cuprinde capuliă miresei, la mijlocului 

petelei facă o rotiţă, 6r în nuntrulii acesteia o floricică 

“în forma unei steluțe, și acestea toli de monete așa că 

floricica să vie pre: frunte cră petcua sau cealaltă parte 
$., Fi, arian : Nunta la Români.? a . 

d.
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a cununei peste timple. Pe lângă peicua acesta mai în- 

șiră încă și alte petele de mărgele (1). : N 
In cele mai multe părți ale Bucovindi, precum in 

celelalte ţări Jocuite de Români, cununa acsla nu o faci 
nici din flori de târgi, adică din flori autlificiose, nici din 

monete, ci din diferite flori naluvale atât de grădină (9) 

câtă și de câmpi, pre cari şi le culege saii miresa însași, 

ca și în vechime miresele romane (3), sat mirele, după 

cum arată și următorea doină, care se cânlă în timpuli 

împletirei : 
Pe din josă de Ostrita (4) 
Pusce boii hidiţa. 

Boii pascii și €rhu cresce 

Și mirele 'nlinerezce ; 

Boii pascii la ârbă verde, 

Mirele în zădarii nu șede, 
Ii cu mâna flori adună 
Jlene:ţiă (5) de cunună 
Cunună de busuiocii 
Să i-o punemii de norocii, 
Pe capu-i să X-o punemii. | 
Numele să i-l schimhbămii, 
Pe uene 

Si pe sprâncene, 

Pe codiţa oehiului, 
Să fie dragă mirelui, 

a a aaa 

(1) Com. de P.: Ursulă, fostă cânt. his. în Căndren'. , (2) Com. de d. 1. Popă Heteganulă : «Pe valea „Jiului mirele portă peste pă- lirie, eră miresa pe capulii descoperiti câte o cunună de bărbănocii. Se f0l% sesci însă numat în timpului nunți.» | 
(5) Festi. ep. p. 63: Corollam nova nupta de floribus verbenis herbisque â 

se leetis sub amiculo ferebat. | p 
Miresa purta sub vălă (hobotă) cununiţă de mirtă şi de flori! de câmpii cu 

lese de dinsa. Pe A , (€) Ostrita, satii aprope de Prută în Bucovina, ţinutulă Cernăuţulul. In i nutuli Câmpulungului se află ună sală care se numesce Ostra. 
(5) Aice se pune toiii-dtuna numele de otezii âlă iniresel. 

S
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Mirelui și socrilori 

Cum a fostii părinţilor (1). 

Fetele din "Ţara-românescă precum și cele de pe valea 

Someșului din “Transilvania, unde miresele îndătinâză a 
purta nu numai cununi de flori,,ci și petele, cam "Ţara 

vomândscă (9), cântă aşișderea feliurite cântece în timpulă 

pregătirei și impletirei acestora, și anume cele din 'Tran- 

silvania când împletescă cununa : 

Câti mă uilii p'aiet. prin casă 

Nu v&aă ochi ca la mnirâsă 

Mititei și cinășci (3), 
Jocă lacrimile ei. 

Miresnea cu cunună 

Se cunosce ca fi bună, 
Cămeșa pe dinsa suni. | 

— EX! nici mă-sa na lost rea, 

Numai ca de-arii fi așa! 

Sau acesta : 

su mirâsă cu cunună 

Mie-mi pare că-i [i bună. 

De-i li bună, bine-a îi, 

De-i fi vea, răi îi păţi! - 

(1) Com. de d. G. Tomoiagă, cant. bis. în Mahala. 

(2) lonă Ghica : Sevisori cătră V. Alecsandri, ediţiune n6uă. Bucuresci 1887, 

p. 34: >După ce fetele deschideati boccelele şi aAmiraii darurile — aduse de 

-călțunărese şi închinate miresei, — ele tăbăraii pe tavele cu petelă şi pe ilori; 

unele împleteaui cununiile : cruce întregă pentru ginere și cruce jumătate pentru 

nirâsă. Cele-V'alte desfăşurat jurubiţele de pelclă, le depănati şi făceau o urzelă 

lungă de ret coţi, pod6ba miresei, ună riti de aură, în care se putea ascunde 

copila logodită din capi până în piclore. Din vreme în vreme fetele trăgeaă cu 

coda ochiului şi aruncati flori sati noduri de petâlă în partea ilăcăilorii: ace- 

stia le ridica şi le anina de fermenele; pe când fetele ca unele ce împărțiaii, 

îşi făceaă și ele parle, azăţându-şi la pleptă, în dreptulă inimel, snopuri de pe- 

16lă. 
(3) Cinaș dela mag. csinos.
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Când facă petela : 

Frună verde neghiuiţă, 

Se mirit'o copiliţă. 

Floricea de măterâni, 
Mai putea-i feti unii ani, 

Să porți flori de măerenii; 
Să-ţi mai porţi petelele 
Ca tâte copilele. 

Pet6ua nu-i haină greu 

Sullă ventulii şi o fa; 

Petcua-i haină uzoră, 

Când o suflă ventulii, sboră. (1). 

Cele din Para-româneseă, când nuna mare pune petile 
Saii Vetdla miresei pe capu: 

Săriți lori de mbubociţi 
Că mie nu-mi trebuii, 
Până eri cu fetele 
Șastă-di cu nevestele, 
Bate, ventule, prin munți 
Adă-mi dorii delu părinţi, 
Bate-mi, venule, prin flori 
Adă mi dorii dela surori, 
Bate, ventule, prin bradi 
Adă-mi dorii dela doi fraţi. (2) 

- Toti cam așa îndătinâză a cânta la acestă ocasiune și fetele franceze. 

Etă unii cântecă din Bretagne. 

Diua măritării cr 
Cea mai frumosă din tste dilele ; 
Mirâsa-i împodobită cu trandafivi albţ 
“Trandafirii părerii de răi, 

ÎN O 

(1) Com. de d-li |. Popă Reteganuli, & (2) D. Ştefănescu ; Studii asupra literaturer Poporului, publ. în «Lumina pen- tru toţi», an. 1V. Bucuresci 1888 No, 7, 8 p. 236
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Și panglica în irei coloriă 

Lanţuli suferinţeloră.” (1). 

Mirâsa, care încă ajută surateloră sale a înșira la pe- 

„telă şi a împleti la cunună, cântă: 

Câta frunqă-Y pe păminlii, 

Tota disii: să m& mării. 
Numai [runda de ovăsii 

Dice ca să mă mai lăsti. ă 

Dară florea scaiului 

Spune-mi lungulii traiului, 
Cacela-i unii lucru-asa 

De nu-lii poți lesne strica, 

Nice popa, nici biriiii, 
Numai singurii Dumnedoii, | 

Nică pova, nici vlădica, 

Numai morlea grabrica. (2) 

Dar mai alesi așa: 

O! cunună, draga mea, 
De-aşi seci că te facii spre bine, 

“Ve-ași tolii fuce până mâne. 

De-ași sei că le facii spre rcii 

Mai bin” te-ași ţipan părăii 

Și-ași șede la tată-mceii! (3) 

Suratele, audind'o ast-felii cântândă, nu se polii reți- 

n6 de-a nu o îndemna să cânte și mai departe, să-și 

alineze tote achturile inimei sale până ce e încă la pă- 

rinți, până ce nu I-a părăsită pre aceștia, căci după ce 

se va mărita, chiar de ari şi voi, nu va culeza: 

[ori-ţi, felă, horile, 

po Ca dacă te-i mărilu, 

(Î) P. Gebillot. La literature orale de la Ilaule-Bretagne. 1881. Trad. del 

Nădejde, vedt «Contimporanul», an. V. laşi 1867. p. 514. 

(2) Din Selagiă, com. de d-lă 1. Popi Releganulă. 

45) Com. de d-lii 1. Popă Reteganulă. -
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Ai hori, nu-i euteza 

"In casă de socrii-la 

In tindă de socructăii, 

Afară de mutu-tâii, 

În poială 

De cumualtă, 

Și nu-i hori niet-odată.: (1) 

Adică tocmai după cum faci şi suratele din Bucovina, 

căci şi acestea mai tota cu aceleași cuvinte îndemnă pre 

Piirâsă să-și continueze cântecul inceput: 

Cântă, cântă, 

tură mândră, 

După ce te-i mărita 

Nu ţi-a scăpa a cânta, 
Sati aşa : | 

Ilăulesce copiliță 

Pân” ce ești la mă-tain sâță, 
Căci dacă te-i mărila, 

Oră îi hăuli, ori ba, 

De mustrări totii nu-i scăpa 

In casă.de sâcră ta, 

In tindă de soeru-tăii, 

Afuwă de soţu-tăii. 

Soţu-tăii te-a intreba : 

Ce hăulesci puic'așa ? - 
Că ţi-oiti da unii pumnii în dinți, 
Cât în trăi să nu-ti uiţi! (2) 

Dacă miresa se mărită după urii fectoră din altii salie 
apoi, pe lânga cântecul citati mai sus, cântă încă și 
pre acesta: 

De-arit fi lină până'n brâii, 
„În satulă merit nu mat viii, 

De-arii fi tină pânitn barbă, 
“In satu-mi nu mai um trebă, 

DIN 
(1) Com. de d-lă 1, Popii Ret ganulă, 
(2) Din colecţia mea inedită:
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Căutaţi, fete, cununa, . 
Că şi a vostra [i azi 

Da a vostra fi mu bine, 

Că-țI ave pe oze-cine, 

Dar mie mi-i cu bănaiii, 

Că mama-i din susii de satii, (2) 

In unele părţi ale Transilvaniei, precum hunăoră în 

munţii Abrudului, pregătirea floriloră peniru cunună. după 

cum arată cânteculă umnătoriă, se exprimă prin-a <brăzda 

cutia i IE | 
Fată de Dirăii dlomnescii 

Miercură în grădina mersi, 

„Joi florile-u rătezatii, 

Vineri cum ubrăzdatii, 

Sâmbătă a și gătatii, 

Duminica și luată, 
Luni în pictore-u călcat. 

—Ce folosii de tin”, cunună, 

Dacă nu-i inimă bună: 1) 

Datina mireseloră de a purta cununi, cară semple- 

tescă în ajunul cununici din feliurite floră, precum și 

datina de a se cânta feliurite cântece în timpulii imple- 

lirii loră, esistă nu numai la Români, ci ea se află și 

la alte naţiuni din Europa, precum la : Franceji, Spanioli, 

Slovenii din Ungaria, Germanii din munţii uricși. Cechi, (2) 

Malo-rosienil din Bucovina, ete. 

In același limpă, când senşiră petela și se imple- 

tesce cununa, este în cele mai multe părți datină de e 

face și cununile oficiise, adică acelea pre cari preotulă li 

actuli cununie le pune dimpreună cu unii cei mari pe 

capulii mirelui și alu mires-i, 

Pe fulea „Jiului cununile acestea se facă, ca șin Du- 

(1) De lângă isvorele Mureşului. com. de d-lă [. Popii Beteganulă. 

(2) Ge. Sima : cântece pp. din Ardeli, vedi op. cit. p. 859. 

(3) Diirinusfelă, op. cit, p. 243, 26540, 159, 190. și LYI,
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covina, dint”ună cerci bine rolunduă, îmbrăcată cu siră- 

mătură și fire de. Vercă, adică lână colorată. (1) 

La Domânii Crișeni se faci din crengulițe de pomi ro- 

dilori, cu deosebire de pruni, în forma unui cerci, și 

porlă numele de ccamnani de nuntă.» (2) 

In jurulă Retegului însă precum și pe Câmpia Ar 

lului acestă felii de cununi le .facă fetele în diua de 

Dumineca-mave sat Rusalii sau și a doua di după Bu- 

salii, când iesti preoţii cu crucea să sfinţescă hotarele. 

Aceste cununi, cari se faci din spice de erâă curată și 

din feliurite flonă de câmpii, le anină fetele de prapure, și 

le ducă cu acesiea în biserică, unde se păstrâză apoi pe 

la iene pentru tote cununiile de pesie ană. (3) 
Toti atunci, când se face curuna miresei, fetele din 

ținutului Născudului în “Transilvania și cele din Selagiii în 
Ungaria mai faci încă Şi cunună de lărbăinocă pentru 
slâjă și pană sau struță pentru mire și pentru fraţii 
mirelui. (4) 

Sulla e făcută, după cum e şi datina unde se pârtă 
salbe, din diferile monete de argintii şi de aurii, apoi din 

diferite mărgele și ghiocei, (5) cră în părţile de la mule 
ȘI cu vr'o câte-va eruci de aramă. 

Când îi legă salba la găâtă cântă: 

llăulesce copiliță 

Până ești la mă-ta'n găţă, 
Și-[ fă salbă de leiţe 

De” lu găţă pân” la ţițe, 
După ce te-i învăli 
Dumnedeii seci cum ţi-a fi. 6) 

  

. (3 gen; de du l Popă Feteganuli =) A. tompilii: Balade populare roină aş 187 37 (3) Com. de d-lu 1. Popa Retegarula e last 17, p, Si, (a) Şom. de d-lu Dim. Cosinoler, fostă stud. ginin. în Năstudă și a-l EL Popi. umăr cobol aegoceliă pl. Dhiocei, dem. de!a ghiocei, se'nțeleme aicea găocea (6) Bic dune! co) maritimă, care se numesce lat. Cwpraea moneta in Ceahoră, sată în Bucovina, ținutulii Cernăuţuiur.
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După ce ai gătito de pieptânată și îmbrăcatii și după 
ce i-au legată acuma și salba la gâlă, vine socrulă mică, 

“adică tatălu miresei, daci are tată, ră. dacă Mare, apoi 
unii frate sai vornicelulă primare şi luând'o  1e mână o 
așeză după masă pe o perină (1) anume ca viaţa ei să fio 
ușoră și plăculă ca perina cea mâle, și cu scopi ca să 
se odihnâscă. In unele locuri însă. precum bunădră în 

ținuiulă Dornei, o așeză pe o păreche de scârțe. 

De-amândâuă părţile miresei se așcză apoi druscele, 

cari asemenea sunt gătite, și anume drușca cea mare 

de-a drepla er cea mică de-a stânga, cr demnaintea ci 

pe masă se punti unul peste altulă doi colaci furioși 

şi mari. . 

Romanii, când miresa cra îmbrăcată, considera ca da- 

. 

(1) Datina de a pune perine sub mică și sub :mire. când aceştia şedă în 

timpului nunţi! după masă, trebue să fie forte veche şi lăţită la Românr, căci 

despre dinsa se amintesce adeseori şi prin poveşti. Etă spre esemplu ce allămiă 

în privinţa acâsta într'o poveste din Țara românescă întitulată < Dalaurulă celă 

cu șcpte capete» : Păsămi-te bucătarulă împăratului, unii ţiganii negru şi buzată, 

se dusese da minune să vadă ce mal ala, bala, pe la flăcăii ce staă de pândă; 

Şi dacă dete peste dînșii dormindii şi peste dihania spurcată fără resullare, 

elă se aruncă cu satîrulă de la lucătărie şi-l tăe capetele. Apo merse la îm- 

păratulă cu capetele şi i le arâlă, fălindu-se că elă a făcută isbânda. Eră. 

împăratulă dacă vEdu că se înfăţișeză bucătarulă curți! cu isbândă, făcii o masă 

mare. ca să-li Iogodescă cu fica sa, şi pusese în gândi să facă o nuntă, unde 
să chieme pe toţi împărații. 

«“'Țioanulă arttă la (6tă lumea hainele sale pe care le umplusese de sânge 

ca să fie credulă. 

«Cândi ajunse vilezulă nostru (adică adevăratul învingătorii ală Balauruliul) 

la palată, împăratul cu voe bună şedea la masă; cră civropina sti în capulă 
mesei pe șcpte perne.» 

Apoi ma! la vale: 
«Cine amăgesce, dice volniculă liniștită, să-și Ya pedâpsa. 

«Eli începii a scâte limbile din sinii şi a le arăta la tolă adunarea, şi de 

câte orl arăta câte o limbă, de atâ'eu ori căleu și câte o pernă de sub tigani, până 

ce, în cele din urmă, câdu şi elă de pe scaună; atâlit de tare se spăriase 

dihania.» . p.202 
Vedr P. Ispirescu: L-gende saă Basmele, Românilorii, Bucuresci 1882, p. 292 

şi 204.
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tina cca mai bună, 'dacă se așeza cu hainele uupțiate pe 

pati, (1) pole .că din aceeaşi cauză, ca şi la Românii 

noștri, că omenii, când au să întreprindă nisce afaceri 

grele saă o cale lungă, mai întâi se pun să sedă. Șin 

adevără că viei o intreprindere nu e așa de ponderosă și 

uici o cale aşa de lungă, ca aceea pre care o întreprinde 

acuma tânăra miresă. Ea călitoresec dela o lume la alta, 

dela o viaţă la alta, și nefăcend'o acesla, lesne arii pute 

in ultimul ei somn virginali să uite câte le lasă, și să 

se deștepte plină de speranţe plăcute. (2) 

Părinţii, cum sati așezatii miresa și duuscele după 

masă, începă a plânge, cr miresa de abia mai putendii 

de plâns, mai alesă când mirele e urilii, iea unii pahară 

și închină la părinți și anume : ântâiti la tată-stui; tatăl 

luândii paharul cu mâna învălilă într'o năframă, închină. 

crăși la miresă, și prin plânst și lnerini îi urâză pâne 

Și sare, viaţă indelungat şi tralulă celă mai bună cu 

viilorulii ei soții; miresa închină apoi la mama sa, acesta 

ÎI urcză 6răși, şi aşa închină mivesa pe rându la toți, 

frați, surori, unchi, mătușe și alte nemuri, cari se afli 
în casă, E 

După ce ai închinatit la toţi, câţi se află in casă, afară 
de nuntași, adică, de tineretiă, poftesee vornicelulă miresei 
pre părinții acesteia să-i paie cununa făcută pe capi și 
s'o binecuvinteze. | 

Părinţii, luândă cununa din mâna dvuseeloră, o ținii 
de-asupra capului miresei, atâtă tata câtă și mama, și 

  

  
  

(1) Festus p, 24-a: Regillis, tunicis albis et reticulis luteis utriseţue rertis. 
lextis sursurm versum a stantibus pridie nuptiarum diem virgines indulae eu- 
bitum ibant ominis causa, ut ctiam în togis virilibus dandis observari solet. 

Imbracă-te în tunici albe şi rețele yalvine, ambele drepte, țesute în susii 

stândă înzinte de dina nunţir mergeaă feclorele la culeată, ca să fie întruni 
cesti bună, unii obiceiti care se observă și la darea togelorii bărhătescl. (2) Gubtrnatis, op. at. p. Lt.



— 299 — 

binecuvintând'o și urându-i crăși, l-o așeză pe capi, şi 

0 încorondză. (1) 

Tinerii nuntaşi, ee stau la masă imprejurulă miresei, 

intoneză în același timpă următoriulii cântec, pe când 

miresa, părinţii şi drusecle de abia mai polii vorbi de 

“plânst : (2) ” 

Cum le scâte dintre fe'e 

Si te dă îutre neveste. 

Și cununa cea de lori 
Te scote dintre feciori 

Și te pune ntre nurori. 

Câutaţi, fete, și horiţi 

Până sunteți la părinți, 

Cânlaţi, fete, horile 

Frundqă verde mărăcină 

le-ţi, mirâsă, dina bună : 
Dela fraţi, dela surori, 

Dela grădina cu lori, 

Dela stratii de busutacii, 

Delu feciorii din joci, 

Del steatii de Iloricele 
Și nemură şi vericele, 

Dela frunda cea de bradi, 
Dela puiulii celii lăsatii. După ce ve-ţi mărita 

Plânae, miresă, cu jele, 

Că nu-i mai purta petele, 
Nică în degete inele, 

i 

| Și v& purtaţi florile, 

| 
) 

| 
Horile nu-ţi mai juca, 

Florile nu-ţi mai purta, 

_Ă cânla nu-ți culeza 

In cază de socră-ta, 

În tindă de socru-ttii 

Și-afar de bărbatu-tăii. 5) 

Și nici în urechi cercei,  ; 
Nici nu-i şedea cu flăcăi. | 

Cununiţa ta cea verde 

Sai acesla : 

Boii pazei cr crba cresce 

Mirele întineresce ; 

Pe din josii de Ostriţa, 
Pasce boii bădiţa, 

7 

(1) Iu Boraniă, după cum mt-a serisă d-lui V. Turturenii, este datină ca cu- 

nunc, care se face din coji de răchită şi se impodobesce cu brebenei, ale cărorti 

frunde se ungii cu miere şi se lipescă cu picostelă nalbănă și albă (Gol. und 

Silberpapier), să se pule mal ântâiti pe colaci! de pe masă. Jupă aceea, aşe- 

zându-se mircea după masă între druscele sale, carile asemenea ședă pe perine; 

vine unii frate, în lipsa acestuia unii vEră sai și alti uemiă, de regulă însă 

unit băfată, şi luândii cununa de pe colac! I-o pune pe capă, &ră druscele 1-0 

aşeză ca să stea bine. . 

(2) G. Tomotagă : Moravuri şi datine poporale, publ. în eAurora română», 
an. II. Cernăuţi, 1832, No. 3, p. 4t. 

(3) Din Funduli-Moldover, sati în ţinutuli Ciunpulungului în Bucovina, corn, 

de d-li Toderă Leuşteani. .



Boii pascii la crbă verde 

Mirele'n zădarii nu șede, 

[i cu mâna flori adună 

Măriorei de cunună, 
Cunună de iasomie 

So pornâscă “n cununie, 

Cunană de mirtă ereţă 

Să i o slobozimii pe faţă 

Cunună de bărbănocii 

In dou€ cu busuiocii 

Să i-o punemii de norocii. 

Mărioră îți cântămi, 
Mândră cunună-ţi gătămi 

———— 
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Și pe cupă că ţi-o punemi, 

Pe gene 

Și pe sprâncene, 

Pe codiţi ochiului 

Să fii drază mirelui, 

Mirelui şi socrului, 

Sderei şi cumnalelorii.. 

“Vuturorii nemurilorii, 

Cum ai fostii părinţilori, 

Ciărora cu plecăciune 

Lie ceri astădi ievlăciune 

Și cu acestă cunună 

Mă 1ei la ci diua bună. 1) 

(1) G. Tomolagă : Moravuri şi datine pop. publ. în op. cit. p. 53.
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IUL. BĂRBIERILULU. 

Cam în același timpi, când druscele peptână pre mi- 

râsă, când o gălescu şi-i pună cununa pe capi, poftesce 

mirele pre unulii dintre vorniceii sti ca să-l radă. Și pe 

când vornicelulă prinde a-lă soponi și a-li rade, pe atunci 

feciorii ce se află de faţă şi mai alesi bărbaţii de cu- 

rendi însuraţi, carii sunt înrudiţi: cu mirele, cântă feliu- 

rite cântece numite în Dobrogea „lolelă sait Duolelă (|), 

prin cari i se descriu cu colorile cele mai posomorite nu 

numai pierderea libertăţii, ce o avuse ca holteiă, nu nu- 
mai neajunsurile şi grijele ce li aşteptă, ci totii odată şi 

neplăcerile ce are să le sulere din partea nevestei sale. 

Etă unul din mulţimea aceiorii cântece : 

Frundă verde mării uscatii, 
Pâw'. ee erami ne'nsurali 

Aveamii cală de'ncălicatii, 

Haine bune de'mbrăcatii 
Și mândre de sărutalii. 

Dar dacă m'am însurat 

Calulă pe malaiă l-am datii, 

Părușorulii pe steară, 

Dor mă seotemn primărară, , 

  

(1) B. P. Hăşdou: Dicţ. limb. ist. şi pop. hom-t. Il. p. 1255,
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Primăvara Î mama nostră 

le zăpada de pe costi 

Și bruma de pe ferâstă 

Și pune plugulii pe brasdă 

Si semână pâne coplă 

Și satură lumea totă (1). 

Mai 6lă încă și allulii: 

Frundă verde mere, pere, 

Nu te'nsura, frate, vere! 

Destul m'am însurutii eii 

Si-am luati unii lucru rii. 

Mam lăcomilii la avere 

Si-am luată făr de plăcere. 
Ce folosii de-aveze multă, 

Dacă mi nu mi plăcută! 

Plingeji ochi şi lăcrămaţi, 

Că voi sunteţi vinovaţi 

Că nu cătaţi ce luati. 

Vă lăcomiţi la avere 

Și trăiţi fir de plăcere (2). 

Apoi și acesta : 

Tinevelii m'am însurutii 

Și femee mi-am luată, 

Mi-am luato de Ineratii, 

Da eu șede numa'n patii, 

„Cere ciobote de ţapii. 
Vai de mine! ce să facii? 

Numai să Tei lumea'n capu! 

Mai bine mi-ași fi luatii 

Una multii mai sărăcuţă, 

Mi-arii fi fostă și mai drăguță, 

Și-arii [i fostii mal hărnicuţă, 

S-io purtumiă şin opincuţe. (3) 
  

(1) Din Gălinesel, satii în Bucovina, ţinutulii Rădăuţulur. 
(21 Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă. 
-(3) Din Crasna, dict, de M. Bârbuţă. -
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Lăutarii, carii încă trebue să fie la acestă actă de fa- 

jă, cântă așișderea diferite cântece, mai alesă de jelc, 

până ce  vornicelulă sau cine este sfâvșesce pre mire 

de rasi. e 
Unulă dintre cântecele, ce le cântă lăutarii și anume 

cei din fura românâscă la acestă ocasiune, e celă ur-: 
mătorii : 

Foe verde de bujorii,. 

In luna lui cuptorii 

Veni vremea să me nsorii. 

“ole felele mă vorii 

O lolă de preolcsă 

Nu mă lasă să facă casă, 

Dă cu spuză pe ferdali 

Să mă frigă să mă ardă, 

Să-mi ardă luminile , 

Să nu mal vă&aii felele. 
Foe verde de susaiii, 

De mititelii m&nsuraiii 
Frumosă mândră lui. 

Aoleo ! mândruţi mei, 

Supţirică ca soba, 

Dreptă ea cobiliţa, 

lubii de la Pasci în coce, 

Mai nemicii nu se cunosce, 
Si să fi Yubitii mai desii 

De atunci sarii fi alesii, 
lubii fete și neveste 

O sută şi cincispredece 
Si Româncă şi Țigancă 

Ce-o vrea Dumnedeii să facă. 

Mat am să tubescii optii 

Și o fată de prolopopii 

Să-mi stea inima la locii. 

Când iubiamii eii la copile 

“ramii voinicelii în fire, 

"Er acuși m'am însuratii 

Multă dragosle-am stricati,
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Nam stricatii numai pe a mea. 

Și-am stricati pa multora. 

Unii lăutari pe lângă aceste versuri mai adaogit incă și 

următorele : | 

Câtii oiii i, câlii oiii trăi 

Fată mare n'oiii iubi, 

Fata mare se mărită, 

Remâi cu inima friptă; 

Și-oiti iubi d'o copiliță, 
Când vi! sara de la muncă 

Ea se urcă pe cpincă. 
Iţi dă guriță de fiică, (1) 

AN lăutari cântă la acestă ocasiune urinătoriuli 
cântecii : 

l6e verde și unii dudăii, 
dine mai trătamii flăcăi, 
Incălicamii calulii mei 
Și plecamii unde vreamii eii; 
Daracum m'am însuratii, 
Grija casci cam luati. 
Pusuiocit verde pe musă, 
Rămâi, maică, sănătosă, 
Dacă n'ai fostii bucurâsă 

“Să fii cu feciorii la masă. (2) 

Gătindu-so de rasti și imbrăcându-se in hainele de mire, 

părinţii sai și nemurile sale cele mai de aprope, după 
cum vomu vede mail la vale, îlă leat de mână și-lii așeză 
după masă. (3) 

La Românii de prin orașe este datină, sati mal bine 
(isi era mai nainte, căci acurna pe di ce merge incepe 
a se stirpi, ca mirele să se radă nemijlocitu după ce i 
ao II 

(UD P. [. Gilortenu: <Ună obiceiă de la tară,» pabl. în «Țara nouă, an. ÎN, Bucuresci 1837. No. 5, p.. 817. 
(2) D. Sicfănescu : Studil asupra. literaturel o ub!. în. op. cit. p. 250. (3) Datina Rom. E PE i 

din Tişeuţă, Ilişescl și alte sate din Bucovina.
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sau adusi și închinată schimburile trimise de mirssă. 
Pe atunci bărbierulă radea pre mire de naintea tuturorii 
speţilori, cari se aflau de faţă, er lăutarii cântau dife- 
rite cântece, dintre cari cele mai multe de jale, și nurai 
puţine vesele. După ce-lă sfârşia de rasi i se punea pe 
verfulă capului ună colaci invălita întruni prosopă noă, 
ce i la trimisi cu puţină mai nainte de acesta mirâsa 
dimpreună cu cele-lalte schimburi. Acesti prosopi numiti 
prosopulii băvbievului îhi da apoi mirele dimpreună cu co- 
laculă dintr'insulă bărbierului, care Pa rasă. Fotă atunci 
căpătau și lăutarii câte ună darii. (1) | 

La Românii din Macedonia este daiină, ca și la (reci 
ndi din Epiră, (2) câ mirele să se radă înainte de a se 

„duce la cununie. Atunci vine la dinsulă bărbicrulă ca 
să-lu lee și să-li radă. Toti atunci se adună mai multe 
fete și neveste şi cântă unisonii cânteculă ce urmeză : 

Lafii ni si spelaiii, mi | Lă-mă și spală-m& 
La şlopotlu di tru chuare | La şopotu de la apusti, 
Laiii mi doaule brață Spală-mi şi cele doue brațe, 
Ș-luar s îii arunca! tru față Și luă şi-mi arunca! pe faţă, 
Şi-ni vedui un gione mavromat -Şi-ral vă&dul unii volaiciă cu ochi negri 
Cu nel de asime cural. Cu inelă de arginti curati. 

— Gione, a bre gione, | Volnice, bre-volnice, 
Multu-iii te 'alavdară. - Multă mi te lăudară, 

Prot hriscu eşii în horă Celui ântâiă argintarii eşii în sată, 
Va să-ți dati un pără de asime Am să-ţi daă ună ban de-argintii 
Să pârtă "'nvesta di gușe. Să porte nevasta la gâtii. 

După ce bărbierulă a lăuti pre mire, începe să-lă băr- 
bierescă, când atunci fetele și nevestele îl cântă imprejurulu 
lui cânteculă de sursive, adică de rasi, care este aşa: 
Ghine ne viiiie birberlu Bine ne vine bărbieruli, 
Tra să ni sursască grambelu. | Ca să ne radă ginerele (mirele). 
Tine birber, ași îi bănezi Tu bărbierii. aşa să-mI trăesci 
Sii-l a aari musat, muşat, Să mi-lii fac! frumosi, frumosi, 

ao ORI II 

(1) Com. de d-lă N. Avramii. bărbieră în Sucâva. 
(2) Diiringsfeld, op. rit. p. 37. 

$. FI. arian : Nunta la Români, 20
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Ti la nun şi ti la fartat, "Pentru zii şi pentru fârtalit 

si tră la învestă ma muşat, Si pentru nevastă (miresă) mal frumosă 

Ia-ăi mutriţi-lu pe sufrunâcle - la priviţi-mi-lă la sprâncene, 

S-pare ca cerlu cu stele, Se pare ca cerlulu cu stele. 

la îi imutriţilu de.pe frunte, - "Ta priviţi-mi-lă la frunte, 

Calo:hie de-a lui parinte. i Ferice de-a lu! părinte, 

la-îii. mmutriţi-lu d» pe nare : Ta priviți-miclă la nasii 

Calothie de care “] are. ! Ferice de cine-lă are. 

la-îii mutriţi-lu de pe dinţi, , Ia priviţi-mi-lă la dinţi, 

Caloihie de aceli părinți. 1 Ferice de acel părinţi. 

la-îi mutriţi-lu de pe guşi i la priviţi-mi-lă la gâtiă, 

Se pare ulclori cu tortă. 

la priviţi-ni-lă la pleptă 
S-pare biltil (Li cu mănuşa. 

| Se pare privighetore alcsă. 

) 

| 

La-îii mutriţi-lu de pe chept, 

S-par> ca un hilbil alept. 

la-îi mutriţi-lu de pe brân 
S-pare ca calu cu frân. 

; Ia priviţi-mi-lii la brâă, 

Se pare ca ună calii cu frâu. (2) 

In alle părți cânteculă de sursire sună astfeliii : 

Mea ghine; ne vinne lirberlu,- | Apol bine, ne vine bărbierulii - 

„Ta să n& sursescă grambeulu. + Ca să ne radă ginerile. 

Mea tu, birber, aşi-ini bănedi, Apoi tu, bărhieri, aşa să trăesci, 

Să n& lu adari muşat, muşat; Să ni-lu gătesci feumosă, frumosi. 

Mea ti la nun ti la fărtat. Apol pentru (3) la nunulă, la fârtatulii 

Şi ti la *nvesta ma "muşat. Şi pentru uuerastă mal frumosii. 

Mea ia muntriţi-lu de pe frimte, Apoi Xa vedeţi-iu pe frunte 

Că s: pare cu mare ininte; Că se pare cu multă minte. 

Muntriţi-lu pe sufrundelle Priviţi-l sprincenele 

Se pare ca gerlu cu stâlle. Pare că e ceriuli cu stele. 

la muntriţi-lu de pa nare ! la priviţi-I nasuli, 

Că €sle mul! ti alavaare. Că este multii de laudă. 

Ia muntriţi-lu de pe dinți Ia priviţi-I dinţi 
Si alăvdaţi-li a lu! părinţi! Și lăudaţi părinţii lu. 
la muntriţi-lu pe chiepL! la priviţi-I pleptulă, 
Se pare ca birbec allept. . Pare că ară fi berbecă alesă. 

Ia muntriţi-lu pe bărnu . la priviţi=I brâulă 
Se pare cu altu cu frenlu!., Pare că arii fi calulă cu frâă..(£)   
După ce bărbieruli a sfârşită : de rasi pre mire se 

intoree cătră el şi-i cântă acesti cântece: 

(1) Se mat numesce şi privighitore. 
2 T.T. Burada: i Ă ; . : : N at, Burada : Datinele lu nunțile pop. roin. din Macedonia, publ, în op: 

(3) Apol pentru că o să morgă la... 
(t) Y. Petrescu Cruşoveanii, op, cit. p. 64.
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“Ție muma ţi-e muşată |. Ție mamă îţf este frumosă 
"Ca luceferlu diminsța, | Ca luceterulă dimineţa. 
Și-aşi lumbriseşte faţa + Și aşa strălucesce faţa 
“Tistimele chindisită. - Ca năframa împodobită, 
La tine îii-avem în chisită. | La tine pornisemui 
Doile în cale ne-adunăm, ! Amândoi în cale nie-amiă întâlnit, 
Faci stră cale *nu crăpăm. „ Te-ahate din cale să nu murimă. 

-Scote punga di-îii tu mâsce 1 Sc6!e punga si fă ună dară, 
Un carugros cu mânuşa, „Uni caragrosăi cu veriguţă 

"Si-l porta "nvesta di guşa. 

—Nici-l voiu, nici-l lăese 

Şi bag vula şi-l vulusesc. 

| Să-lă porte miresa la gâtă. 
„Nici îli vreă, niel îl desprețnescii, 
| ÎI punii pecetea şi-lii pecetluesci. 

După ce miscele sa gătită frumosi  îmbrăcându-se cu 
hainele cele mai alese, trimite la casa miresei trei sehă- 
diari (soli) cu o ploscă cu vin, ca să dea de seire că 
vine mirele, și ajungândă acolo. bâu din ploscă și ureză 
dicendi : «să baniză, s'ăncherdisască și turnută lu casele 

rostire si lu feciori și fâtele, se hivsescă de inimă si lu 

schunchile «. tei feciorii și fete, se vă hărsiți după inimă 
râstră», adică : să lrăescă, să se folosescă, să vie rendulă 
și la casele vâstre și la feciorii și fetele vostre, să se 
bucure din inimă, şi la scumpii tăi feciori şi lele să vă 

bucuraţi după inima vostră,. 

După accea li se dă câte o mandlilă (năframă) și se 
intoreu de grabă la casa mirelui; acolo se cântă sâerei 
miresei cânteculu următoriii : 

Eşi sâcră ş'aştepta nora; . - Fşi socră şi aşteptă nora, 

"Nora ta cu hiliulu al teă,. Nora ta cu fiulă tăă, 

Gline viiiie ghirachina - Pine vine lebăda, 

Şi casa 'mplină de fărina, Şi casa ne-o umple de făină, 

De fărina şi de luiliina. De făină 'şi de lumină. 

Apoi s6cra cântă: 

Depune 'nvâsti, depune. Scohoră, miresă, scobâră, 
„- Nu depun, nu'iii depun, —Nu mă daă josă, nu mă daii 
Că, îi caftu ce ni tacsiși, |  Căct ceri ce mi-a! proimisii, (1) 

(1) T. T. Burada : Datinele la nunţi ale pop. rom. din Macedonia, publ. în 

“op. cit. p. 420.
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Datina bărbieritului, după câti ami putută. e ceti și: 
audi până acuma, se află nu numai la Român), ci la. 
tote poporele de pe peninsula Balcanică, apoi și. la o: 
samă dintre cele ce locuesci în Asia (1). 

(1) «Biserica ortodoxă români.» an. VI. Bucuresci 1532. p. 496.
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IV. VEDRELE 

Nu multi după ce sa așezată miresa după masă și 

i s'a pusă cununa pe capi, adică cam pe când începe a 

se îngâna diua cu nâptea, începit a se aduna și sătenii, 

-caril aă fostă chiemaţi de voinicei la nuntă și a aduce 
cu deosebire tineretului diferite daruți pentru tinerii ce 

"Yvori să se căsătorâscă, precum : colaci, făină de grâă, 

untă, brânză, lapte, sare, găini, ue, mere, pere, nuci etc., 

mai pe scurti cine ce are și ce îi dă mâna ca să aducă. 

Aceste daruri se numescii în cele mai multe părți ale 

Bucovinei Daruri şi Cinste, eră datina la care ocasiune 

se aducii și se închină se numesce în unele părți ale 

Moldovei, precum în districtulă Nemţului, Romanului şi 

alt Bacăului Vedre (1). 

După ce ai sosită și au întratii în casă punendii da- 

rurile saă cinstea adusă pe masă de'naintea miresei dicii: 

Bună vremea, 

Bună vremea, 

Ivălţată'mpărătâsă ! 

Sedeţi în cote după masă 

Ca şi-o garofă frumosă, 

(1) V. Săghinescu : Vedrele, publicate în «România Liberă» aa. XI. Bucuresci 

2887 Nr. 3047. — « Columna lui ralanti», an. ÎN. p. 41f.
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De-aceea femeile 

Din tote părţile 

Năzuescii ca albinele 

La Dumia-vostră, 

Și sarată cu colăcei 

Mândri si feamușei 

Să aveţi parle de ci; 

Colaci mândri şi frumoşi 

Ca și faţa lui Christosii, 

Să faceţi bine să-i primiţi 

ȘI... să nu bănuiţi ! (1) 

Miresa se scâlă, primesce cinstea, o pune pe masă sa 
o dă maicii sale ca s'o strîneă, apoi luândă unii şipit 
cu rachiă cinstesce pre fie-carele, care i-a adusă cinstea. 
După acesta începe a cinsti și pre cei- lalţi, e carii se află 
în casă. 

Toti așa facii și druscele ; ele încă cinstesci pre cei 
veniţi. | 

Pe când nâmurile, vecinii și cel mai de aprope cuno- 
scuţi și cunoscute ale miresei se adună la miresă și aducă 
acesteia cinste, pe atunci nemurile, vecinii și cel mai de: 
aprope cunosculi ai mirelui dimpreună cu nunuli celt 
mare se adună la mire. 

Ca și miresa, așa și mirele încă se aș6ză pe:o perină 
după masă între druseele sale, cu acea deosebire numai. 
că, pe când miresa șede după masă gătită cu cunună 
pe capi, pe-atunci mirele șede cu cușma pe capă. 

Aceeaşi cinste, care o primesce miresa, i-se aduce și: 
mirelui. Ir când punit cinstea pe masă de 'naintea lu 
ici : . 

Bună vremea, 

Bună vremea, - 

Inălţute 

Imperate ! 
————_ 

(1) Dict. de Gavrilă Bâncășu din Vatra-Dornej. 
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Sedeţi în cote 

După masă 

Ca nisce varote 

Bătute, frumose, 

Si năzuescii omenii 

La Dumia-vostră 

Si Sarată cu colăcei 

Mândri și frumuşei, 

Măudri şi frumoşi 

Ca și fața lui Christosii ; 

Să faceți bine să-i primiţi, 

Dar să nu bănuiți! (1) 

Astfeliă atât miresa câtu și mirele, stândi intre drus- 

cele lori după masă, primeseii cinstea ce li se aduce și 

cinstescii câte cu uni pahar de rachii pre. fie-carele, care 

a adus'o până socolii ei că sai adunati acuma toți 

cinstaşii, 

In unele părţi ale Bucovinei nu e datină ca mirele si 

mirâsa să primâscă singuri cinstea, ce li se aduce, ci o 

primescii in genere maicele lori, adicii socra mare și 

s6cra mică. 
Etă acuma cum se praclică acestă datină în susi nu- 

mitele districte din Moldova. 

In sara spre diua cununărei se face adunare cu petre- 

cere la casa familici mirelui, dacă miresa e adusă din 

alti comună, sati la casa familiei miresei, dacă ambii 

miri. sunt din acecazi comună. 

Adunarea se compune din bătrâni şi tineri de ambele 

sexe, poftiţi de cu qiuă de cătră rornicelă, carii, până ce 

acesta mântue de poftiti, conform listei ce i s'a încre- 

dințată de cătră capii nunţii, se şi adună la casa indicată, 

unde cântă deja tasafulă (lăutarii). 

(1) Dict. de 3. Bâncăşii din Vatra-Dornel. |
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Curându după acesta sosesce la: nuntă și vornicelulii, 
căci el are multi de furcă astă -sară și de aci înainte 
până după ancropă. | 

Ajunsă la tactu, vornicelulă își ia noului rolă. Inchină 
miriloră darurile ce le aducă tinerii nuntaşi și tinerele 
nuntașe, daruri cară constati din păseri, vină saă alte 
obiecte ; căci tineri! și tinerele. pentru cari mai cu samă 
se face nunta, nu vină cu mâna goi aci, 

Dar cum se face închinarea de daruri la Vedre? 
Roluli vornicului are aice osehită însemnătate. 
De regulă, în casult când miresa e adusă din altă 

comună, după ce tota lumea, care a compusi nunta 
până aci, ospiteză din ceea ce i s'a pregătită, mirii stau 
în capulii unei mese într'o osehilă cămară sat în sala 
de dansi până se adună mal. mulţi dintre noii pofliţi, 
apoi începe dansarea, de unde urmeză că închinarea da- 
ruriloră continuă deja. 

După cum arătarămă mal susă, tinerii nuntaşi şi tine- 
rele nuntașe vinii la Vedre câte cu o pasere sai cu uni 
boreană cu vină. Vornicelulă, care stă în adăstare, cam 
“Spre ușa întrării nuntașiloră, după rendi,— cum ei s0- 
sescii,—primesce darulă și, avendă în drepta sa pre adu- 
cătoriulă sai aducătorea darului, se presentă în faţa mi- 
vilori (1), și dacă darul adusii este vr'o pasere, curîn- 
tarea prin care îlt închină constă din: 

bună vremea, 

Bună vremea ! 

(Bună sara, 

Bună sara !) 

Cucne-mire 
Și cucână mirâsă, 

  

ă în dansu Ia sosirea noilorii nunlaşi. a se retrage peniru a se împlini ceremonia darului, 

(1) Dacă miril sat vornicelulă se afl 
Sunt avisați spre
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Etă vi senchină N. 
Cu o ivuncă 

be la iuncă, 
Care până nu scurmă 

Nu mănâncă; 

Darulii .ce v'aduce este mici 

Er dragostea I-sale 
Esle mare 
Asupra Dumilorii-vostră, 

Și v6 rocă să-lii primiţi 

Și cu cinste să-l mulțămiţi. (1) 

Acuma mirii, carii stat în .piciore, respundă întrunit 

glas : 

Fârte mulţămimi D-salei 

De ostenelă, 

Si Dumi-salei 
De dragoste şi chieltudlă ! 

După acesta, complementându-se reciprocă, nuntașii 

nainteză până la miri, cu carii dau mâna, își schimbă 

câte-va cuvinte de ocasiune, şi ati parte ia petrecere. 

Presentulă se dă în păstrarea unci persâne de gazdă 

care stă în prejmă. | 

Dacă presentuli, ce se aduce, constă din vină, cuvin- 

tarea vornicelului e astfelii : 

| Dună vremea, | N | e 
Bună vremea, | 

Cucone mire 

Și cuconă mir6să, 

Etă vi se 'nchină N. 
Cu o bute de vinii 

Ce are dogele de goruniă 

Și cercurile de alună, 

” N 
(1) Când gol inşi nuntaşi (fratele şi sora) sunt cu acelaşi presenti, vorni- 

ce julă îngrijesce a face închinarea în plurală.
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Er vinul e adusii dela Odobeszci. 
Când bei te veselosci; 

Darulii ce vi saduce e micii, 

Ev dragostea D-sale 
E mare 

Asupra Dumilor-vostră ; 

VE v6gă să-lii primiţi 

Și cu cinste să-i mulţimii. 

Apoi urmeză mulțămirea ca mai susii. 

Din presentele aduse la Pedre, paserile  serveseii la 

completarea dese mari Și-a Uneropului, unde iat parte 

numai cel căsătoriţi, pofliți cu aceeaşi renduclă ca și la 

Vede, &r vinulă servesce spre îndestularea  ostenelelori 

la nuntă; elă se asigură înt'o butelie—întru adevării de 
câte-va Pedre. (1) 

In "Ţara-românâscă, pe lângă darurile arătate mai susă, 
era mal nainte: datină, cu deosebire la bocrime, a se 

aduce încă şi multe altele, precum: flori peniru Împo- 

dobirea cununelori, șaluri, giuvaere, stofe scumpe, bani, 
cofeturi, elc. (9). 

Ce se atinge de vechietatea și respândirea datinei de- 
scrise în capitolului de faţă, care se află nu nurnat la Bo- 

  

(D) V. Sagh escu, loc. cit, 
(2) IL. Ghica: Serisori cătră V. Alecsandri, Bucurescr: 1837, p. 33: «În aju- 

nulă nunţii, cam după am6di, porntaă Călpunăresele, totii cucone alese dintre 
rudele cele mai frumbse. ale ginerelui, în trăsuri înhămate cu armăsari de 
preță. Antâla, călţunărâsă întra la miresă purtândă o căţue de argintii cu lori 
suflate În aură, din care eșia fumii de udagaciii şi de curse; ea mal purta și 
o stropitore din care arunca apă de trandafiri, semnulă curăţeniei, şi ură 
iniresei să fie totdeauna spălată şi pârfumată. O a dona călțunăresă ducea pe tava de argintă florile cu carile se împodobiaii cununile. A tera călțunăresă aducea o tavă cu petelă, semnulii bogăției. Venraui în urmă celelalte călţună- rese cu dece, douăspredece tave încărcate cu totă felul de darur: șaluri, „luvaere, stofe scumpe, bani, cofetu etc. Mulţime de fete încunjuraă pre mi- rosă şi lăutarii diceaii din viâre şi din guă cânteculii vechiă : 

Astădi cu fetele 
Mâne cu nevestele,
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mânii din Bucovina și Moldova, ci și la cet din “Para- 
românesca sub numirea de porlonă, însemnă aice că ca 
trebue să fie forte veche, de re ce despre o asemenea 
cinste se amintesce și prin povești. (1) 

Insemnămii totodată încă și aceea, că datina de a da 
astfelii de daruri sai cinste tineriloră îneredințaţi ze 
află nu numai la Români, ci și la alte naţiuni, precum: 

la Mbanejt (9), Italieni (3), Tranceji (4), Cola (5), Po- 

loni (6), cete, cu acea deosebire numai că, pe când la 

Români singuri nuntașii aduci cinstea, pe atunci la na- 

țiunile amintite, afară de Italieni, trebue să se ducă după 

dînsa amicii încredințaţilori sait chiar însaşi miresa, 

După aducerea cinstră, respective după rele, urmeză 

ievtevea sau fevtăciunea şi  închinarea schimburiloră,: dacă 

mirele e din acelaşi sati din care e şi miresa. Dar 

dacă mirele e dintr'uni sati străină, atunci după fertă- 

ciune urmeză mai ântăiti conăcărie, şi abia după uceea 

inchinarea schimburilor. 

(1) Î. C. Fuadescu: Basie, orați!, picălituri şi gicituuI. Bucuresci 1870. p. 
104: «Pe timpului acela era obicelă ca la nunta unet fete de împărată fie-care 

locuitorii din acel oraşii, „unde şedea împeratuli, să ducă câte ună polonă” 

fetel.> 

(2) Diiringsfeld, op. cit. p. 61. 

(3) Gubernatis, op. cit. p. 112. . 
(4) Diiringsfeld, op. cit. p. 230); «In -lmiens şi ?n oraşele invecinate este da- 

tiuă ca chieltuelele nunţi! la căsătoriile sermanilori să se acopere ile cătră 

amicii încredinţaţiloră. Şi dacă aceştia nu sunt în stare a o face, apol se duci 
pe la nemurile şi cunoscuţi! încredințaţiloră şi roză să le daa gulife, carne 

pesce şi tote câte mai sunt de lipsă.» - 

Idem de eadein. p. 258: cca în Amiens'așa şi ?n Bazarluis ospățulii nunţii se 

prepară din oferte benevole. cu acea deosebire numal că aice e miresa tingur, 

aceea care se duce din casă în casă cu unii văscloră şi cu 0 străistuță ca să 

le adune.» 

(5) Diirinasleld, op. cit. p. 180. 

(6) Diiringsfeld, op. cit. p. Zuf.
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V. IBRIAREA 

Nu e mai nică ună poporii creștină în totă Europa 
la care mirele și miresa să nu-și ceră Yertare și Vine: 
curîntare de la părinţii sti mai nainte de a face unii pasi 
atâti de însemnatii în cursulă vieţii, cum e căsătoria. 

La idle poporele indo-europene mirele și miresa tre: 
bue să-și ea mai ântâiti Yertare și binecurintare, și abia 
după aceea plecă la cununie. (1) 

Ce se atinge în specială de poporulii români, apoi 
acesta, urmândă ] proverbului străbuniă : 

Dinecuvintarea părinţilorii 

Intăresce casa fiilor, 
ke blăstămulii părinţiloră. 

tesipesce casa fiilorii, 

nu numai că ține forte multi la acestă datină, ci tot- 
odată pentru dinsulă zertarea sai tertăciunea, după cum 0 
mal numesce elă, e unulu dintre cele mai solemne acte 
câte se severșesci în decursulu nunţii. 

Colăceriulă, care e însărcinată a cere Yertăciune în uu- 
mele tineriloră, căcă aceștia rari când sentemplă să o 
ceră singuri, ține mai ântâiu o orație lungă, de regulă 

() Dăringsyeld, op, cit. p. 25, 34, 39, 41, 72, 76, Sf, 95, 158, 180, 181, 199, 232,



— 317 — 

în versuri, care în cele mai multe locuri constă din trei 

părți principale şi anume: partea ântâia, în care se arată 

cum a făcuti Dummnedei lumea şi pre protopărinţii no- 

ştri Adam și Era și cum, cu tote că aceștia nu Vai as- 

cultatii, că ai căleatii porunca ce le-a dat'o el, și din 

causa acesta i-a și alungati din raiii, totuși mai pe urmă 

sendură de dinșii, îi fartă şi-i binecuvinteză, (icendu-le 

să crescă şi să se înmulțescă și să stăpânescă pămin- 

tulă ; partea a «doua, în care arată că și acești tineri cari 

voră să se căsătorescă, trăindă în lume, încă voră îi 

greşită și cu multe vori fi supâratu pre prinți, dar 

fiindu că : 

Pe întinderea lumâscă 
Nu-i fii la părinți să crăscă 

Și loră să nu le greștscă, 

de aceca în partea « treia provâcă pre părinţi ca să se 

pu
 

indure de dinşii, să le ierte tote câte le-au greşită, și 

să-i binecuvinteze. Și părinţii îi iartă și-i binecuvinteză. 

În fine oratoriulii, pentru oraţia ce-a ținut'o, mai cere 

și pentru dinsulă, drepti răsplată, ună păharii de vină, 

o niiframă de ină și-o copilă tinerea să-și pelrecă viați 

cu ea. | | 

În unele sate din Bucovina și mat cu samă în cele ce 

se atlă în apropierea Prutului, este datină ca miresa să-și 

iea jerlăciune de la părinţii săi nu numai în dia” cunu- 

nici demineţa, înainte de a se porni la cununie și după 

amedi, nemijlocită înainte de a pleca de la părinţii săi la 

mire, ca în alte părți, ci și ?n ajunuli cunubici. 

În unele părți ale Transilvaniei, după cum ne spune 

doina următore, semănă că asemenea esistă dalină de a-și. 

lua ierlăciune. şin ajunulă cununici : 

Frundă verde de lămie, 

“ Mâne mergii la cununie
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Încă-mi feii şi ertăctune, - 

Pare că mă ducii din lume, 

De la nâmuui. de la tote, 

kare că mă ducii li morte, 

De la fraţi. de la surori, 
are că mă ducii să morii. (1) 

După ce u primiti mirâsa de la fie-care Gspe cinstea 
adusă și după ce f-aă cinstita pre toţi, se scâlă de după 
masă sin loculu ei și ală drusceloriă sale se aȘeză pă- 
rinții s6i, cari! ţină o păreche de colaci și o huscă de 
sure pe braţe, eră colăceriulă, stând în piciore la. spatele 
miresei, care ingenunche acumi îimaintea părinţilorii săi, 
cere iertarea sau Tertăciunea în numele acesteia dicându: 

Fectorasă împrejuraţi "Că nu este *neepenie 
Cusmele din capii luaţi „ Delu aedstă odraslă, 
Și la mine vE uitaţi Delu fitea Dumnia-vostră, 
Ei cum cușmia voii lua ; Că îneepeniu este 
Și din guroiii cuvinta, i Dela moșulii nostrit-Adamii 
Si Dumnia-vostră cinstiţi, 
Buni și înduraţi părinți, 

Care sunteţi renduiţi 

bela bunulii Dumnedeii 
Ascultaţi cuvintuli mei, 
Care vi Loiit spune eii. 
Acâsta fiică Yubită, 

Ue-o vedeţi aici smerită, 
(m faţa în jos plecată 
Și cu inima vighiată 
Se TOZĂ cu rusă mare 
Să-i daţi cuvintii de fertare 
Și cti-adâncă plecăciune, 
Ca să-i daţi er iertăciune, 
Si cu multă smerenie 
Să-i daţi Dluzoslovenie, 
PI 

(1) Niculae Rei : Dorne d l , ita di G în <Sedtlârea» „an. Il. Buda-Pesta 1876 p. 4 pe l« Topliţa din Ardelă, publ. în Şedător 

Dela care suntemii nmii. 

Că Dumnedeii de'necputii, 

Sa îndurată și-a făculii 

Ceriulii susii şi josii pămîntul 

Singurii numai cu cuvintul, 

Marea şi tote dintr'insa, 

Singurelii numai cu disa. 

Și după ce le-a ziditii 

Dumneqeă a'mpodobitii : 

Ceriulii cu stele 

Mă&runţele, 

Cu luceferi luminoșt, 

Ce-i privimii iști păcătoşi, 

Cu sorele şi cu Inna, 

Casi ni-sii marturi totdcuna. 

Pămintulii Ta "mpodobilii :  
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Cu pomi nalți și roditori 
Și cu multe mândre floră, 
Și cu puseri cânlătore, 
Și cu vite muncitore, 

Și cu feră răpitore 

Și cii-ulte vieţuitore. 

Și încă a mal făculii 

Departe spre răsărit, 
De-acestii păminui de-osebitii, 
vitiulii mare, strălucită, 

Numai cu gândul, cu disulii, 

Cu tote bunătățile'nirinsulii, 
Și la urmă a făcută 
Și pe moșulii nostrii-Adumii 

Dela care suntemii nemiă, 

Sin raiii La dalti să trăâscă 

Pomele să stăpânâscă, | 

Și-a disii bunulii Dumnedei : 
— eAdume, Tubitulii mei! 

Prin totii rafulii vei. âmblu, 

Din totă pomulii vei mâncau, 

Dar din pomuiit cunoscinţii, 

briceperii și-ali sciinţii, 
Binelui şi ali răului 

Din mijloculii raiului 

Tu nică când nu vei gusta, 
C'acestii pomii spinosii şi 'naltii 

E "'mprejurii încunjurati 

be unii șerpe 'nveninutii, 
Care gura a căscalii 

Și de virvă s'a apuculii 
Și ?n elii diavolulii a'ntralii. 
Tu de nu me-i asculti, 

Samă de nu vei lua, 
Dintr'acestii pomii de-i sustu, 

Pom'aceea "n gâlii ţi-a sta, 
Și tn răă de-i spăimântu, 

Mâni'n susii vei rădica, 

| 
De gălii că te-i apuca, 
Și cu pielea te-i alla, 

Din rai afară te-oiii da !» 

Moșii- Adamii a ascultati, 
Prin totă ra ul a âmblatii, 

Din totă pomuliă a gustat 
Și la urmă a veniti 

Și la pomulii celii vestit, 

Unde era 'npletucită 
Serpele înveninati, 

Diavolulii celii blăstămată. 

lua celii pomiă alii cunosciuţii,. 

Priceperii Si-alii sciinţii, 

sinelui şi-alii răului, 

Din mijloculii raiului. 

Și elă lângă pomii cum sta 
Și la diusulii căutau 

Serpele Ta'mprejuratu 
Pomele i-a ardlalii. 

Pâme mindre arâiose, 

Carniciose si fruinose, 

Și pe Adamiă Pa îndemnatii, 

Și din gura cuviutatiăi : 

—- «Adame ! ântâiii bărbatii 

Prin totii raiulii al âmblatiă . 

Din totii pomulii ai mâncatii, 

Dinu”acesta nai gustat, 

Tai, Adame, si-i lua 

Și dintr'insulii vei gusta; 

Gustă şi dintr'acestă pomii, 

Că doră și pe-acestii .pomă. 
Domnulii Pa blagoslovitiă 

Pola josă f-a slobozită !>... 
Adamii multi w'a cugetatii, 

Pe samă nu și-a luaLii, 

Pe şerpe la ascultatiă 
Dint'acestii pomii a gustatii. 
Poma în gâtii că l-a stată,



Adamii râi Sa spălmântatii, 

Mâna'n susii a rădieatii 

Și de gâlii s'a apucatii 

Și cu pielea sa aflată. 

Mintea i sa turburatii 

Și prin raiă a alergatii, 

Și prin tufişuri s'a dusii 

Și prin frunde s'a ascunsi. 

Dumnedeii s'a arătatii 
Și vorbindii a întrebatii : 
— <Adame! de ce te-ascunţi 
Prin tufișuri și prin frunqt ? 
Spune-mi ce [i sa “ntemplatiăi, 
Ori porunca mi-ai călcată 2» 

Adamii din frunde a eșitii 
Și din gură a vorbită : 
— <Şerpele celii blăstimatiă 
Pe mine ma îndemnatii 
Și din pomulii cunoscinţii 
Priceperii şi-ală seiinții, 
Binelui și-alii răului 
Din mijlocul raului 
Eii o pomă am gustatii, 
Porunca că ţi-am căicatii 
Și cu pielea m'am allată !» 

Dumnedeii s'a supărată, 
De mână că fa luatii, 
Din raiii afară Pa dati. 
Atunci a'nceputi a plânge 
Moşulii nostru-Adamii ȘI-a dice: 
— «Oleo, Oleo tu raiule, 
Raiule iubitule! 
Ratule, grădină dulce 
Nu mă 'ndură din tine-a duce 
De duledța pomilor, 
De mirâsna ilorilorii, 
De cântecului paserilorii, 

(1) Gomoniti-vorbităi. 

"C'acâsta-i 

    

De frâmătulii frundelorii !» 
Dumnedeii a ascultati 

Plânsulii lui, și-alăi lui oftatii, 

De dinsulit sa îndurati, 

Spre dinsulii s'a inturnatii 

Și din gura cuvintatii : 

— <Adame, nu suspina, 

Nu plânge, nn te cânta. 
gresala ta. 

Tu pe pămintă îi trăi 

Pe pămentii că te-f hrăni 

Și cu morte vei muri, 

Și la raiă Gră-i veni!» 

Dar Adamii a cuvintată : 

-— «Alei serpe *nveninati 

Da răi m'ai mai înșelat ! 

Unde omulii te-a găsi, 

Lângă drumii, ori unde-a îi, 

Adormitii și npletuciti, 

Facă-ţi capul tăi sdrobitii e 
Și după ce-a cuvintatii 

Moşul Adanii a âmblatiă 

Nouă ani și nouă luni 

Și pe atâtea săptămâni 
Pe câmpii nemărginite, 

Prin păduri în veci umbrite, 

Prin pustietăţi deşerte... 

Și-ori câtii el a rătăcilii 
Cu nime na gomonită (1). 

Atunci Dumnedeii a spusii, 

Și vorbindă aşa a disii: 

— «Ce mi-T mie bună omuli 

be ucestii pămintii singurii 
Să âmble, să rătăcescă , 
Cu nime să nu vorbescă, 

De cu qi și până'n sară 
Ca o selbatică fâră; &



Mie-mi trebuesee-unii- omii 

Pe păminlii. să lie Domnii 

Să trăescă, 

Să vorbescă, 

Singurii ca să se hrănescă, 
Și 'n totii pasulii 
Și ?n totii cesuliă 

Pre Dumnedeii să-lii mărâscă, 

Lui Christosii să-i. mulțimescă ! 
„J Și-a dată Dumnedeii atunce 

Moşului Adamii somnii dulce 

Și- adormire grea, 

Căci a vrutii să-i in 
Din crescetii o părticea 

Ca să-i facii lui muere 

fie spre mângăere 

Ca să-i facă lui soție, 

Mai multii singurii să nu fie. 

Dar i s'o părutii 

Că nu-i potrivitii, 

Cici atuncea are 

Să lie pre. mare 

Muerea decăt bărbatulii. 

Și er sa gânditi, 

Și Grăși a vrulii 

Să-i iee din tălpi, 
Da i sa părutii 

Că nu-i potriviti, 

Că muerea are 
Să fie prea mică 

Și prea ușurică 

Faţă en alii ei bărbatii. 

Și de-aceea a lualii 

Din trupu-i a noua costă 

Si-a ziditi po moșa nostrii 

Si-a pusii pe Adamiă de-a drâpta 

Pe moșa nostră de-a stânga. 

Dar acumu sa miratii 

Să-i 

5. FU Marini : Nunta Ja Nomâni. 

  

Și singarii sa intrebatiă : 

<Cum să-i dee numele ?» 

Și-a trimisi. în patru părți 

Patru ângeri, 

Și-acei patru ângeri 
In patru părți că sai dusi 

Și trei slove i-aii adusti. 

Dumnedeii că le-a luati, 
La unii locii le-a lăturatii, 

Numele <La> i-a dai 

Și cu duhulii a sullată 

Și Eva vie a statii, 

Cu duhulă sa resullatii 

Și Adamii s'a deşteptati 

Și râu s'a mai spăimâniati 

Soții lângă elii când a aflati. 

Dar Dumnedeii lui i a spusă 

Și vorbindă așa i-a disă: 
— <Adame! Adame! 

Moşule Adame ! 

Nu te spăimânta, 

Nu te'ncrâncina, 

Căi muere-acesta 

E soția ta, 

Că acâsta-i soțulii lit, 
Cașa a vruti Dumnedeii; 
Cacâsta-i soţia la 

Caşa a vrut sfinția sa !» 
Atunci-Adamii a spusii 

Și din gurușa a dis : 

<Muiţămescă, 

Domne, mulţămescii, [meă, 

Cai [ăculii trupii din trupulii 

Usi din osulit meii, 

Sânge din sângele meii !> - 
Si-atunci Dumnedeii 
I-a blasoslovitii 

Și-apoi le a vorbilă.: 

2



«Adame! Adame! 

Moşule Adame! 

Ca năsipun mări, 

Ca stelele n ceriii 
Uresceţi şi vE& înmulţiţi 

Si pămîntul stăpăniţi 1» . 

De-atunci ai eşilii 

Și mi stiut porniti 

Aii cu unele, 

Cu septemânile 

Și cu dilele 

Din anii 

In ani, 

Din lună 

In lună, 

Din s&ptămână 

În săptămână, 

Din qi 
În di, 
Din ces 

In cos, 

Până ntr acesti cesii. 

Așa şi Dumnia-vostră cinstiți, 

Buni și înduraţă părinţi 

Dacă vE veţi îndura 

Și fiica vă veţi ierta, 
După cum s'uii înduratii 
Unul pre altul de-an fertatii 
Cei trei sfinti dintâi pe lume 
Și anume ; 

Avrami pe Isacii, 

[sacii pe lacolii, 
Eră lacohii 

Le cei doisprece palrierșă, 

Cai an fost cet mii aleși, 
Atunci fiica Durania-vostră 
Si scumpă prictina nostră 
Mândru va mai odrăshi, 

9 
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Mândru se va 'mpodobi 
Ca tofagulii lui Moisi 

Ce-a stată doizpredece ani 

Cu rădăcina în susă 

Si după doispredece ani 

Mândru cra odrăslitii 

Și frumosi sa mpodobitii. 

Asa seumpilorii părinţi, 

Bună, înduraţi şi cinstiţi 

Dacă vă veţi îndura, 

Fiica dacă veţi ierta, 

Mândru-a 6drăsli, 

Mândru a'nilori 

Și sa "'mpodobi 

Cu tote podobele, 

Care mai frumose vorii fi. 

Dar încă voiii mai spune 

Vio doue trei cuvinte 

Să vă fie Dine-iminte 
Cati degrabii să vă 'nerijiți 

Și mie să-mi dăruiţi 

De-aici o basma de inii 

Să-mi ștergii musteţa de vinii 

Daca nu de inii 

Măcarii de mălasă, 

Numai să fie alesă, 

Că nu: sunt de: multii de-acasă. 

De nu de mălasă 

Micarii de humbacii 
Precum şi cit sunt de olucii. 

Dae Dumnia-vostră cinstiță, 

Buni şi îndurață părinţi 
Sciii că vă veţi supăra 

Si mie nu-ţi vre a-mi da. . 

Dar și ci încă m'oiit şterge 

In astă polă de mauta. 

Sati ee pe mine sa alla, 

Și pe Dumnia-vostră iubiţi, 

4
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“Buni si îndurați părinţi 

Mai multă nu voii mai ruga, 

Nici nu voii mat supăra. 

Dară încă voii mai spune 

Vr'o douc vr'o trei cuvinte 

De vremea de mai nainte, 

Să vă fie bine-aminte 
Si mie să-mi dăruiţi 

O băeltea 
-Sprincinăţei 

Cure pe mine :n'a vrea, 

Să um purte de ea; 

Dacă nn ma vrea 

Dumnedeii s'o Ya 

Dracului so deu 

“Să facă cimpoiii din ea, 

Să cânte la nunta mea, 

Căci când a sosi vremea 

„Fii voiii găsi și pre-a mea, 

-Ca și voinieulii ce-a mersii 

Ia Domnulii nostru Christosii 

* Si-acestu f-a dăruilii 

Unii calii mândru poteovitii, 

Uni cală mândru porumbacii 

Ca să-i [ie de olacii. 

  

Trece 'ntr'o deminicăoră 

Pe lâing'o casă marghiolă 

Și fes'o fată fecioră 

C'unii păunii verde *n cosițe 

Vede pre voinici .. sughiţă 

Și dice : «Ilă, hâ .bădiţă !» 

Și cine na dice: camin !» 

Să tragă n corobană de-arini, 

Dacă nu de-arinii : 

Măcarii de răchită 

Totă a fi primită. 

De nu de răchită 

Fie şi de bradii 

S'aibă miresa bunti bărbatii, 

Dacă nu de bratiii 

Miăcarii de socii 

S'aibă tinerii norocii; 

Dacă nu «de socii 

Măcarii de vilă 

S'aibă tinerii viață! 
Si-acum fie-vă de bine 

La micii și la mare, 

Carii aici vaţi întemplalii 

La acestă adunare (1) 

Sfârșindă oratoriul de rostit oraţia, părinţii binecu- 

vinteză pre miresă cu pânea (colacul) și sarea, care în 

totă restimpuli acesta ai ținut'o pe braţe. 

(1) Diet. de Iânii Pridie din Cehorii, sati în apropierea Cernăuţului şi com, de 

_M. Dimitroviciă, stud. gimn. din Suceva.



VI. CONACĂRIA. 

Dacă mirele nu e dintruniă sati cu mirtsa se pornesce 
încă de Sâmbătă desdemineţă ca să aducă pre riitorea 
sa soție cu nunta acasă, 

În casuli acesta chiamă mirele prin vorniceii sti incă 
de Vineri sara pre tote nemurile, pre toţi prietenii și cu- 
noscuţii sci la sine acasă, unde, după ce i se aduce ein- 
stea îndălinată, se jocă până târdia noptea. 

Totu în acestă sară poftesee elu pre feciorii, carii ai 
cai buni de călăriti anume ca să mergă cu dinsulă după. 
miresă. Eră a dâua di desdemineță plecă cu dinșii ca şi 
c'uniă felii de oştire spre aducerea miresei. 

Mai de multă insoțiau pre mire și până la 50 de îe- 
ciori călări și la vio 10—15 trăsuri cu cai și ună cari 
cu 4 boi. Acuma însă, fiindă timpurile mai grele, îlu în- 
soțesci cu multii mai puţini. 

Lăutarii, se înțelege de sine, că nu lipseseti. Aceştia 
încă plecă cu mirele cântândă felurite marșuri și cântece. 

În vecinătatea miresei se caută de mai nainte o casă. 
care se pregătesce anume de gazdă, de conacă, unde tre- 
bue să tragă mirele cu suita sa. 

Mirele, ajunsă în satulă unde e miresa, se apropie a- colo cu t6lă suila sa, și trimite înainte pre doi tineri



călări pe cai buni, ca să vestescă miresei că mirele se 
apropie. . 2 

Ajungendu aceşti doi tineri, numiţi <conăcari>, la casa 
miresei, unul dintre dinşii, de regulă însă colăceriulă , 
ține celoră ce-i iesti înainte spre întimpinare următorea 
oraţie : 

Bună diua, 

Bună dina 

La D-vostră cmnstiţi 
Și vestiți 

Osteni iinp&rătescă, 

Boeri pămintesci |! 

lar mai cu de-alesii 

bună diua, 

Bună diua, 

La Dumnia-ta : 

Stoinicii împărătesciă 
Câci cu Dumnia-la 

Ei am să vorbescii! 

Că noi 

Aceşti doi 

Suntemii aleși 

:Și trimeşi 

De la cinstita împărăție 

În nalta solie, 

Ca nime porţile să nu ne ţie. 

Eră D-Vosiră de vreţi, 

Puteţi 

Să puneţi 

Pe porți lăcăţi, 

Grosnice, cumplite. 

be nime clătite, 

Ca nost împărată. 

"Venării, huninutii 

Pe-aice când va veni 

ELăcătile le-a +drobi, 

in nuntru când a întra   

Pămîntulii s'a cutremura, 
Porţile”n laturi s'orii da, 

Ușele s'orii deschide, 
Mesele s'orii întinde. 

Că sciți D-vostră bine, 

Ca și mine, 

Că porunca împăratului nostru 
Este forte mare; 

Când elii va porunci 
Co septămână, cu două sait tri, 
Atunci să vă grăbiţi 

Mai nainte să vă săliţi: 
Cu 22 de cară 

Cu porții de lânii 

Si cu 22 de bnţi de vinii. 
Și cu 12 ialoviţe grase, 
Ca să fie adi la masă 
Înaltului împăratii, 
“a nost' tânără împăratii 

Pe-aici calul și-a primblată, 

În grădina D-vosiră s'a uitaiii 
Si v&dendii 
O ilore nflorindii 

Si ncodrăslindii, 

În mintea lui a gândită 
"Și singurii a socotiti 

Pe-aică să mui vie 

Și de aici s'o ice 

Și so mule 

S'o strămute 

Peste deluri,



Peste maluri, 

Peste. lunci 

Și văi adânci, 

Peste colti, peste munţi, 

[ale Dumni-sale curți, 

Acolo so răsădâscă 
În grădina "mpătătescă 
Acolo să înllorescă, | 

Si mândru să. odrăslâscă. 

ie ali nostra inălțatii, 
Lenări impăralii, 

Pe samă că si-a Iuatii 

Si mai -ântăiii a plecati 

La venatii 

pmtr'o «i de vară 

Până *n sară 

Să voneze lieri 

Și jderi. 

lir pe samă și-a luată, 
Că fierii 

Și jderii 

Îr portă numai craii 

Și cu domnii. 

Cu tote-aceste sa luatii 
Și-a venatit 

Munţii 

Cu soboriă, 

Văile 

Cu florile, 

Oraşele 

Și tote satele 
(iu fetelg, 

Și a vânat, câtă a venatii 
Și nemică n'a aflată, 
Fără o urmă de lupă. 
Toţi oșteni-aii statii pe loci, 
O samă *ntrebari : 
Ce urmă de feră?   
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O samă” cuvintară : 

Că nu-i urmăde. feră:. 

Gi-ă urmă de qină 
Ca să lie cu alii nostru: 

“Tencrii împăratii 

Sara dimpreună. 

O samă dicea : 

"Că totii nu-i asa. 

"Că-I urmă de [eră 

Ca să lie cu ali nostru 

Luminati 

Impă&ratii 

La masă de sară. 
Er'alit nos tenării împărat 

In scări de-aurii sa 'nălțatii, 

Preste uste s'a uitatii 

Și pre noi 

Pre acești doi : 

Mici de -statii 

Buni de statii, 

Mici de stătură 

Buni de cură, 

Slabi la minte 

Buni de cuvinte, 

Ne-a alesii 

Și ns-a trimesii 

Fâra s'o căutămii 

Înapoi să ne'nturnămit 

Și de scire Sută să-i dămii. 

Și not încă ne-amii luată 

Și-amii plecati . 

Pe crânguliă pămîntului 

be stelele ceriului, 
Pe lumina sorelui. 
Nu multi după ce-amii pleca lib 

O stea ni sa urătalii, 

O stea mândră. luminosă, -. 

Ce Iucea spre acâstă casă, -; 
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Și cum nc-amii porniti 

Ne'ncetalii amă totii venitii 

Până ce ne-amii pomenitii, 

Că'n dreptulii acestei case 

Sicua nouă ni se lasă, 

Eră Dumnia-vostră 

Și cine nu dice-amin! [avinii, 
ă sempiedece de-o ctotă de 

dee cu capulii întrunit spini. 

Că not dicemii : amin! amin! 

Și nouă ce ni se cnvinii? 

Unii păhăeeli plinii de vină, 

i Şi o năframă de inii 

;  Săneşlergeemii musteţele de vinii. 

Da de-ar fi și de bumbacii, 

! 
: 
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Ciustită stolnicit împerălesceii 

Ori că sicua no-arălați, 

Ori cuvintii buni să ne daţi, 

Ca noi mamii bCutii buţi de holerei 

Să ne lie cuvintele de nemică, 

Ci amă băută buţi de vină 

Că nâuă de acestea ne mai placii. 

Și de-ară [i și- -unii păhauii de lho- 

levcă. 

Să ne fie cuvintele deplinii! Și Că nu nara mat fi nemică ! ([) 
Și e cu toții dicemii : amin! i | 

Conăcarii din Moldov: asemenea îndătineză, când a- 

jungi la casa miresci, a ține o orație prin care dau de 

scie părinţiloră miresei precum și luturorii celorlalţi nun- 
lași adunaţi la acesta ca să se îngrijescă câtă mal de 

arabă de cconacă> și de tote cele lrebuinciâse. înălțatialui 

împărată, cae îndală are să sosâscă cu iuli6a sa suită. 

Eta una dintre ovaţiile din Moldova, şi anume din ţi- 

nutulu Hușilor, care se ţine la acestă ocasiune și care 

nu e alta decât o variantă a celei din Bucovina, re- 

produsă mai sucit : | 
Vă rugămii să ne-urălaţi 

Care este gazda solilorii, 

Noră leumosă, Să iusă să ne «limii sotiile, 

Jupânt D-vostră! Să ne spunermii poruncile. 

Ami veniti să vă "ntrebiumii : Căci noi prea mulii 

Bună dinu, 

Bună diua, 

De bună viață, | Nu vonii zăbovi, 

Si vedemil | | Ci cui ni sa arăta 

Că Dumnia-vostră i De sfetnicii împărătesei 

Vieţuiţi bine și frumosză Aceluia numai să-i vorbiină, 

Din mila Domnului Christos. Că alii nostru tente impăratii 

(1) Dict. de Petrea Rotariă, din llişescl.



Ie .l)umnedeii încoronati 

„Mare 6ste-a adunatii 

Și la vânat a plecată | 

Prin câmpi înfloriți, 
Prin codri *nfrundiţi. 
“Prin văi adânci 

Cu isvore r&ci, Ma 

Avândii cu sine pentru. așteni 
Dbuţi cu vină 

Și balevce cu rachiii. 

Și ajungcndii în venătore 

Pân” la jumătate cale; 

Unde alii nostru tânără împăratii 

De urma unei fâre a dati, 

De care feră 

'Votă ostea se. miară. 

Și cu toți sfetnicii 
Si filosofii 

În loci siaii oprită 

Și sfatii aii ţinutii. [vaii 
Unii dicea : că arii fi urmă din 

Ca să fie tânărului împe&ratii de 

traii, 
Ali dicea : că arii fi vrmă de feră 
Să fie 'mpăratalui de îmmpreunare 

Si-asa ală nostru tânării împăralii 
Forte mulliă sa buenratii, 
În scărr de aurii sa înălţatii 
Preste tolă oste-a căulată, 
Și ne-a alesii pre noi 
Voinicii cei mai cu sfalti 
Mici de stală 
Dar buni de sfată, 
Carii avemii și cat de alergat, 
Și "nainte ne-ati mânatii 
Pe crângulii  ceriului 
Și pe semnele pămintului, 
Wându-ne poruncă împărătească 

    
Și pe D-vâstră vă 
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Ca fera să i se găsâscă, 

Deci vădândii că steua, 

După care ami porniti 

Aicea sa oprită,  lescă 
De-asupro, acestei curți împără= 

Încunjurată de oști lumescă, 

Noi aice-amiă alergatii. 

Ca sati fra să ne caţi, 

Sati. urma ei să ne-arătați. 
Că ali nostru tenă&rii împăralii 

„Odinioră sa mai preumblatii 

Și pre aceste locuri a aflati 

În grădina D-vostră | 
O flore mândră și frumosă 

Înfloriudii 
Și nerodindiă, 

Și Grăși sfat făcândă 
Hotări s'o câră 

Ca s'o sădescă 

În grădina mpărătescă 

Ca mai feumosi si'nilorescă 

Și să rodâscă 

Și părinţilorii să mulţămâscă. 

“Așa dare jupâni Dumnia-vosiră, 

Pentru că ceea ce căutămii 

Aice la Dummnia-vostră allămii, 

Semn trebue să ne daţi 

Și la frânele cailorii să-lii legaţi, 

Ca de departe să vadă 

Tenărulii nos împăratii . 

Că pe unde umiă umblată 

E-te lucru cii adovâratii. 

Că noi înapoi ne învertej:mii 

Ca tentrului împăratii să-i ve: 

stimit. 

p ruzămil | 

Ca ecnacă impăratului 

Și ostaşiloră lui
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De zrabă să gătati | Căci când se vorii lovi obusurile(1), 
Și tot-odată să nu vă spăimentață 1 Atuncă s'orii alege vetejiile. (2) 

In fine și conăcarii români din Gubernia Chersonii în 
Husia încă ţină la acestă ocasiune o oruţie, care sună 
precum urmeză : 

  

bună vremea, horă frumosă |O floricică lină, maliuă, 
Pine amii zăsilii la astă casă, la de înfloritii înfloresce, 
Poftimiă gasdă pâw'afară, | Da de roditii nu rodesce, 
“Nu zăbovimă. ne ducemii cră. Da nici loculă nu-i priezce, 
'— Dar ce umblaţi, ce căutaţi, Ci mai multit se vestedesee, 
Sama noue să ne daţi! Da noi dac'omii lua-o 
— «Noi amii purcesti pe crângulă ce-  Omii duce-o și omii da-0 

Pe semnele pămîntului, [viului | 'Tencrului nostru iîmpăralii, 

Pe zarea movilelorii, Care pe-aici sa mai primblatii; 

Pe clipirea steieloriă, lin grădina împărătescă 
Și-amii ajunsă !a astă cusă, ! Frumosii să mi-o rodâscă, 

Cinstiţă Doeri D-vostră, | Acolo a înilori 
Ami auditii că aveţi în grădină Acolo a și rodi. (3) 

După sfârșirea acestei oraţii se legă câte o nălramă 
trumbsă la frânele cailorii Conăcarilorii şi însoţiţi de unu 
călăuză dintre nuntașii miresei se intoreii la punctulă , 

unde mirele așteptă cu ai săi. De aice.se pornesciă apoi 

cu toţii la Cortelulă saă Conaculii ce le eşte de mai na- 

inte pregătilă, și unde începu a danţa nuntaşi mirelui. 

Tră la casa miresei danţeză nunta miresei, visitându-se 

nuntaşii de ambe părțile, însă toti cu re care serio- 

sitate. (4) 

(1) Prin cuvântulă <obusi» senţelege aice când sentâlnescă danţurile mi- 

relui şi a mirese, precum s'a vede la loculă stă. - 

în L Mirza, op. cit. p. $. 

A T.T. Burada: O călătorie în saltele moldovenesci din Gubernia Chersonii 

(Rusia), publie. în «Convorbiri literare», an. XVII. laşi. 1853 pag. 240. 

(4) In Bucovina şi la I.Mirza, op. cit. p. 6.



VIII. SCHIMBURILE 

Nemijlociti după <Conăcărie». dacă mirele e dintr'uni 

- sată străină, er dacă e dintr'ună sată cu miresa, apoi 

nemijlocitii după ce si-a luatu acestă Tertăciune de la pă- 
rinții sti, urmeză închioarea schimburilor. 

Er închinarea schimburilorii sai a darurilorii se ncepe 
totdeauna șin tote părţile, unde cesistă datina acesta, 
de la mirâsă, adică mirele îa tote darurile, câte sunt de-a 
se trimite în acâstă sară miresei, precum și multe alte 
mârunțușuri, cari crede elă că voră fi plăcute viitorei 
sale soții, d. €., nuci, mere, alune, turte dulei, etc., le 
pune pre tâte “acestea înt'o strachină mare, într'o sită, 
tipsie, sai și întruni ciur, care se numesce ccorulie.» (1) 
le acopere “uni tulpană sati testimelă și dându-le apoi 
vornicelului primare îlă trimite cu dinsele e ca să le ducă, 
să le închine şi să le dee miresei. 

Vornicelulă, care de astă dată în unele locuri se nu- 
mesce și «corăbierii,» luând schimburile. se pOrnesce cu 
dinsele spre casa miresei, Cu dinsulii mai mere încă și 
mulți alţi feclori, precum și o păreche die lăutari, carii, 
decum se pornesc de la mire 
ÎN O 

(1) ln ținutulă G 

Și până ce ajungi la mi- 

aurei-Humorulul con. de d-iă G. Avram, învăţători.
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resă, nu înceteză mal de felă de a cânta șia chiui fe- 
lurite cântece și chiuitună. 

Vorniecii mirâsei, cum prindă de veste că mirele a 
pornitii schimburile și că oștenii săi nu sunt departe cu. 
dînsele, spună miresei ca să se retragă în cetate, adică 
să se așeze între drusecle sale după masă, şi apol alergă 
de grabă la pârlă și inchidendu-o Și legându-o bine, stati 
sai singuri sau pună pre alţi portari so păzescă ca ni: 
me să nu potă întra printrinsa. Er când cel cu schim- 
burile se upropie de portă și dan eu deasila să între în 
ogradiă, unulu dinbe portari, care e mai isteța și mai 
buni de gură, li se pune în cale și oprindu-i dea în- 
tra dice : | 

Voi voinici, 

Voinici ostăsei, 

Mari și m&runteă, 

Tineri, sprintinel. 

Calea și cărurea ? 

Cine v'a'nşelatii 

Şi va fărmăcatii 

De ămblaţi pe-uici 
Mândri, frumuşei ! E Cu cei besmelici ? 
Spuneţi ce âmblaţi Unde aţi sosilii 
Și ce căutați ? Voi wuţi nimeritii. 
Und'vă este calea, De! aţi rătăeită ! 

Corăbierulii : 

- - - * ine î Ne fărmtcaţi. Mirâsă ! 

Chinindii 

Ce âmblămi, i Şi hohotinulii 

Ce căuLlămii Vomii descuia 
Nimă&rui samă | Și vomii întru - 

Nu avem să dămii! la a nâstră 
Amii sosilii, | Inălțată 

Amii nimerit, | Şi lăudată 

Ne 'nstlați Inpărălesă 
| 
Il 

| 

4 

După acesta, dându le portarii drumulii, întră cu toţii 
= 

chiuindii și lăutarii cântândă în ogradă şi de aicea în casă.
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Cum ai întrată in casă se face cea mai mare liniște 
şi tăcere. Er corăbierulii (ice : i 

Bună vremea, 

Bună vremea ! 

Bucuroși sunteţi de noi? 

Părinţii miresei răspundă : 

Duenrosi, poflimă la noi! 

Corăbierulă înăintândă prinde a juca schimburile și a 
cânța : 

Dacă nu ne-aţi fi poflitiă 
Noi pe-aici n'amiă fi venilu; 
Dacă nu ne-aţi fi ehiematii 
Noi pe uici n'amii fi 'nseratii 

„Dar noi avemii de'nchinatii 
Cioboţele 

Frvumuşele 

De pe la Armeni, 

'Pnlpănase 

Drăgăluse 
De la Olendreni (1) 

Tulpănașele-sii cu floră 
Să lie de sărbători ; 
Tulpănașele-să cu sdrențe (2) 
Ca să fie do blândeţe 
Până la adânci bătrâneţe (3). 

După ce a sfârsită de cântat versurile acestea se a- 
propie incetişorulă de masă pe care se “află “trei cozo- 
Naci sat colaci DușI în rendă, dintre cani celi din mij- 
locii e acoperiii cu o năframă cusută de miresă cu flu- 
luni şi văurele și împătarită în patru cornuri astă-felă că 
dorile de prin cornută vină de-asupra, și ţiindui corabia 
PI NO 

(1) Oleudrenă-Molinder, 
421 Slrenţe- ciucuri, | 
(3) Dict. de M, Bărbuţă, Româncă din Crasna.
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cu darurile îu faţa miresei, care stă cu capulă plecati în 
josu și forte smerită între druzcele sale după masă, în- 
chină schimburile sat darurile dicendu : 

Bună vremea, 

Dună vremea 

In acâstă cusă 

ȘI cinstilă masă, 

Nuntași mulţi, cinstiți 
Mândru rânduiţi 

Ca pomi 'nlloriți, 

Dar mai cu de alesii 
Bună vromau, 

Bună vremeu 

La Dumnia-ta jupânesă 

Inălţată *mpărătesă 

Și multi cinstită mirâsă! 

Fii veselă şi volosă 

Precum ești și de frumosă 

Că şi-alii nostru inălțatii, 

Tenării, voinicii împăratii 

Incă-i veselii și vorosi, 

Precum îi și de frumosii. 

Audindii de numele D-ale 

Că ești negustoriţă mare 

Sa bucuratii forte tare. 
Par şi-alii nostru împăraLi 

Încă-i negustoriu însemnatii, 

Care nu sa mul aflati, 

Tote târgurile-a *mblatii 

Tole oruşele-a călcatii, 

Dar eiă ori câtii a âmblatiă, 

Și ori-câtiă a căutalii 

Marfă dup'a D-tale faţă 

Nicăire n'a aflati, 

Dar fiindii clii vrednici, 

Voinic și puternicii 
„Că-atâta nu sa lăsată,   

Diminâţa s'a sculati, 

Pe ochi negri sa spălatii, 

Cu straiii noii s'a îmbrăcatii, 
Murgulit şi l'a cersălatiă, 

Cu şcua la înșeuatii, 

Cu triunbiția trâmbiţatii 
Și din cornii a bueinatii 

Mare oste s'a-adunatiă. 

Sfelnicilorii 

Si minișteilorii 

Mare poruncă li-a dati 

Ca să plece la vânatii. 

Şi la venalii 

Ati plecatii 

Să veneze feri 
Și jderi. 

Er pe samă și-a luată 
Că florii 

Şi jderii 
Portă numai Domnii. 

Dar fiindă elii vrednici, 

Voinicii şi puternicii 

Niei cit-atâlii nu sa lăsatii, 

Sfetnicilorii 

Si ministrilorii 

Erăși poruncă I-a dati, 
Corabie-aii căutatii, 

Corubia aii gălatii 

Pe maren susii ai plecalii, 

pe mare ca pe uscatii 

Pânăn lărgi în 'Țărigradii, 

Când u fosti la 'Țarigradii 

Ati trasii corabia la uscatii 

Şin târgii apof aii intrată.



Er în lărgi în "Țărigradii 
Ei trei dile ai âmblatii 

Și trei nopţi neîncetatii 

“Și totii marfaă căutatii. 

Mavrlă de care aii căutatii 

Frumuşică-aii aflatii 

Milione de galbini 

Pe dinsa ait dati, 

“În tâncuri o-aii adunatiă 

Şi'n tipsii de diamant” 

'Totă frumosi o-aii legatii 

La corubie ai cărat'o. 

Pe corabie-aii încărcut'o, 

“Grea zahară ai rădicatiă, 

“Corubia ?n josii a plecati 
Toti pe mare ca pe-uscatii. 

Dar puţinii ce-orii fi plecatii 
Și Dumnedei a şi dati 
Venturi grele 

Și vremi rele. 

Venturile-aii Dbătutii, 

Valurile-aii abătută, 
Corabia *n locii a stătută. 
Tenărulii nostru "mpăratii, 
Cu atâta nu sa lăsată, 
Ci fiindă elă vrednici 

Și puternicii 

„A strinsii patrierci 

Și vlădici 

Şi trei dile ne'mcetatii 
Și treci nopii neprocurmatii 
Lui D-deii s'ati rugalii 
Până venlurilo-aii statii, 
Valurile s'aă alinatii 
Si corabia singură 
In picidre s'a sculatii 
“Și'n josii pe mare-a plecalii, 
Dar Gtă-acuma altii păcalii : 

-.
 

- 
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Când ait fostii pe la mijlocii 

[je mare, înuunii rii loci. 

A dati D-deii unit vânti, 

Cum ma mai fostii datii nică când, 

Unii venii mare spulberatii 

Corabia a răslurnatii, 

Nescolele su necalii. 

Noi câţi-va ostenitori, 

De-asewmenea călălori, 

Po-acolo nc-amii întemplalii 

Și-amii săritii, nu le-amii lăsat, 

Și negoțele mai mice | 
le-amii luatii tote caice 

Și le-amii adusii pân” aice,.. 

Pân” aici la Dumnia-vostră 

Cu totă sudârea nostră. 

De te temi de'mșelăciune, 

Noi pe nume ţi le-omii spune: 
Alune și nucă, 

Turlizore dulci 

Ca să le mânânci; 

Mere, pere,-alune, 
Păpuci și smochine, 

Nisce păpucaşi 
Tare drăgălași, 

Taftă de măltasă, 

Ciobote frumâse 

Ca pentru miresă; 

Nătrămuţe pesuriciore, 

Cioboţele sgălbiore, 

„Ca să-ți fie Dumi-tale 

Ori când de trasi pe piciore 

ȘI de eșitii la plimbare 

Sara pe Papusi de sore, 

Demincţa pe răcore. 

Dară mie mi se pare 

Că-sii cu tălpile de pă 

Să-ţi fie și de-adusii apă. 

  

 



Sincă ţi-a mai cumpăratii 

“Tenărulii nostru "mpăratii 

Unii festilatii lati 
Să-ţi fie de nhobotatii, 
Și-uni fesctorii 

hoşiorii, 

be care 

Dumi-tale 

De multișorii 

Ţi-a fostii dorii, 

La roslirea cuvintelori “din urmă 

“.c.-. 
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Cu canafulii de:mătasă 
+ Să-Jii ai de primbati prin casă, 

Si-unti lestimelti 

Frumușelii 

Cu floricele | 
Să-ţi fie de mângăere. 

: Jupânâsă miresă, 

Dacă pe mine nu mg cred, 

Poftimii pune mâna vedi! 

ț 

corăbierulă întinde 

corabia cu schimburile spre mircsă, Miresa se scolă, arii 

voi să pue mâna, dară se sfiesce, pe urmă toti o întinde 

şi o pune pe corabie. Corăbierulii însă trage repede co- 

vabia înapoi şi urmeză mai departe dicendiă : 

Ilo! Jupânesă 

Miresă ! 

Nu te grăbi la luutii 

Precum te-ai grăbitii la măritată, 

Căci pre părinţii d-tale 

Îi cuprins'o o mare jale 

Si sati pusii de price 

Ca să strice, 

Dumnia-ta ai prinsi a plânge 

Și te-ai datii de-unii covnii de val: 

vâmânc. fată i-ai disii că nu-i 
Și-ai mal disii Gră 

Că până de sară, 

De nu le vei mărilu, 

De grumază o pâtră ţi-l lega 

Si ?ntr'o balta sacă te-l 

Căci cu N. N. nu-i mai afla. 

Dar tot de-a mai [i șădutii 

Mai bunii omii ai Îi găsitii. 

îneca, : 

!Cu acestea cu tâle, 
„După câtii se pole, 

Câte le-amii urati 
„Să fie cu adevărată. 

: Poltimii ! poelonii înaltii 

 Dela cinstitu' mperatii 

i An nostru bunii comandanti 

Să faci bine să-lii primesci, 

|Pe oșteni să mi-i cinstesci, 
xi Pe meşterii să-lii dăruești 

Cu sgalbini împărătești. 

Er la ceialalți scripeari, 

Buni și isteţi lăutari, 

;La toţi dimpreună 

iDă-le o masă bună. 

 Poflimii şi gazdei de locii 
Să-T dea D-eii norocii 

i multă viață 

i Plină de dulceţă ! 

Ajungendii aice pune corabia cu schimburile pe masă 

de naintea miresei dic End :



— 3856 — 

Colăecii [i -oiii da. 

ară iulpănaşulii ba! 

După ce rostesce și aceste dou versuri descopere 

schimburile și ast-felii le lasă pe masă, eră tulpanulă 

cu cari au fosti învălite ilă iea cu sine, qicendă: 

Amin! amin! amin! 

Si cine n'a dice amin 

Să se *'mpiedece de-unii urinii, 

Să dee cu câpun spinii, 
- 

Că noi toţi dicemii: amin! 

Și mie ce mi se cuvinii? 

Unii păharit de vinii 

Și-o năframă de ină 

Să-mi ștergii musteţa de vint, 

Da de-arii fi şi de holercă 

Nu mi-arii mai strica nimică! 

Miresa jea unii păharii de rachiu și mulţămindu-i pea- 

tru schimburile aduse îli cinstesce. 

Corăbieriuliă, luându păharuli în mână, cuvinteză mal 

departe dicându : 

Mulţiimimii! 

Mulţimimii ! 

Jupânesă 

Miresă 

Pentru acestii dulec păharii 

Ca şi Domnului de dară, 

Cas'acâsla, ce se face, 

Fie făcută pe pace 

Și pe locii 

Cu norocii, 
Pe viaţă 

Cu dulecţă. 
Domnulii sfântii v& dăruescă 
Locașii pentru Dumnia-vostră : 

- Curte albă lângă drumii 
Să sălășluiți   

Pe cei neavuţi, 

Să hrăniţi 

Pe cei fămândi, 

Să adăpaţi 

Pe cci însetaţi. 

Și incă vă dărucscă 
Dumnedeii Dumnilorii-vostră : 

Sahane de bani 

Ca la boerii cei mari, 

Și Grăși vă dăruescă 
Dumnedeii Domnilorii-vostră : 

Contăşe cu lupi 

Caţaveici cu hulpi, 

Erăsi vă mai dăruescă 
Din trupulii Dumnilorii-vostre ; 

Fii și fiice frumose,
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Fiii şi liicele 

Să fie feţi 
Și logofeţi, 

Preoţi, preotese 

Prin capuri de mese. 
Incă vă 'mai dărulască 

Dumnedeii Dumnilorii vostră : 

Cele şepte daruri, 
Cari le-aii dăruitii celorii 7 Smeni: 
Tăria lui Aronii, 

Înţelepciunea lui: Solomonii, 

Blăndâţa lui Davidiă, 
Vitejia lui Alexandru "mpă&rată...:. 

Și vă bucure, precum a bucuratii 
Dumnedeii celii pre 'nduratii 

Pre fericitulii Noe 

In a sa corabie, 

Când o porumbiţă 
l-a adusii o mlădiţă 
Și-o frundă verde de măslini 
In gură,—și-a băută vină, 
Și s'a veselitii deplină, 

Și-a mâncatii pomă de vie 

Și sa 'mplutii de bucurie. 
Și-a trasii area pe uscalii 

Și sa mântuitii de păeată, 

Și noi toţi ne-amii bucuratii 

Seminţia lui 

Bunul nemului 

Tatălii tuturorii 

Și nouă acestorii. 
Să trăiţi cu toţii   

Până n edsulii morţii! 

Să trăesci naltule podii. 

Să "'nchinii acesti păharii totul. 

Să trăesci şi tu podea | 

Să bee gurița mea, 
Să twăesci podea uscată 

Că l-a .bea gură căseată. 

Să trăesci şi tu grindă | 

C'orii mai bea și cei din tindă, 
Să trăesci și lu scară 
Corii mai bea și cei de-afară, 
Daca le-a da 
Cine-va, 

Dacă nu, ba! 

Să trăesci și d-ta 
Inălţată "mpărătâsă, 

Tânără și frumâsă 
Mirâsă ! | 

Că eii. beată păharulii 

Și mă "'nchinii cu darulă. 
Dar tu holevcă nu te bucura, 

Nici Domnia-ta 
Inălţată "mperătesă, 

Cinstită miresă, 
Teonără şi frumosă. 

Că cu acesia m'oiii sătura, 
C'oiii face gura leicuţă, 

Pânteculii balercuţă 
Să nu lasi nici ţirucuță, 

Nici ună picii de holercuţă. 

Sa trăiesci,—vivalii grindă 

Să se uite cei din tindă! (1) 

ea!
 

Astfeliii se închină schimburile în cele mai multe sate 

din Bucovina, şi cu deosebire în satele curati românesci. 

“Poti înt'acestii chipiă se închină ele și de câătră Ro- 

1). Dict. de Petrea Rotariii, țăranii din satulă Ilisesci. 

£. FU Marini + Nunta la Români,
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mânii de pe la orașe. Dovadă despre acesta avemii urmă- 

Grea oraţie din oraşulă Siretiu. . 

Bună vremea. 

Bună vremea, 

Cinstiţi meseni lumesci ! 

Că și noi sântemii 

Sfetnici împărătesci, 
Cari amii venilii acuma 

Cu. acestă solie 

La Dumnia-vostră 

Ca la ori-care împărăție 
Și nime să n'aibă voe 

Ca să ne oprâscă, 

Că audindii noi, mirâsă, 

De numele D-tale, 
Că ești negustoriţă forte mare, 

Că porţi negoţii 

Cu rișii și cu sazorii, 
De care portă numai împărații 

Și cu domnii, 

Bine sama ne-am luatii 
Pe la curţile I-lale 

Ne-amiăi înturnatii. 

Insă mai bine sama ne-amii laatii, 

Și-amii pornitit cu olaculii la Soroca, 

Unde se vinde negoţulii cu oca. 

Oiaculii la Soroca a sositii, 
Slugile pe ulițe aii pornitii, 
Corturiile s'aii întinsă, 
Dughenele s'aii deschisi, 
"Telit de feliii de marfamii găgitii, 
Dar ca a D-tale mamii găsitii. 
Atunci amii pornitit 

Olaculi la Movilăă, 
Unde se vinde oca câte-unii 
Olaculii la Movilăii a sositii, 
Corturile stati întinsă, 
Dughenele s'aii deschisi, 

lei,   

Slugile pe uliţe aii porniti, 

Feliii de feliii de mărfuri amii găsită, 
Dar ca a ID) tale namii găsită. 

Noi răi ne-amii supăraltii. 

Din capă ami clătinatii. 

Din ochi am lăcrămatii. 

Bine sama ne-amii luati 

Și-am pornilii îndat' 

Cu olaculii la arigradă. 

Olaculii la 'Ţarigradă a sosilii, 
Corturile s'aii întins, 

Dughenele s'aii deschisi, 

Slugile pe ulițe ai porniti, 

Feliii de folii de marf'amii găsită 

Și ca a Dumitale 

incă amii găsitii. 

Atunci cu grămadă le-amii luati, 

Cu rădicata le-amii rădicatiă 

In cură le-amii încărcatii 

Să le aducemii curendii și pe uscati. 
Er la jumătate de cale, 

Nu tocmai departe de mare 

Ceriulii s'a înouratii, 

Plâia a ploatii, 

Drumulă sa slricatii. 
Noi bine sama ne-amii, luati 

Neputndii merge pe uscatii 

Pe la mare ne-amii abătuti 

Cu vădicata lo-amii rădicatii 

In corabie le-amii încărcată, 

Și-amii pornilii în susii pe mare, 

Er la jumătate. de cale 

PăţiCamii nevoe mare, 
Viforulii a : înviforată, 
Marea sa turburatii 
Și corabia în ostru s'a așezatii,
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'Er noi ca nisce sfeinică lan pune mâna de vedi! 
„Mici de statii Ho ! 'nălțată *mpărătesă, 

“Și buni de sfată, „Prea cinstită mirâsă! 
-Și ajunşi de minte "INu te grăbi la luatii, 
“Spre a răspunde câte-va cuvinte, | Cum ai fostii la măritatii 

Bine sama 'ne-ami luati | Ca o îl6re la legati. 
-Că-i bine pe D-qeii de rugati. Că mai multi să fi așteptatii 
Decă pe Domnulii lamii rugatii Altulii te-arii fi fostii luatii, 

Viforulă a încetatii, "Ţâltulă multi mai tinerelii 
“Și marea s'a alinatii, Și cu multi mai frumușelii. 
*Corabia din mare s'a rădicatii. Că părinții a vrutii să strice 

Noi în sustii am pornitii, Dar D-ta ai începută a plânge. 

“Corabia la malii a sosilii. Dar nu crede vorba mea, 

Er nol daruri amii luatii Că eii dicii numai asa... 

Miresei spre închinatii, Dar acuma, draga mea, 

“Și ca să nu fie înștlăciune Mie ce mi sar căde? 

„Eii tote pe nume le-oiii spune: O copilă ochișea. 

Poftescii unii confirii înrotatii * |Care arii fi de sama mea, 

“Ga să-ţi fie de cununatii; : Și unii păhărelii de vinii 

"O oglindă frumosă Să-mi fie chefulii deplinii 
Pentru mirâsa al6să, Si co năframă de ini 

Unii fulpană înrotatii - E Să-mi ştergii mustâța de vinii! 
"Ca să-ţi fie de mhobotatii,- Să trăescii acuma podii, 
Nisce păpucei - Că păharulii Lotii be totii, 
Tare frumuşei Căci eii de nu loiii cinsti 
-Cu talpă de hârtie Altulă nu-mi va mai veni. 

Ca să-ţi fie de cununie, Pântecii nu te bucura, 

Cu călcâele de câpă Că nu te vei sătura 

Să-ţi fie de căratii apă. Cu păharulii acesta. 

Insă nu te bucura,  1“Tu atunel te-i sătura, 

Astădi nu.le-i căpăta, Când faduli nu va mai vra 
Dar de mâne încolea” Vornici răi și otomani 

'Tote îți voriă rămâne. Și pre boeriă cei mari. 
Și dacă nu vrei să creţi 

După rostire a acestori cuvinte se indrepteză .cătră dru- 

sce, cari, ca și miresa, stau forte smerite după masă, 

şi dice:
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Bună vremea, . 
Bună vremea ! 

Şi la Dv. &ruscelorii ! 

Sara a însăratii 

Și ei darurile 

Încă nu vam închinatii. 

De ce sunteţi Dumnia-vostră 

Așa de măhnite 

Şi cu inimiora rea ? 

Că tocma acuma 

Sunteţi după inima mea. 

Că și eii am avută 

“Vrei ibovnice 

Una în sati, 

Una n Băvladii   

Şi una în Galaţi. 

Și acuma am audilii 

Că cea din salii 

]S'a măritatii 

Şi pe mine m'a lăsatii, 

Inimiora mi-a stricati. 

Bârlădenc'a logoditii 

Pe mine m'a părăsitii, 

Inimiora mi-a rănitii. 

Gălăţanca o-amii scăpată, 

Dar acum nu. mi-a stricatii. 

Că eii m'am încredințatii, 

Pe la tote am âmblatii 

Și-am aflată cu-adevăratii 

Că pe tâte le-am scăpatii. 

Acuma dă druscelori darurile de pe tablă, și întor- 

cându- -se erăși cătră miresă, 

le celoră tineri 

Dumnedeii le. dăruâscă 

Sese daruri: - 

Bogăția lui -lovii, 

Frumuseța 

„ui Iosifii,. 

Tăvia lui Sarasonii 

qice : 

Vitejia 
Lui Alecsandru Machedoaii 
'Toragulă înfrunqiti 

Ali lui Aronii, 

Și *nţelepeiunea 

Imi Solomonii. (1) 

Datina de a inchina miresei schimburile saă darurile 

trimise de mire esistă şi la Românii din Moldova. | 

Precum in Bucovina, așa şi în Moldova, cum ajunge 

vornicelulii mirelui de naintea miresci cu darurile trimise 

de mire, pronunţă următârea oraţie, care atâtă în pri- 
vința formei, câtă și a cuprinsului,: puţină se deosebesce 

de cele bucovinene înșirate mai susti 

Ajungă-te voe bună | 
Pre Dumnia-ta jupânesă 

Mirâsă ! 

Bucură-te și te veselescc, 

Că jupâniă mirele, 
'|De când d'astă veselie s'a apucatii 

  

  

(î) Com. de d-lă V. Stefanelli, adjunctă.
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La “Ţarigradii a plecatii 

Si din câle a allatii 

De tote a cumpăratii 

„Și într'o corabie le a'ncărcaltii 

Si'napoi pe mare s'a'nturnatii, 
Dar când a fostii la jumătate de cale, 
Sa stârnitii o furtună mare, 

Unii vântii despre răsărilii 
Forte iute şi cumplitii, 
Și pre toți corăbierii i-a'necatii, 

„Numai unulii a scăpaltii 

Pe o scândură de bradii. 
“Cum valurile Vaii purtati 

La mali laii aruncatii 

Și jupânului mire 
l-a daltii de scire, 

Dicându-ă : «Fă jupâne mire, 

«Cum îi pulc, 
«Că de corăbieri 
«Ne-amii luatii nădejdea !» 

Er jupânulu mire 

Dacă a aflatii, 

Forte tare s'a supăratii 
Pre: altii calii a "'ncălecatii 

“Şi 'napoi la Ţarigradii 

A plecati, 

“Şi din câte a aflatii 

4 — 

A d6ua oră a cumpăratii : 

Marfă subțire și al6să 

Pentru D-ta jupânâsă 

Miresă. 

Ţi-a cumpăratii unii fesii 

De la'ntăiulii casăginii 

Ca să-ţi fie chiefulii deplină. 
Ţi-a mai cumpărată 

Unii buccdlâcii de mătasă 
Ca să-ţi fie de purtatii prin casă; 

O cutnie pentru rochii, 

Cea mai alâsii, 
Ca să-ți fie de mirâsă,; 
'Tulpane, colțuni și legători, 

Ca să-ţi fie de serbători; 

i-a mai cumpăratii o oglindă, 

Cea mai frumosă 

La care să te gătesci ca mirdsă; 

Ţi-a cumpăratii și -soponii 

Totii .de 'Țarigradii 

Că să-ți fie de spălatii. 

Apoi ţi-a mai cumpăratii 

Și smochine 

Cu duleâța din lume, 

Ca totii omuli să se mire. 

Poftimii pune mâna 

Şi le ie cu totă inima!   
Când mirâsa întinde mâna spre a lua vornicelulă le 

trage înapoi şi dice : 

la mai îngădue 

Jupân6să 

Niresă ! 

Nu te grăbi cu luatulă, 

Cum te-ai grăbitii .cu măritatulă, 

Cu tote că şi jupănulii mirele 

Sa prea grăbitii 

Ca să nu te apu 

cu 'nsuralulii 

ce altul!



Ei poftimu acuma, 

Pune mâna 

- Și primesce cu, totă inima, 
Și caută mai voivsă, 

C'ai plecatii spre a D-tale casă.(1) 

În unele sate din Bucovina și mai cu samă în celea 

de pe ambele maluri ale Prutului este datină ca, în lo-: 

culu vornicelului, sfascele mirelui să ducă și să închine 

darurile miresei. Una dintre 

pe lângă adevăratele daruri, 

dinsele duce pe o strachină, - 

încă și o păreche de conduri 
umpluți cu curmale, smochine, strafide, mere, pere, etc... 

eră cealaliă ună șipii plină cu rachiu. Pe drumu, pe lângă 

lăutarii, carii le însoţesei, e 

Intre multe altele și acesta : 

ântă şi ele feliurite cântece. 

Frungă verde cardama, 

Am cu ce mă lăuda: 

Cu strafide, cu smochine, 

Cu condurași dela mine. 

Condurașşi-sii poteoviţi 

Şi de cale pregătiţi, 

În Rădăuţii neguţaţi 
În Sirete cumpăraţi, 
În Cernăuţii banii daţi. 

Ajungendii și întrândi în casă sfașca ântâia închină 
darurile aduse miresei dicândi: 

Jupânesă miresă 
Ca o garofiă frumosă ! 
Tenărulii nostru'mpăratii 
De când pe D-ta te-a aflati 
Mare grijă'n capii i-a ntratiă, 
'Lote orașele a căleatii, -. 
Chiar șin 'Țarigradă a'mblatiă : : 
Până strae ţi-a aflati, 

  

(1) L. Mârza, op, cit. p. 7—$. 

'Eră când sta înturnată 
Din orași din “Țarigradii, 

Unde strae ţi-a cumpăratii, 

Dumnedeii sfântulii a data 

Unii gerii mare,; îngeratii, 

| Corăbiile-a *ngheţatii 
Și pe mare 'n.locii ati stală. 
|Dar tentrulii împărat



Ci-atăla nu sa Jăsatii 

In scări de-aurii snălțatii 

La Dumnedeii sa rugalii, 

Dumnedeii s'a induratii 

Pe caii sti cei mai tară, 

Fe hainele cele mică- 
Pe caii sti cei mai mică.. 
Și după ce mi le-a pusii 

Si ruga i-a ascullală Mai depasle că ne-amii dusii 

Și apele-a desgheţalii, Șin astă sar” amii ajunsii 

Și tenărulă împ&rată La Dumnia-vostră aici 

În oraşii a ulergalii Cu hainele cele mici, 

Și mulţi boi a cumpărată, Ba nu, şi cu celelalte 

Și-a prinsii boi mulţi şi vertoși  ISă ai dintrinsele parte. 

Și bivoli tari și frumoși Poftimii jupânâsă 

Și corăbiile-a scosi Miresă ! 

Din loculii primejdiosii, 

Si le-a scosii la malii pre tote 

Și sa dalii la descărcate 

Și-a pusii hainele cele mari 

De cum-va: nu vrei sii credi 

Intinde mâna. și vedi, 

Dacă singură-i vede 

Nu-i dice că nu-f așşea!!)   
După ce a sfârșită -de închinat schimburile în modului 

cum su arătată, vornicelulii. sati sfa;ca, care le-a inchi- . 

nată, pune păharulă, ce Va primiti dela mirâsă la gură 

şi-lă dă pe gâti în josă. Ie. lăutarii, carii până acuma 

aă stată ghemuiţi în vre uniti ungheriă, începi! a cânta 

mai ântâit uni ezizată», apoi felurite alte cântece. Așij- 

derea și tineretul adunati, care toti timpul câtă a fi- 

nutu oraţia a stată la spatele oratoriului şi prin tindă, 

adică pe unde a apucati, ascultândi cu cea mai mare 

luare amine, începe acuma a se mişca şi din ce în ce- 

a se face mai veselu și mai glumeţiă. 

Nu multă după ce a sfiuș ită vorniceluli sau corăbie- . 

riul de închinată schimburile miresci și s'a intorsi cu suita 

sa spre casa "mirelui, trimite şi miresa cu unulu dintre. 

vorniceil săi schimburile pregătite pentru mi;e. In cele. 

mai multe sate din Bucovina însă îndălinâză. miresele a: 

() Din-Bolană com. de d-lă V. Tariurenă,



trimite schimburile cu același vornicelii: 

pre ale lori. 

Vornicelulă, fie ali miresei, fie ali. 
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care -a adusi și 

mirelui, luândă 
schimburile şi ducându-se cu. dinsele, petrecută fiind de 

lăutari şi mai mulţi feciori, carii cântă și chiue de se 

resună satul, cum ajunge de "naintea mirelui, care, ca 
și mircsi, stă între druscele sale după masă, rostesce ur- 
măt6rea. oraţie : 

Bună vremea, 

Buna vremea, 

Intwacesta casă ! 

Ca să mă apropii și eti 
De cinstita masă. 

Dară mai cu de alesii 

La D-ta, jupâne mire, 
Că eii audi | 

De numele D-tale, 
Că ești unii negustorii mare. 
Dar şi-a nostră *mpă&rătâsă 
Tenără și multii frumosă 
Incă-i negustoriţ'al6să. 

Tote târgurile 

Și tote oraşele 
A âmblatii, | 
Marfă după faţa D-tale 
N'a aflată. 
Fiind ea vrednică 
Și puternică 
Cii-atâta nu sa lăsată, 
Sfetniciloriă 
Și miniștrilorii 
Mare poruncă le-a dată 
Și a vena ati plecati 
Ca să vâneze fieri 
Și jderi. 

Er pe samă și-a luată 
Că ferit |   

Și jderii 

Nu portă numai domnii. 

Er fiindii ea vrednică, 
Și puternică 

Nici ciă-atâta nu s'a lăsată, 

Dintr'unii cornii a buciunatii, 

Totă 6stea sa adunată, 
Sfetnicii 

Şi miniștrii 

Bine i-a îmbrăţoșatiă, | 

Și cu dinșii stândii de sfatii 

l-a împărțitii pe toţi de-odat' 

De corăbii ai gătatiă 

[Și cu ele aii plecati 

Pe mare, ca pe uscalii, 

La orașii la 'Țarigradă. 

Când fuseră ?n Țarigradiă, 

Orășelii cam minunată, 

Le traseră pe uscatii. | 
In orașii în 'Țarigradă 

Ei trei qile ai âmblată, 

Mărfușore-aii căutatii, 

Mărfuşore aii aflatii 

Milione de galbini 

Pe dinsele-aii dati 

Şi în tencuri le-ai legată, 

La corăbii le-aii căratiij 

Pe corăbii le-a'ncăreată, 

Grea zahară ai ridicată,



— 3 

In josii pe, mare aii plecati, 

Tuţi pe mare, ca pe uscatii. 

Când ati fostii la mijlocii de mare 

A bimisii Domnulii unii ventii mare, 

Şi când aii fost la mijlocii 
A trimesii Dumnedeii sfântulii 

O jivebie de ventii. 

Ventuli marea 'nvolburati, 

Corabia a'nturnatii. 

Negoţele s'a 'necatii. 

Noi câţi-va ostinitori, 

De asemenea călători 

Pe acolo că ne-amii aflatii 

Si-amii sărit nu le-amii lăsatii, 

Și negoțele mai mice 

Le-amii luati tote căice 

Și le-amii adusi tote aice, 

Le-amii adusi la Domnia-vostră 

Cu totă sudorea nostră : 

«Cămeşulcă de trupaiit 

Ca să-ţi fie de bunii traii, 
Bătută cu boronciucii 

Mirele vrea să pue mâna 

45 

Să se lipescă de trupii, 

Si de-a fi vr'o găurea 

O ieii eii pe barba mea; 

Cămeșuică de fuiori 
Să-ţi fie pe trupuşorii ; 
Cămeșă mândră de inii 
Să-ţi fie chiefulii deplinii, 

Ismănuţe de fuiorii 

Cu săurele la piciorii 

Să-ţi fie de sărbători 
Si de-al dată une-oriă, 

Cu brăcinariulii de teiu 

Nu cum-va să mi te iei 

Să-'mbli după alte femei. 

Apoi şi niște iminei, 

Care aii fostii mai frumușci, 

Și-o basma de grumazii 
Să fii Dumnia-ta cu. hazii 

Și-o năframă cu floră de firii 

Să-ţi stergi musteţele de vină ! 

Prea cinstite !: de nu credi, 
Poftimit pune mâna, vedi!   
»e schimburi, însă oratoriuli Y 3 

le trage înapoi și dice mal departe: 

Ilo ! 'nălțate 

Împărate ! 

Asta frate 

Nu se pote! 
Nu te grăbi la luatii 

Precum te-ai grăbitii la'nsuratii. 

Căci părinţii Dumitale 
l-a cuprinsii o mare jale 

Şi se puse m price 

Ca să strice, 
D-ta ai prinsă a plânge 

Și a dice: 

Că o pâtră, 

Lungă, lată 

"'Ncolţurată, 

De grumazii că ţi-i lega 

Şi *ntr'o hulbonă uscată 

'Te-i arunca, | 

Şi acolo tei îneca, 

Căci ca N. N. nu-i alla. 

Dar cu aceste, cu tote, 
Prea nălţate, 

Împârate 
Poclonuri cinstite, "nalte 

Dea nostră *mpărătesă 

Prea vestită de frumosă 

De-astă dată să primesci 

Şi oştivea să-i cinstesci,  
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Pre scripeari, 

Pre lăutari 

Ca pre niște meșteri mari, 

Cu galbint săi dărueșci! 

După sfârșirea acestei oraţii mirele cinstesce pre ora-. 

torii cu uni păhari de rachiu, er oratoriulă primindu-lă 

începe, <ovația păharului» dicendiă : 

Mulţămimii 

Mulţămimiă, | 

Jupâne mire | 

De acestii dulce piăharii 

Ca și Domnului de dacii, 

Cas' acâsta, ce se face, 

Zidilă fie pe pace 

Să se facă 

Pe locii 

su norocii, 

Pe viaţă 

Cu dulecță, 

Și încă vă dăruâseă 

Dumnedeii D-vostră: 

Curți albe lângă drumii 

Să sălășluiți | 
Pe cei ncavuţi, 
Să hrăniţi 

Pe cei flăimândi, 

S'adăpaţi 

Pe cei însătaţi. 
Și 'n curţile Dumnilorii-vostră 
Dumnedeii vă dărusscă : 
Sahane pline de bani | 
Ca la boerii cei Mară, 
Contăşe cu lupi, 
Caţaveici cu hulpi, 
Și'ncă vă mai dăruâscă 
Din teupulii Dumnilorii-vo stră 
ii şi fiice, 
Er filă şi fiicele 
Să fie feţi   

Și logofeți, 

Preoţi și preotese 

Pe la capite de mese, 

Sincă vă mai dăruiască 

Dumnegeii Dumniloriă-vostră : 

Tăria 

Lui Samsonii, 

Inţelepciunea 

lui Solomonii, 

Blândelele 
Imi David, 

Frumuseţele 

Lui Iosif, 

Bogăția 

Lui Iovii, 
Vilejia 

Lui. Alecsandru impăratii 

Și toiagulii lui Aronii 

| Celii de doisprece ani uscati, 

Care-a "nverditii neudatii, 

Și x& bucure Dumnedeii 

Cum a bucuratii 
Pre Noe 

În corabie, 
Când o porumbiţă 

A adusii o' mlădiţă . 

ŞI-o [rundă verde de 'măslinii 

În gură, și-a băută vinii 
Și sa veselită deplinii, 
Și-a mâncatii pomă de .vie 
Şi sa *mplutii de bucurie 
Și-a trasii corabia pe uscatii a:
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Si sa mântuitii de păcalii C'oiii face gura leicuţă 

Și totă siminţia nostră Pântecele balerculă, 
Sa bucurati. Si n'oiii lăsa nici o ţirucuţit 

Să trăesci podea - |De holercuţă. 
Să bee gurița mea, 1Să twăescă şi tu grindă 
Să trăesci și tu podi Să se uite cei din tindă ! (1) 

Să beii acestii păhari totii, | 

In unele sale din Bucovina, precum bună 6ră în 

Calafindesci, de o dată cu vormniceluli miresei se duce 

şi nevasta, care a cusuti schimburile mirelui, și totă 

timpulă, cât ţine oraţia citată mai susă stă de-a drepta 

oratoriului. Eră după ce s'aii închinatii acuma sehimbu-. 

rile și după ce se punii pe masă de naintea mirelui, în- 

cepe a bate din pălmi, a arăta mai alesii cămeșa atăt 

mirelui cât şi nunei celei mari, care șede de-a stânga 

mirelui după drușca cea mică, şi a dice: 

că mânile mi sii jupite 

Şi trebue cu ce-va tocmile! 
Ecă mânile mi sii împunse 

Şi trebue cu ce-va unse! 

Nuna cca mare ie unii tălgeraşă, pune ntrinsulii VL”0 

câți-va eruceri şi-i dă apoi nevesiei, pre care o numesce 

«croitori. » | 

Nevasta dintru începulii nu voesce să-i primescă (i- 

cândă că i se cade maibună plată. Acâstă răspingere se 

repeţesce de trei ori după olaltă. Abla după a treia oră 

se împacă, după ce şi mirele a pusit în talgeri atâția 

cruceri, câţi cugetă clu că-i 'vorii fi nevestei de ajunsi. 

După ce a primiti acuma nevasta talgerulă cu crucerii, 

ie nuna cea mare unii păhară cu rachiii și cinstindii pre. 

nevastă dice: 

  

(1) Din Llişescă, dict. de Petrea Rotariă. -
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Croitorule, 

Voinicelule ! 

Să trăiesci 

Să mai croiesci 

Și să mai coși! 

După acestă închinare și cinstire, bea păharuli de bine 

și umplându-lă crăși îlă dă nevestei. | 
Nevasta, primindu păharulă, îlă cinstesce și ea de bine. 

Apoi legă crucerii întruni tulpani și prinde a juca cu 

dinșii și cu talgeruli de naintea mesei. Er după aceea 

iea taloerulă cu sine și întorcându-se la miresă se laudă 

atâtă cu banii câtii și cu talgerulă ce la căpătată și pre 

care îlu lasă apoi miresei. 
„Nevasta acesta, care de obiceiii e o soră de-a, rniresci sai 

fârle de aprope înnemurită cu dinsa. se întâree toti de- 

a-una înd&răpti la miresă nu numai ca să-i arete daruli 

ce la căpătată, ci totit odată ca să și petrecă. 

Dar nu numai singură nevasta, ci şi toţi celalalți, carii 

Sai dusi cu schimburile la mire, cum s'aii închinatii și 

predatit schimburile şi au fostii cinstiţi din partea mire- 

lui se 'ntorcă înapoila miresă tot cântândă și chiuindă. (. 
In Boiană, Mahala, Ciahoră, precum și'n celelalte sate 

de pe lângă Pruti, nu duce schimburile unii bărbatii, 

ca în alte părţi, ci, ca și la miresă, dou& neveste tinere, 

istețe şi bune cântărețe, cari de regulă se alegi dinire 
nemurile cele mai de aprâpe ale miresei și se numesci 

sfasce. 

Schimburile, adică o cămeșă, ună brâă şi o păreche de 

îsmene puse într'o strachină și acoperite cu o basma Ie 

duce sfaşca cea mare, cră sfașca cea mică duce ună șipil 

cu rachiii, care e legatii la gâtii (gâtlejă, gârliciu) cu bu- 
sulocă și cu o cordea roșă. 

  

(1) Dict, de Sofia Frâncu,
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Pe drumu, afară de lăutarii, carii le petrecii şi mergi 

în fruatea lori, cântă şi ele o mulţime de cântece, hatit 

în pălmi și jocă, 

Etă unulă dintre cântecele, ce-l cântă slaşca cea mare: 

Frunqă verde busuiocii, 

M'ai pusi sfască ca să jocii. 

le ce jocii, de ce mai poti, 
Că nu-sii făcută din plopii, 

De ce jocii, de ce-ași juca, 

Că mă "'ndemnă inima. 

Sfașca cea mică: 

Păună verde pusi în cuiti, 

Sfaşcă ca mine nici nu-i. 
Păunii verde pe părele, 

Bine sfașcă mi se șede. 

li, îi, îi şi Gră i! 
A cui sfaşcă eii să fii? 

A celui cu masa verde, 
Bine jocii și mi se șede! 

Antâia sfașcă: 
Frundă verde nuelușă, 

Am unii drumii și-o cărărușă 

Pân' la cuseri mei la ușă. 

Când ajungi la părinţii mirelui și nu li se deschide: 

de grabă porta: . | | 

Frunqă verde €rbă mortă, 

Noi de-asară stămii la portă, 

Er Dumnia-vostră n locii staţi: 

Ospătaţi beţi și cântaţi 

Şi drumul nu ne mai dați! 

Când ajungi la uşă: 

Frundă verde de năgară, 

Noi de-asară stămii pe-afară,
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Dumnia-vostra. staţi la masă 

Și de noi nici nu v& pasă. 

Frunqă verde flori de rujă 

lan deschideţi astă ușă. 

Frundă verde flori de macii, 

Daţi-mi drumulii peste pragii. 

Frunqă verde flori de mintă 

Daţi-mă drumulii până în tindă 

Frundă verde de mitasă 

Daţi-mi drumulii până *n casă 

Să vădii socra-l sănttosă ? 

După ce le-ai deschisă ușa şi le-ai dati drumuli să 

între în nuniru: 

lan deschideţi ușele, 
Că etă vin rujele. 

Rădicaţi oslonele (1) 

Să joce cuconele ! 
După ce aii întratii în casă: 

Ași juca pe lângă hornii, 

Că mirele-i ca unii domnii, 

Ca unii domnii, ca unii păunii, 

- Nu-y de lepădat în drumi, 
Ci de strinsii de pusti în sinii, 

Dacă una dintre sfasce e soră cu miresa, atunci cântă: 

„Aşi juca pe lângă hornii, 

C'am ună cumnatii ca ună domnii. 

Dacă mirele are fraţi neînsuraţi : 

Frunqă verde de hemeiii, 

Câţi flecăi îsii frumușei, 

Toţi îsi cumnăţeii mei! 
Frundă verde şălățele, 

Câte fete-sii frumușele 
T6te-sii cumnatele mele. 

PI 
(1) Oslone==scaune, lalţe.
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După tâte acestea sfașca 

rile mirelui qicândi: 

Poftimii daruri, 

Jupâne mire 

Dela jupânâsa 

Miresa ! 
Cămeșuică de inii 

Umplută cu firii. 
Nu bănui că-I cam grosă, 

Că-i în s&qătore torsă, 

Că jupânsa 
Miresa Ă 

Diua n'a mai avutii limpă, 

Ca 'mblată la lucru la câmpii. 
Poflimii jupâne mire : 

Cămeșuică frumușică 

De alăgică 

Cu urdală de urdică 

Și bătută cu năgară 
Că ne-a fostii spata cam rară 
Și ițele ciotorose 
Și-a eșilă maria -cam grOsă 

Cam pusi stativelen drumii 

: După ce primesce. mirele 

Frundă verde liliacii, 
Mi-am datii grija de pe capi. 

Hai sfaşcuţă și-omii juca, 
Si-omii ved6 ce-omii căpăta ; 

Și-omi căpăta gălbănaşi 

Și-omii lega la curelașii. 

cea mare presentă selimbu- 

Fără ite, fără sulii, 
Și le-am dusii, le-am pusii la portă 

Fără iţe, fără spală. 

Și totii damii, vina pe iţe, 
Că nu mi-a fostă cu credinţă. 
Bat'o pustia de spată, 

Că mi-a făcută pânda spartă. 

Bato puslia sucală, 

Ca umblatii ca o dârdală 
Și mi-a făcutii pânda rară. 

Pe sululii celii dinapoi 

O sută de lătunoi, 
kr pe celii de de'nainte - 
Pustia-ă mai ţine minte. 

Poftimii maria de-o luaţi, 

Dar corabia (1) ne o daţi 

Că ea ni-i trebuitore, 
Ca venită Ilucăulă (2 mare 
Și noi nu vomii pute trece 

C'apa-i mare și cum rece. (3)   
darurile. ce i s'aii adusi: 

!Hopa, hopa lângă hornă, 

Am uni frate ca unii domnii. 
[lopa, hopa lângă masă 

Am cumnată preolâsă, 

Hopa, hopa lângă ușă 
Am cumnată ca c rujă. (4) 

(1) Strachina sai tablaia pe care s'au adusi schimburile. 

(2) Hucăă se numesce-unii păr&iă, care trece prin Botană. 

(3) Tote cântecele de până aice sunt culese în Bolauii, şi com. de d-lă V. Tur-: 

turenu, preotii. 

(4) Din Ciahoră, diet. de I6aă Pridie şi com. de M. Dimitrovicl.
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Apoi cântă nunului : 

Vine nunulii dela curte Cu ctubucii de cuișore, 

Cu sprincenele făcute, Unde-lii vede nuna, more. 

După accea nuneci : 

Vine nuna dela grâii INunulii cercă să le iee 

Cu trei iloricele'n brâi, | Nuna nu vrea să le dee, 

Apoi la amândoi: . 

Frangă verde mintă ercță, Și nunului punguta 
Nuna nostră cea istţă, iÎncă-i sună şi-a suna, 

Ce cunună și bot6ză... C'are gândii a cununa, | 

O săraca nunuţa Frundă verde mării mistreți 

Cum îi sună sălbu(a, Nunulii nostru celii măreţii .. (1) 

Sai aşa: 

  
Să trăâscă nunuţa, Frundă verde vișinclii, 

Cum îi sună sălbuţa, Nunului nostru celii cinstelă (2) 
Sună, sună și râsună . Frunqă verde vișinică, 

Și ajunse a cunună: Nuna noslră cea cinstită (3) 

Acestea sunt tote datinele, cântecele, şi oraţiile Romi- 

nilorit din Bucovina şi Moldova în decursulit închinării 
schimburilori la mire și mirâsă câte: le-am putut cei 

până acuma aduna. 

Cămeșa, hobotulu sati văluli, brăuli, păpucii sait cio- 

botele,. colțunii etc., can se amintesc mai în tâte ora- 

țiile inşirate în capitululii de față: sunt obiectele princi- 

pale de dăruire şi schimbare în ajunulii cununiei între 
mire şi miresă nu numai la Români, ci mai la tâte po- 

4 
  

(1) T6te cântecele de până aicea sunt culese 
Turturânu, preotii. 

(2) Cinstelă=cinstitii. 
(3) Din Clahori, com. de -M, Dimitrovici, stua. 

în Bolană și com. de- D-lă V- 

simn.
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porele indo-europene. (1) Modulă schimbării şi închinări- 

lorii insă este feluritiă. 

Așa în Ifassa di Sorento din Italia se punea mai de 

multi o  cutiuţă cu darurile mirelui pe unii catârii, care 

le ducea la miresă, er purtătorulă catârului le da apoi 

miresei. | 

În Friaulă mirele trimelea singurii în-ajunulă nunţii o 

căruță la miresă ca' să aducă carca nuzziale,» în care 

se află darurile menite pentru dinsulu (2) 

“La Albanejt din contră, fiindă că mirâsa nu capătă 7 105- 

tre, ba până chiar și hainele sale trebue să le lese pă- 

zinţiloră, de aceca mirele îi irimetea pe la apusulă sore- 

lui înainte de nuntă zestrea, haina de miresă cu unii 

«fesii» cusut cu fire de auriu, și am&suralii datinei locale, 

incă şi o sumă anumită de bani, care insă nu întrece o 

„sută de piastri. (3) 

În unele orașe mai mari din Rusia chiamă mirele în a- 

junulii cununici pre unii. băiat de 6-7 ani la sine acasă, 

împacheteză întwo cutiuţă anume spre acesti scopi cum- 

pirată diverse obiecte de es. păpuăă, colțuni, cercei, mă- 

nuşi, evantaili, precum și multe altele, i le dă băiatutui 

și acesta încă în aceca-și sară le duce miresei ca dari 

din partea mirelui. 

În Nerechtu totii în ajunuli cununici, « Druzhu» duce 

şi dă miresei ca dară din partea mirelui pe lingă o cu- 

tiuță, în care se află păpuci şi colțuni, pieptini, pomadă - 

şi alte obiecte, încă șio oglindă acaperilă cu uni șărvetu. (4) 

Precum am vădută, datina schimbării de daruri între mire 

şi miresă în ajunulii cununiei esista și la alte popore. 

(1) Gubernatis, op. cit, p. Llă şi urm. 

(2) Diirinasteld : op. cit. p. 102. 

(3) Duringsfeld : op.cit. p. 60, 

(4) Diirinasfeld : op. cit. p. 25, 

S. Fi. Aeriană î Nunta la Români.
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La nică unul însă „dintre tâte popârele, care s'aii înșirată 

mat susi, ba nici la altele, despre care ne-amiă convinsi 

ci multe datine de ale loră samănă cu ale Româniloră, n'amă 

aflată până acuma nici o singură oraţie câtă de mică, 

care arii aduce măcară în câtii-va cu cele românesel usi- 

tate la acestă ocasiune. Prin urmare, de o cam dată, ne 

este peste putință a ne pronunţa în privința adevăratei 

loră origine. Atâta putemiă spune numai de astă dată, că 

Românii trebue să le aibă forte de demuliă și anume 

dintr”ună timpă cândiă stai într'o mare legătură comel- 

cială cu poporele din Orienluă. 

În acâstă presupunere ne întăresce nu numai împreju- 

varea, că mai t6te oraţiile amintescii despre călătoria pe 

“Dunăre şi Mare, despre orașele 'Țarigradă și lerusalimi, 

ci totă odată și unele cuvinte, cari se cuprindă întw însele.



VIIL DANŢULU. 

Cum a prinsi a se îngâna diua cu nâptea începi. a 

zse aduna atâtu la miresă câtu şi la mire, nu numai băr- 

“baţi și neveste, ci și feciori şi fete, şi aceștia nu numai 

ca să aducă cinste, ci totodată ca să și petrecă, să jâce. 
De-accea vornicelulă primare, âră în lipsa acestuia ali 

doilea vorniceli, cum s'aă adunati mai mulţi inși, po- 

vuncesce lăutariloră să cânte și tineretulă prinde a juca 

sau în odaia, unde se află mirele și miresa, sai în altă 

odae deosebită. Și numai atunci 'se întrerumpe joculă pe 

ună timpu mai lungă, când se 'nchină schimburile şi ședi 

Ja masă. ” 

Acâsta petrecere împreunată cu feliurite jocuri, la cati 

ia parte nu numai tineretulă singuri, ci și ceialalți nun- 

taşi adunaţi, precum şi mirele și miresa, când aceștia nu 

sânt nevoiţi să stee după masă, ca să primâscă cinstea 

ce li se aduce şi schimburile ce li semnchină, se numesce 

mai pretutindene în Bucovina <.Danţă», eră în unele lo- 

curi din Transilvania «Piperiăe (4) şi «La pomit». 

(1) V. R. Baticescu: <Nunta Dochiţel» op. cit. p. 460. 

«Piperăulă e o petrecere în presara nunții la casa mirelul saă a miresel 

ră cână nu şediă întruni sati, la armbil.>--G. 1. Pitişă : 

«Nunta în Scheiă>, publ. în «Revista nouă» an. Î. No. 4. p. 155.
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Numirea de <Danţă», usitată în Bucovina, a căpătato 

petrecerea acesta dela joculă -cu care atâtă mirele câtă 

şi mirâsa sc bagă și se scoti din casă de după masă la 

începutul și sfârşitului fie cărui act mai însemnatii din 

decursulu nunţii și despre care Dim. Cantemir ne spune 

următorele : | 

«Când se punii în şiră lungă prindendu-se de mână 

așa, că alâtă unt capăti, câtă și celalalti se râmână Ii- 

beră şi facii diverse rotaţiunr sai întorsătură, se numesce 

Danță, care este cuvîniii poloneseii. La nunţi aii datina 
a juca înainte de cununie în curte sai pe stradă fo- 

mândi două șiruri, unul de bărbaţi și altul de femei. 

„Da amândouă se alege câte unii conducătorii, care tre- 

bue să fie omiă bătrână şi onestă; acesta pârtă în mână 

unii bățiă v&rgati cu aurit sau trasi cu alte colori și în 

capătulă de susă atârnăndă o câvnpă cusată forte fru- 

mosii. Când faci prima mișcare, unulă din conducători 

irage pre ai sti din drepta în stânga, ră celalaltii din 

Stânga in drepta, așa încâtă șirurile să stea fală în față; 

apoi intorsi, ca să stea dosiă la dosti. Şi aşa se'ntoreii 
amendout șivurile în rotaţiuni continue; dar atâtă de 
încetă, pentru ca să nu se confunde, în câtă abia lei 
poți observa mișcarea. Atâtii întrună şiră, câtă şi în 
celalalti, ocupă loci fie-care dupiă rangulii s&i. Feraeile 
Și fiicele boerilorii işi faă loci după rangului bărbatului 
sau tatălui loră. Dar primului locii il “are totde-auna 
conducătoriulă, ala doilea nunulti și ală tecilea mirele. 
Asemenea și în şirulu femeiloriă mai: ântâiă e conduci- 

toriulu, apoi nuna, mirâsa, chiar şi când ari fi de 
Stare mai inferidră decât ceialalţi. 

După cununie se amestecă amendâut șirurile şi jocă în 

cerci aşa, că fie-care hărbatii își are femeca sa de-a deepla,
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şi toti de-a drepia are fie-care june câte o fată de sta- 

rea sa.» (1). | 

Numirea de «Piperiă» o are petrecerea actsta, după 
cum se vede, asemenea dela unii jocii, care e îudătinati 

a se juca în decursuli nunţii şi despre care d-lă G. [. Pi- 

işi ctă ce ne spune: 

«Pe vremurile alea se mai juca la nunţi şi <Piperu»: 

uni feliu de brâă, de se prindea menii ca la horă de 

mâni. Celii care era de purta dicea din gură: 

Cine jccă Piperu, 

Piperu săracu 

Să se plece cu capu. 

Și apoi le spunea ce să facă şi de câte ori să dea cu 

picăorulu în pămintă. Ori le dicea cră: 

Cine jocă Piperu 

*  ISă-și lepede odoru, 

și atunci cu toţii se desbrăca de haina de pe de-asupra 

Ge r&mânea uneori în cămeşă și așa juca.» (9). 

In fine numirea «la pomă» o are de la epomulă» sanii 

<mărulă», despre care voinit vorbi mai pe largii într'altă 

capitulu. e 

Petrecerea actsla. devine mai vide abia după închinarea 

schimburiloră și cu deosebire după «Masa mică», căci 

abia atunci, când începi a se amesteca printre tincă și 

cei bătrâni, începă glumele cele mai haslii și jocu- 

rile cele mai înfocate, de re-ce cunoscuti este, că 

bătrânii, ca mai âmblaţi prin lume și mai esperți, scii 

totde-a-una rai multe decât eci tineri. 

Conducătoriulu sai cârmaciulu danțului, care atâtă la 

  

(1) 02. cit. p. Lil. 
(2) Nunta în Şeheiă, loc. cit.
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miresă, câtă şi la mire e totde-a-una vătăjelulii sai vor- 

nicelulă primare, cum a sfârşitii oratorlulă sait corăbie- 

rlulă de închinată schimburile, poruncesce lăutarilorii st 

cânte mollovenesca adică hora de brâiă. Lăutarii începi a. 

cânta. - 

Conducătoriuli prinde. acuma de mână pre celă din- 

tăiu spe din drepta . miresei, sai, dacă sentemplă a- 

cesta la mire, din drepta acestuia, și rădicândi băţulă,. 

pre care toi-de-a-una îlii are la sine, în susă, începea 

juca şi a scâte cu danţuli pre miv6să și pre druseele 

acesteia de după masă. In același timpi chiue urmă- 

torea chiuitură, care e obicinuită numai la acestă oca- 

siune: 

De trei ori pe după masă 

„Să scotemii [l6rea din. casă, 

Si remâe binele 

Să roâsc'albinele. 

Pe la noi acum roescii 
Ca și vara, când coseseii, 
Și coseseii rânduri de Noră 

Să fie de sărbători 

La fete și la feciori. 

Și coseseii 6rbă la vaci 

De pe vârvuri, de pe fagi, 
Şi cosescii ârbă la junci 

De pe vâevuri, de pe lunci, (1). 

Ali doilea vormiceli, care de regulă prinde de mână. 
stângă pre celui de pe urmă 6spe dea stânga miresei și 
conduce dinţulă în cdă, după cea sfârşită  fărtatulit. 
stu chiuitura de mai susă, începe asemenea a chiu! și 
a dice: 

Îi NI 

(1) Din Ilişescr, colecţia mea inedită.
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Totii așa, că-i bine așa, 

Multă vreme n'a fi-aşa! 

Ba a fi, de-omii mai trăi 

La vară, când omii cosi, 

Si-omii cosi venduri de floră, 

Să fie de sărbători. 

Pentru fete și feciori. (1). 

Dacă şi cefalalţi feciori, carii aşişderea întră -in dani, 

novrendi a rămână mai pe josii. decât! vorniceii, incă 

prindu a chiu! și a dice: 

Câte-o ţiră, câte-unii picii, 
Dora face 6rba spicii 

Câte-unii pică și'ncetișorii, 

Dora face spicuşorii! (2). 

Insă cei mai mulţi, voindă a arăta. miresei cum va fi 

tractată de mire după ce se va cununa” cu dinsulă, în 

casti cândă ea nu sarii purta cum se cuvine, chiue ; 

Nu te supăra mirâsă, 

Ca bota-i pe grindă "n casă 
Îndoită ?n patru qungă 
Cât ţi-sii spatele de lungi. (3) 

Sau aşa: 

Tu mirsă 

Veselosă 

Nu fi așa de voiosă, 

Că bota-i pe prindă n casă 

Cioplită în patru dungi 

Cati ţi-sti spatele de lungi. 

Sede pe grindă pârlită 

De spatele tăi gătită. (4) 

  

(1) Din llișesct, colecţia mea inedită. 

(2) Din Cehoră. 

(3) Din Ilişesci. 

” (4) Din lişesel.
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In "Transilvania : 

Bucură-mi-te mircsă 

Că bota-i pe grindă 'n casă, 

“Şi-i cioplită în patru dungi 

Câtu-sii spatele de lunsi, 

Îi cioplită 
Și părlită 

După spate curuilă. 

Apol și acesta : 
_Noi lu mire-amii: lăsatii jocii 

La mires'-ami, facii focii ; 

De la mire venimii gata, 

La mires'-amiu facii vatra, 

Frunqă verde de rogozii, 
Mirele nostru-i frumosi, 

Aşa-i cinaşiă și frumosi, 

Pare-că-i din ladă scosii. 

Ba dă, mire ca ăstă 

Intr'unii târgi nu poţi află. (1). 

Astteliă se scâte miresa dimpreună cu druscele sale de 

după masă. Și conducătoriuli danţului, când ajunge de 

după masă la pragulu ușci și dă să iasă afară, face mai 

ântâiă cruce dicendă : «Sănătate la bătrâni și tinerilorii 
noroc», și apoi pășesce peste pragii. 

Când scoti pre mire cu danţulu, atunci feciorii din Bu- 

covina chiue ast-felii : 

De trei ori pe lângă masă, 

- Să Xasă răul din casă, 
Ca să între binele 

Să trătască mirele. (2) 

Sai: | | 
Frunqă verde ârhă grasă, 
De trei ori pe lângă masă. 

a | 

14) De pe alea Someşului. com. de d- lă L P 
vV 

ă A - 

( ) ui N 
op L eteganuliă
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Să scâtemii r&ulii din casă, 

Să remâe binele, 

Să trăiască mirele ! (1) 

Eră cci din Transilvania aşa : 

Frunqă. verde de pe costi 
Frumosă-i mirâsa nostră.. 
Frundă verde de pe tăi, 

Nici la mire nu-i stă răi. (2) 

Acelaşi feciorii sau şi altulu nemijlocită după: chiui- 

tura acâsta chiue pre cca - următore: 

Floricică albăstrea, 
Ce-ai crescutii pe sama mea 

Așa naltă, frumușea ? 

Floricică de pe șesii 

Din o mie te-am alesă, 

Te-am alesii numai pe mersi. (3) 

După ce aii eșilii cu danţulu afară, după ce din lan- 

țulti de mai nainte s'a formati acuma uni cercii, o horă 

mare, la care icati parte. mar. toți 6speţii, cari să află de 

față, și după ce hora sau moldovenesca acestia se mai 

jocă puţinii şi de naintea căsii, urmeză alte jocuri. 

Și precum la alte petreceri, așa şi acuma nu le mal 

tace jucăușiloră gura, ci chiue diferite, chiuituri, cari le 

sunt de mai nainte cunoscute sai improviseză altele 

nout, cum le vine mai, bine la socolelă și după cum sânt 

şi de bine dispuși. | 

Ba, chiar până și câte pre unii moșnâgu, care încă s'a 

amestecati printre cei tinerl și care senvârlesce și is- 

hesce cu piciorele în pămîntii mai de hai decât unit 

feciorii holteii, încă îlă audi chiuindii: 

  

(1) Din Voltinelă, com. de d-lă Teofilă Gramatovici, juristă, 

(2) Din Retegă com. de d-lă |. Popii Reteganuliă. 

(3) De pe valea Someşului, com. de d-lui [. Popi Reteganulă.
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De ce jocii, de ce-ași juca 

Pare că-sii făcutii aşa, 

De ce jocii, de ce mă “ndemnii 

Că dor nu-si făcutii din lemnii (1) 

Sau acesta: 

Frunduliţă. frunda-i fosti, 

Unde-ai vădutii nuntă'n pos 

Ba eii și la dinsam fostii, 

Cocoşulii coteodăcia, 

Și găina câriia, 

Dicea c'a merge şi ea. 

Er cocoşulii îi dicea: 
Pe tine nu te-oiii lua, 

Că mă temii că te-i oiia (2). 

Ceialalţi jucăuși, audindu-lă ast-felii chiuindă, prindă 

a ride și a-l lua peste picioră, dicândă: 

Câtii e moșulii de bătrânii 

Totii doresce mării din sinii. 

Câtii e baba de bătrână 

Totii doresce voe bună 

„De trei ori pe septămână (3). 

Sai: 

Aruncă-te moşii bătrânii 
Că la 6rnă ți-oiii da fânii, 
Da de nu te-i arunca 

Nice paie nu ți-oiti da. (4). 

 L/aii luati ei feciorii peste piciorii, dar și moșnguli 
nu sc lasă aşa de lesne a fi păcălită. Elă strigă: 

Aici locii de casă noiiă, 

Șede curea și se ouă, 

    

(1) Din Ilişescr. 
(2) Din Crasna, 
(3) Din Ilişzscr, 
(€) Din Nişescr,



— 363 — 

Şi se Guă doue 046, 

Să vă facă papă vouă. (|). 

Saii aşa: 

Sub poteova cismei mele 

Șede draculii și-o muiere 

Şi mă 'nvaț a face rele. 

Sub potebva mea cea n6uă. 

Șede draculii şi se ouă 

„Să vă facă papă vouă. (2). 

Dacă mirele nu e dintrună satit cu miresa, atunci 

chiue : 

Jăcă nunta de trei dile 

Şi mirele nu mai vine, 

Jocă nunta pe surcele 

Mai încetulii vătăjele, 

Că vedi .mirâsa mai more 

De atâta aşteptare. (3). | 

„Feciorii, ce se temi că însurându-se, vorii căpătă soţii 

rele, cari nu se vorii pute împică cu maicele loră, strigă: 

- Câte floră îsii pe răzorii 

'Pote-mi strigă sii mă 'nsorii 

Să ducii mamii ajutori, 

Numai frunduţa din lazi, 

Imi cântă să mai mă lasii 

-Să nu dacii mamii năcazii. (£). 

Cei ce se temi a lua fete bogate, ca nu cum-va îÎn- 

surându-se, să fie nevoiţi a jucă cum vori cântă ele: 

De-ași trăi ca frunda *n vie 

N'aşi lua fată n moșie 

Simi poruncâscă ea mie, 

    

(1) Din Crasna. 

(2) Din Ilişesel. 

(2) Din Nişesci. 

(4) De pe Valea Someşului, com. de d-lă 1. Popii Reteganuliă.
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lăr” săracă 

Și să-mi placă, 
Ce i-oii dice eii să facă, 
Când oiii dice: tacă! să tacă. (1). 

In fiuc, când voia cea bună a ajunsă la culme, atunci 
numai ce vei că și socrului celt mică, voindă a da pe- 
irecerii ună aer și mai înveselitoriă, apucă pre baba sa 
la jocii și învertind'o ca uni feciori holteiă, chiue: 

Iaide, babă, să jucămii | 
Că fata ne-o măritămii, 
Fericiţi de noi, c'omii da-o, 
Vai de celii ce va lua-o! (2) 

Asifeliă toti jucândă și chiuindă felurite chiuituri pe- 
trecă ma! până cătră mieguli nopţii, când se despir- 
țescă şi se duci apoi pe acasă. 

  

(2) Din Sâncelă, com. de d-lă.1. Popii Reteganulă, 
(2) Din Volitinelă, com de-a-li T. Gramatovici, juristă,



IX. BRADULU 

Atâti în Bucovina câtii și în celelalte țeri locuite de 
Români este datină ca mirele să aducă pre miresă și 

zestrea acesteia întruni cară la care sunt înjuga ți 

+—12 bor. (1). 5 

Deci în acelaşi timpi sai .nemijlociti după pregăti- 

rea cununci și încoronarea miresei, fraţii de mire din u- 

nele părți ale “Transilvaniei şi Ungarici pregătescă mai 
multe cruci sai tufe de bradi verde cu carile iîmpodo- 

bescii atâtt carulă în care are să se aducă miresa câlit 

și jugurile boiloră ce aă să fie prinși la acestă carii. | 

Aceste cruci, tufe sau vervuri de bradi verde, cari, 

țină locul resteielorii, lopățelelorii, a cuiului de prin jug 

și a ț&păruiloră, și a cărora cetină acopere mai toti ca- 

rul și Doil, se numescii cun singură cuventi Pradă, (2) 

cră diua, în care se pregătescii, se numesce în” Țâtă r9- 
mânescă Dina de bradii. (3). 

Mivesa, când se pornesce dela ciisa părintăscă la mire 
trebue să lege de bradul acesta sai mal bine disii de 

fie-care tută de la 'juguri câle o nălramă cu cucul cu- 
ARII | 

(1) 1. Mârza, op. cit, p. 10.— B. Viciu, op. cit. p. 4. — 1. C. Tacită: Nunta 
la pop. rom. publ. în op. cit. p. 22.—T. Frâncu, op. cit. p. 152. , 

(2) T. Frâncu, op. cit. p. 192. 
(3) D. Stefănescu: Studir asupra literaturei poporului, publ. în op. cit. No. 

7-și 8p. 231.



— 366 — 

sută de înseși mânele sale, cari năfrămi sunt menite 

peutru cărăuși. (1). 

Totii atunci împodobescil fraţii de mire și celelalte cară, 

cari au să mai fie luate la aducerea miresei, cu celină 

verde de bradi cu năfiămi și cu petele. (2). Afară de a- 
cesta mai pregălescu ci totii atunci dimpreună cu  drus- 

cele încă și nisce flori precum și năfrămile, cari a doua 

Ai ai a le lega de cârmnele boilorii şi.de ciopoţelele, cari 

se anină acestora la grumazii. (3). 
In România cra mai nainte datiaă, cu deosebire însă 

la clasele cele mai inteleginie și mal avute, ca nemijlo- 
-cilu înainte de giua cununici să împodobescă mahalaua, 

în care se serba nunta, cu bradi dela casa ginerelui și 

până la casa miresei. (4) | 

Acestă datină de-a împlinta brădănaşi verdi pe latu- 

“zile drumului, pe unde are să uâci con conductuli nupțiali, 

precum și de a împodobi casa miresei și a mirelui cu 

ceiină verde de bradă esistă şi astăqi în Bucovina, dar 

Și aice mai multă la clasele cele mai inteleginte, rari 
ein și la unii dintre țăranii cei mai avuţi și mai civi- 

Sar 

In unele părți din România (5) și în Dobrogia . este 

-datină, în locă de a împodobi jugurile și carului în care 

se aduce mirâsa cu bradă să mârgă inaintea miresei, când 

3
 
e
 

(1) Com. de d-lui Dim. Cosmoleiă. 

(2) B. „Vieiva op. cit. p. 4.--l. C. Tacită: Nunta la pop. tom. puul. în 0p- 
“cit. p. 

(3) B. Sieu op. cit. p. &-—Datina de-a aduce mirssa într'ună cară cu bol, 
„cărora li se anină zurgălae la grumază şi li se împodobesci cornele cu flori 
și cu năfrămi, esistă şi la Itatieni şi la Franceji. Vedr Dăringsfeld, op. cit. P. 
"9 şi 253, 

(4) L Ghica, op. cit. p. 33, 

(5) <Bradulă de la nuntă. —serie G. S. Ioneani, op. cit. p. 33 —în unele lori 
“calităţi se pune susu pe casă, ca să nu-lt potă lua cine: va şi duce la ris 
“pâatil, căci atunci se răzipesce casa căsător ițilorii. >
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se duce acesta la biserică ca să se cunune, doi fecloni, 

cari ducă unui copaci (bradu) împodobitii cu flori, cu 

hârtie poliită și cu o maramă, şi pre care îlii jocă. ne- 

contenitu până ajungă la biserică; acolo acesti copacii 

în timpurile vechi se svirlia pe biserică, acuma însă se 

lasă în ograda bisericei. (1). 

Atâta copaculă (bradul) dela nunțile Românilori din 

"România și Dobrogia, câtă şi bradul Româniloriă din 

Bucovina, 'Transilvania şi Ungaria, care se întrebuinţeză 
  

  

I
L
 

după cum s'a arătatu mai sus, însenineză Yeselic, adică: A 

precum ori cine se bucură de verdâţa bradului, ast-feliti 

să se veselâscă și nuntașii, și mal ales tinerii ce se că- 

sătoresci, să le ajute Dumnedeii a ave şi a petrece o 

viață veselă (9) și a fi lungi timpu tari și voinici ca! 

bradulu care atâta erna câtă şi vara e totdeauna verde. 

In fine toti pe timpulă acela, când se pregătesce cu- 

nuna sai nemijlocită după acesta vorniceii sau faţii-de- 

mirâsă din Munţii apuseni ai Transilvaniei și cel din Se- 

lagiă punii lângă porta curţii (ogrădii) sau de-asupra a- 

cesteia o rudă numită ciuhă ca de cincă stânjeni de înaltă 

şi în vervă cu o 6lă cu cenușă, €ră porta o l6gă cu 

funii de paie şi cu lanţuri dela carii. (3) 

Datina din urmă se află și la Românii de pe iângă 

isvorulă Someșului mare din Transilvania. ta ce ne serie 

d-lă I. Popi Reteganulă în privința acesta: «Uneori n€- 

murile miresei pregătescii mai multe rudi legându-le la 

olaltă şi împluntându-le de "naintea porții. Pună apoi în 

vervulă, rudii, de-asupra o oliță mică cu bani de argintu 

și nu lasă pre nime să între în casă până ce mirele sai 

altulu mai iscusită nu împușcă oliţa.» 

(1) T. T. Burada: O călătorie în Dobrogia, laşi 1889, p. 21 şi 23. 

(2) Columna lui Tratană. an. lă. p. 418. , 
(3) T. Frâncu şi G. Candrea, op.cit. p. 151—152, şi com. de d-li EL. Popi, înv. 

  

| 

j 

| | 
i



N. MASA MICĂ. 

Cum s'a înlorsit vornicelulă misesei, care s'a dusi și-a 

juchinati schimburile mirelui, dimpreună cu lăutarii și 

cu feciorii ce ai însoţit, poftescii cei de casă şi aștză 
pre toți nuntașii, câţi seaflă de faţă, la masă, și anume: 
cei mai înaintați în vârstă și mai cu vadă la iasa unde 
a ședulu miresa. între druscele sale, eră ecialalți la alte 
mese lăturaşe cari s'au adusi și s'au pusă în casă după 
inchinarea daruriloriă. 

Acesti masă în cele mai multe părți ale Bucovinei se 
numesce masă mică, pentru că ospeţilori, ce se pulii la 
dinsa, li se dă de astă dată numai pâne și sure de gus- 
tare şi câle uni pă! ară sai două de rachiti de băulu, 
rară unde și puţină sorbitură. e 

Dacă mirele e din acelaşi sată cu miresa, se  aşiză 
nuntașii la masă nemijlocită după ce s'a intorsi vorni- 
celulii, care a închinat schimburile mirelui, cr de nu, 
aşteptă până ce sosesce și miiele cu numniașii sti şi a- 
ceștia se așcză la masă, | 

Mai nainte de acesta insă și anume: când bueatele 
Sunt pata, merge uni solă de poftesce pre mire cu totă 
suila sa la masă în casa unde este miresa. Mirele, în a- 
cesti casă, trebue să vie cu nuntașii săi jucândă uni
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danță, în capulă căruta este unul dintre cei maj 
flăcă, care portă numele de roruicelă. 

Nuntașii miresei Grăși începi uni danţă, care-lă a- 
ranjază ast-feliu că prindă tote întrările în casu miresei . 
o custodieză aşa, în câtă mirele să nu aibă pe unde intra 
în casă, ținendu se flăcăii bine înclestaţi de degete ca să 
nu potă fi despărțiți în o parte a danţului, care apără 
întrarea in casa miresei. Mirele, ajunsti cu danţuli său 
în ogradă, vorniceluli, care este pusi în capulă danţului, 
trebue să aibă băgare de samă ca unii bună generarii 
cum prin pasulu danţului condusă de cliă să înșele pre 
adversariuli stă, adică pre vornicelulă, cara conduce dan- 
țulă miresei, a se depărta dela intrarea casei, spre a pule 
pătrunde în casă. Dacă ac6sta nu o pote face, eaută în 
care parte a danţului miresei i sarii părea flăcăii mai 
cu puţină forță ca să dea asallu, adică să se isheseă priu- 
tre ci spre a le pul€ descleșia degetele, să năvălescă 
la uși. : i | 

Se 'ntemplă insă de multe oră că nici una nică alta nu 
se pote face: atunci nunulii celi mare trebue să dea unt 
dară bănesci gardiștilorii miresei, adică flăcăiloră, cari 
compun danţulii miresei, și numai ast-feliă întră în casă 
de se așcză la masă, însă de multe oră se recescti Și Du- 
catele până să se decidă: victoria danţului. (1). | 

Mai nainte însă de ce incepi nuntașii a lua din bu- 
catele, cari sânt înşirate pe masă, şi-a ospăta, vornice- . 
lulă miresei, sai altulă, carele totii deuna la momentele 
cele mai. însemnate trebue să fie de faţă, ţine următorea 

oraţie : 

isteţi 

Colceriţe, colesrițe, lan mai eșiţi și lu lume 
Nu ședeţi tolii prin cotruțe, i Ca să vă potii pune-unii nume 

    

(1). I6nit Mirza, op. cit. p. 8 şi 9. 

S. 21. Marimui : Nunta la Român. Ă 24
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Că n'a meşterii ce lucru, 

Doerii la masă cu ce sta 

Și slugile de ce căta. 

Er Duemnia-vostră cinstiți 
Nuntaşi, mândru renduiţi, 

Ca nisce pomi înlloriţi, 

Dacă bunulă Dumnedeii 

Sa "ndurată 
Si Va adunati 

La acestă cinstilă casă 

Și la acestă. cinstită masă, 

Pe care se allă 

Pohoră (1) mândru de motasă, 

Blide cu friptură, 

Piosci cu beuturi,. 

Poltimii de luaţi 

Si ospătați 

Curii cu -furculiţe, 

Cu furculiţe, 

Care cu liuguriţe 
Cu linguriţe, 
Carii navoţi nici de usiele 

Mai luaţi și cu mânele. 

Că eii Alba oii lua 

Cu hami de teii o voii inhăma 

Și oii pune-o la căruță : 

Și mvoiii duce lu Bistriţă 

După furculiţe 

Si linguriţe. 
[ir cii până ce-oTii veni 
buculele vi soră reci 

Și singuri vă veţi căi, 
Dar oiii înlurna pe la Succvă 
Dor căii veni mai de grabă, 
Că pe acolo sint, măt frate, 
Nste cărări încureate, 

  

(1) Zohoră=faţă de masă. 

| 

| 

Și niste copile căsuale, 

Și vro una "m spale 

Mi sa avuncu, ” 

Și de-a vrea, a vreu, 

De nu,.draculii s'o iu, 

Să facă cimpoiii din eu 

Să dică şi la nunta mea... 

Și Grâşi vaşi mai ura, uta, 

Da mă temii c'olii însăra, 

„Că nu-sii de ici, de colea, 

- Că-să din colo de la Mitocă 

Unde nghiaţă apa 'n tiocii 
Și mămăliga pe focii. 

Și 6răși ași mai ura, uri, 

Dar mă temii c'oiii însăra, 

Și nu-sti de ici, de colea, 
; Că-st din colo de peste Prutii, 

= 

  

Mi-am uitatit mămăliea pe fundii, 

Și talaeruli cu brândza 

Mi Va mâncat mâţa. 
Și crășt nuntaşi, cinstiți, 

Cării sfinteţi renduiţi 

Ca niște pomi înfloriţi, 

Dac'acum v'aţi adunatii 
Diu mila Dumnedecscă 

Si din voia Dumniacvâstră 

L/acestă cinstită casă 

Și la acestă cinstită masă 

Faceţi bine de luaţi 

Si ospătaţi. 

Da de gândili 

Că mâncările-sii otrăvite 

Oi imbucu eii inainte, 

Că decâl să peie 
Ostea împăratului 
Mai hine-oiii peri că,
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Unii puschiii ali satului. Unii păharii de beutură 

Dar mai nainte de-a îmbuca Şi mai multă voe bună. (1). 

Fii totuşi aşi mal vrea 

Şl-acuma, după ce oratorulu a slârş ită orația sa, şi 

după ce a fostă cinstită de miresă cu un pâhară de bă&u- 

tură, începi toți nuntaşii a lua şi a gusta din bucatele ce 

stint puse pe masă. 

Eră bucătăriţele caută că fie-care nuntașă să aibă de 

“nainlea sa bucate de ajunsă, ca nime să nu se scole: 

flămândă și nemulțămitu de la masă. 

Lăutarii, la renduli loră, încă își împlinescii datoria 

cântândă și  înveselindă pre &speţi cu feliurite cântece 

îndătinate mai alesi la acestă ocasiune. 

Poli așa se face și la mire, dacă acesta e dintrunit 

sali cu miresa. E 

Aice încă se poltescii şi se aşedă la masă nuntașii u- 

dunaji cum sa depăutatu vorniceluli și ceralali trimiși 

al miresei, cari! aa adusi și aă închinati schimburile 

mirelui, şi nu multi după ce mirele a fosti scoși cu 

danţelă afară, şi anume: nunulă celui mare de a drepta 

druscel celei mari, eră nuna de-a stânga druscoi cele 

mici, căci de'nsemnatu este că nunulă şi nuna în acesti 

seră mergi numai la mire. Eră după dinșii urme ză cci- 

alalți ospeţi. 

Mai nuinte de-a începe nunlaşii a gusta din bucate 

colăceriulu mirelui ține şi aice următârea „eralie: 
. 

Ascullaţi Dumnia-vostră | Pre carii vaii udunatii 

Cinstiţi meseni și nuutași Dumnedeii celit prea 'nduratii 

Carii staţi împrejurași, In ac6stă casă, 

Inprejuvulii mesei renduiţi L/accslă cinstită masă 

Ca nisce pomi înlloriţi | Ce-i de Dumnedeii altsă. 

  

(1) Diet. de Gavrilă Poncăşti din Dorna
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Se rogă “mpăratulii mire 

Cu părinţii Dumni-sale, 
Cu fraţii, cari-i mai arc, 

Şi cu tote nemurile D-sale 

Si'ndrăsniţi și să luaţi, 

Din bucate să gustaţi, 

Din pâne şi din sare, 

Din masa Dumnilor-sale 

Că nu-i unii rendii de bucate 

Că. sunt mii nenumărate : 

Sahane ferecate, 
'Talgere aurite 

Linguri poloite 

Pentru a D-Vostre guri gătite 

Tinduri 

Cu fripturi 

Și ploscă cu băuturi, 

Pentru a D-vostre guri. 

Eu-sii alii doilea soli impărătesciă 

Pe D-Vostră să vă polftescii : 

Voiloriii de bine, 

Croitoriă de pâne, 
Pocinoculii de la mine. 

Care n'are cujili, 

Pe //albu şi la târgii! 

Care n'are furculiță,   

La bacanii la Ioniţă! 

Care n'are nici de unele 

Să rumpă și cu mânile 

Ca și *mporatulii mirele 

Că asa ni-sii cuvintele, 

Dar D-Vostră colecrițe 
Ce staţi. numai în cotrule 

De vă totii linveţi pe buze. 

Aveţi grijă și de vatavii 

Că-i mainte și mai slabi. 

lan daţi unii păharii de vinit 

Si-o năfrămiţă de ini 

Cusută *n cornuri cu firii 

Să-mi ștergii buzele de vină! 

Eră de gândiţi 
Şi de socotiți 

Că-să bucatele otrăvite 

Am s6 gustii eii înainte, 

Că decât să peră 

Ostea împăratului 

Mai bine eii 

Uni fii ală satului, 

Dar mie mi sarii mai căde 

Unii păhărelii de cafea 

Și-o copilă ochişea 

Să-mi petrecii vremea cuea! 1)- 

După ce a sfârşită oratorulu orajia sa, prind cu toţii 
a lua și a ospâia din bucatele, ce sunt puse pe masă. 

Dar ospățulit atâtă la mire câtii şi la miresă nu ţine 
de astă dată mai multă decât o oră. 

După ce au ospătatii toți Ospeţii, se rădieă de-odată de 
Ja masă și fesă afară. Insă ci nu iesti care cum apucă, 
ci, cum stati înșirați după masă, se prindă de mână și 
formândă. unii lanţă în mijloculii căruia se află miresa. 
sau mirele între druscele loră după cum sunt și împre- 

(1) Din fundulă Moldover, com. de d-lă T. Leuş'enă.
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jurările, începă a juca și ast-felii totă jucândă şi încun- 

jurândă de trei ori masa, la care at ospătatii, iesu cu 

toţii afară. 

Eră vătăjelulă primare, care conduce danţulă acesta, 

chiue : 

Frundă verde. de năgură, 

lin poflimii cu danţii-afară, 
Ca fostii vremea mai de multii 

Dar noi nu ne-amii pricepulă. 

Busuiocii crescutii pe masă, 

lan haideţi nuntaşi pa-acasă 

Ori poflimii și mai jucaţi, 

Că de-a sară totii mâncâţi! (1). 

3 

5
 Se
 

Frundă verde brebănocii, 
Poftim domni boeri lu jocii, 

Că-i destulii de cândiă mâncaţi, 

lan poftimii de mai jucaţi! 2) 

(1) Din Cehoră. 
=) Din Yoitinelă, com. de d-lă T. Gramatoricl. 

 



NI. SCALDĂ. 

In ajunulit sai și în diua cununiei desdemincţă altii 

mirele câtă și mirâsa trebue să se scalde into scaldă 

saii baie anume spre acestii scopii făcută sati și intro 

apă curgătore. Nescăldaţi nici când nu se cunună. 

In scalda acesta, care e făcută din apă ne 'neepulă, 

punii bani de argintă, lapte dulce, unii fagurit de miere, 

precum și felurite flori mirositore, mat alesă însă W- 

sutocă, simbolulii dragostei, anume ca l0tă viaţa lori să 

fie atrăgătore şi plină de dragoste ca busuioculă, curată 

ca argintulă şi laptele și dulee ca fagurulă de miere. (1).. 

Ac6stă datină, care, de şi nu sub forma..de scăldare, 

ci mai multi de spălare, esistă și la Românii din Ma 

cedonia, (2) şi despre care e de presupusi, că mat de 

multi va fi lostă împreunată cu Greși care ceremonie, 

„trebue să fie forte vechic, căci amintire despre dinsa se 

face și în poveștile poporane, și anume nu numai în 

cele din Bucovina, ci și 'n cele din România. Așa întro 

poveste din 'Țara-românescă, intitulată < Poșit-împărută și 

(1) Datina Românilori din Bucovina. 

(2). T. T. Burada: Datinele la nunţi ale pop. rom. din Macedonia, publ. în 

op. cit. p. 419: | 

<Totă Sâmbătă sara mal este obicelulii ca să se trimită din partea miresei 

dor băleţi cu ună bizdilă (uletoră) cu vinii la lăutari, învitându-i, ca să Îns0 
țescă pre miresă cu cântece, când se va duce la fântână să fa apă. API 

iresa cu acea apă își spală ptrulii, faţa şi mânele.»
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„Llbă-împărutii> cetimă următârele: este nui obicei bi- 

trână în nimaulit meă, că fetele să nu se cunune cu l0-! 
godnicii lori până nu vori primi de la părinţi zestrea în- 

tregă întreguță și a nu întra în cămara de nuntă până 

ce nu Se za înbata împreuhă cu logodniculii săi mai na- 

inte de nuntă fia-care în câte o baie de lapte de cpă 

muisi din erghelia ce face din zestrei mea. 

«Asti obicciti este hunu și se va indeplini — respunse 

Roști-impăratii,:— când va sosi zestrea Măriei Sale.» (1). 

In altă poveste toti din Țara-românescă, intitulată 

« Jlena Simdiana>, aflăm acestea: 

«Mare vilvă se făcu in împărăție, când se audi de mortea 

împăratului celui mare și tare: toţi din Ile părţile se 

adunară şi făcură o înmormiîntare Valea împărăteştile. 

«După acâsu dise Ilona Simdiana Fătului frumosi: 

— «Tu nvai adusă aici, tu mi-ai adusă herghelia, 

ai omoritii pre smeulii, care me furase, lu mi-al adusă 

vasulu cu boteză, tu să-mi fii bărbati. idemă să ne în- 

lătemii şi să ue cununămă ? | 

«Eu te 'voiti lua, dacă 'mE alegi, — rezpunse Fâti-fru- 

mosii, —dară să scil că în casa nostri voii ca să cânte 

cocoşulii, cr nu găina. 

«Se învoiră și intrari tn late. lâna chiewă armăsariulii 
ei ca să încropească laptele, in care se voră inbăia. 

Chiemă și împâratuli celui nou pe (ial/en-rdle-sire, ȘI ast- 

felii amendoi caii se întrececă care de care să facă buric mită 
potricită «le caldă stăpânului său, și mai nimerilă de in- 

eropilă. 

„fe După ce sui înlitiută, « done di sait și cununală, Apoi 

s'au urcati în scaunuli. împărăției.» (2). 
    

(1) Calen'lartală - hasineloiă şi legehulelorii popilare rom. pă an. IS, la 

curesci 1575. p. 24, 

(2) P. Ispirescu : Legende și Basme. p. Bl și 32, 
*



Datiua de-a se scălda și a se curăți sau celă . puţină 
a-şi Spăla măcară în cât-va corpulă înainte de cununie 
esislă și la alte popore alâtă din anticitate, câtă și din, 
timpul presinte,. Aşa la Grecii “cei vechi sealda mirese! 
(poepăv vopaztzdv) cra a doua ceremonie căreia atât miresa 
câtă şi mirele trebuia să se supuie înainte de cununie. 
In Atena producea apă pentru acestă scaldă a miresei, 
acum din timpurile cele mai vechi isvoruli numita hul- 
Iirvhoc, care, de când iu construită de Peisisteatos, purta 
numele de Enneakrunos (1). / 

klă ce dice 'Tucidide în privința acestui isvoră : 
«Sunt aședate din vechime și alte obiceruni în feliulii 

următoriă: isvoruli u cărui obârşie era cunoscută în ve- 
chime se numia hallirvhoe, er după. așeziimintele domni- 
ioriloră s'a numiti Enneakrunos, Acesta, fiindiă aprâpe, 
ilă întrebuințaă cei vechi mai cu .cieosebire, și acuma 
este obiceiu că scoti dint'insulă apă pentru nuntă și 
pentru alte ceremonii sfinte» (9). e 

In Zroadu era -renumită pentru scopulii. acesta: riulă 
Scamandru, la care, .pe lângă Lischine, miresa, ce se scălda 
îndrepta următorea rugăminte : «Ja, o Seamandre, rirgi- 
nitatea mea!» In: Magnesia avea același renume  Vean- 
dru, (3) eră în Teba isvorulă Ismenocă (4). 

După divergintele testimonii ale vechilori autori adu- 
cerea apei pentru acestă scaldă cra incredințată unui 

(1) Ernst Gulil ung Wilh. Koner: Das Leben der Griechen und Risiner, nach antiken Bildwerken. Berlin 1862. Grie chen p. 208, 
(2) Thukydides, 1, 15, 5: Tăzuza de 47 ha îepi zadar opta, vai E d Sf 

şa 
0 a3a Go ge a za; . ; 25 50 SE Tozării 0326 ozzuagăuztori *"Forzzz90510 2aXobuzwl, 25 d ne Ş cs poza isa > . TITO 0yzty uaXTizedr, evouăautir, Erttvot să 2ȚYIs 0037, ză măzizzou ta 7p7mârz0, ua 39 În daf ar Rae 

. = 
Vor S3t ăi 705 agpaiou oh = Vaal 20. 23 Zida câ Îzzida vraitazat 20 Sau votata. 

w/. . % “ iasă: ti = 7% (3) Gubernatis, op. cit. p. (39. 
(4). Das Wissen der Gegenwart. Dautsche Un ve rsal-Bibliothek fiir Gebildete. LX. Banu. Leben und Sitten der Griechen von Prof. De. Hi. Biiimmer. | Abil, Leipzig una Prag 1857 p. 153, - 

- 
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bătată sau unei copile numită ozporâpos. Pentru presu- 

punerea însă, că o fecioră ari fi fosti totdeauna însăr- 

cinată cu aducerea scaldei pentu mirâsă, vorbesce între 

alte testimonii și icâna archaică de pe o Ilvdrie voleen- 

teră (1). 

La (rrecit: uoi datina de a se. scălda miresa în ajunul 

cununici s'a păstrată numai în Arcadia, dar şi aice nu- 

mal la cei din prejuruli 'Tripoliţei (9). | 

Cum că scalda a trebuită și la Romani să albă unii că- 

racteră saceu, se pote cunâsce din următorulă pasagiii 

dela Serviu: «Mirii primiaui miresele cu apă şi foci. 

De unde se trage obiceiulu, că și astădi lucescui înainte 

făcliile, și se cuce apă sec6să din isvori curată prin unit 

băiatu forte fericită sai prin o fată, care este de faţă la 

nuntă; cu acestă apă îndătinat mirii a spăla piciorele> (3). 

In unele locuri din Sabinia chiar și astădi muierile mă - 

ritate nu potii merge la fântână ca să scolă apă, ci nu- 

mai singure fetele poti s'o facă acesta. | 

Cu tote acestea însă la Zfalienii de astăgi scalda miresei, 

care se iu de regulă cu o qi înainte de cununie și curati 

numai pentru că așa cere buna cuviință, se săvârzesce, 

ca și la Români, fără Gre-și care solemnitate. 

In India, ţara scaldelorii par ezcelleuce, sunt nenumă- 

vate isvore sacre, din cari se pâte seste apă pentru scalda 

nupțială. Inainte însă de întrebuințare, totuși se binecu- 

vinteză. In Atharreda s'au conservalu mai multă formele 

pentru o atare binecuvintare. Iu India de agi spală so- 

cruli singură picirele mirelui cu apă, cu lapte și cu ha- 

(1) E. Guhl u. W. Koner, op. cit, p. 203. | 

(2) Diiringsteld, op. cit. p. 37. - 
(3) Aqua et igni marili uxores accipiebant. Unde et hodie faces preelucent 

et aqua petita de puro fonte per puerum felicissimum vel puellam, quae inter 

est nuptiis, de qua solebant nubentibus pedes lavari.



ligă de vacă; după acesta urmeză impreunarea mânelorii 

și vărsarea apei peste pălmile unite ale miriloră (1). 

Lu erei, sosind diua nunţii. era asemenea datină ca 

miresa să se scalde (9). Toti aşa facii, după cum mi sa 

spusi, și miresele evreiloră orientali din timpulii presinte. 

Intre popsrele slave. Rusă, sunt mai cu semă acela, 

la carii nu numai că scalda miresel se prepară cu n deo- 

șebită pompă, (3) ci în același timpă se cântă şi dile- 

vite cântece .atâtii de cătră miresă câtii și de călră con- 

s6țele acesteia (4). 

Iu fine trebue să mal.amintimi că scalda miresei e 

usitală şi la Albanejăt din Sicilia (5) precum şi în mal 

multe comune din /otaringie (6). 

(1) Gubernatis op. cit. p. 139 şi 140. 

(2) L. de Onciulă: Manualii de archeologie biblică, Cernăuți, 1884. p.. 149. 
(3) Diiriugsfeld, op. cit. p. 26. 

(4) Gubernatis. op. cit. p. 141 şi 142. 

(5) ldem de eadem, p. 141. 

(6) Diiringstela, op. cit. p. 231..



XII. GATIREA 

In: Qiua cununiei desdemineţă se adună druscele şi n€- 

murile cele mai de aprâpe la mirâsă ca 30 gătescă ŞI 

so ducă la cununie. 

După ce sai adunati toți cei ce ai avuli să se a- 

dune, începii druscele şi cu nevestele cele tinere, ca șin 

sara premergătore, a pieptena pre miresă, a-i despărți 

părulu adică ai face cărare: cu unii felii de unsită de fier 

numită acară, (L) care ne. aduce aminte de Nasta eveli- 

Lois a Romaniloră întrebuințată asemenea spre . acestii 

scopii, (2) şi a o împleti în cosițe, (3) pre cari în cele: 

(1. Com. de d-lă [. Popii Retegnnulii : < „lozrulă este o uncltă de fferă orl 

şi de aramă, lătuţă de uni degetă, la ambele capete rotundită şi adu- 

nate nițelii spre olaltă, avcadă astfelii forma unul corni (chiflă) de mân- 

care. Pe lângă acesti acară se constriiesce conciulii, și peste dinsulit se pune 

mat pe urmă învâlitorea.» 

(2). Ovid. fast. 2,528: comat vir gineas hasta recurva comas. —Festi. ep. ti: 

Coelibari hasta caput nubentis com=hatur, qnae in corpore gladiatoris stelisset 

abiecti oceisicque ut «quemadmodum illa coniuncta fuerit cum corpore gladia- 

toris, sic ipsa cum viro sit; vel quia matronae Iunonis Curitis în tutela sint; 

«juae ita appellabatur a ferenda hasta, qta» lingua Sabinorum Guris dicitur; 

vel «uod forte viros genituras ominetur; vel «nos nuptiali iure imperio viri 

subiicitur nubens, quia hasta summa armorum et imperii est, Quam ob cau- 

sam viri fortes ea donantur et captivi sub eadem veneunt, ([uos Graeci 202 

îfizas el Dopurzt=uus vocant. 

(3). «Miresele de pe lingă isvorulă Symeşulut mare din Transilvania, după 

cum serie d-lii |. Popi Reteganulă - aii datină dea-şi împleti părulii pe lângă 

temple ca şi cele din Bucovina, în cosițe, &r de la câtă în josii a-l împreuna 

numai într'o singură împletitură numită ella
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mai multe părţi le înfrumuseţeză cu diferite cordele ! (1). 

După ce aiă.gătito de pieptănată o: îmbracă în haine 
ndue pregătite de mai nainte anume pentru nuntă (9) şi 
0 încingii cu o cinătâre sai Drâi de lână, căruia îi faci 
ună vodă, (3) pre care. bărbatulii trebue să-lă deslege în 

  

Datina de-a împleti părulii în mal multe cosițe şi anume în şese—ser crines— 
era şi la Romani. Etă ce cetimu despre acesta la Fest p. 33Ya: sanis crinihus 
nubentes ornanlur, quod is ornatus vetustissimus fuit. 

(1). Toti aşa era îndătinată şi: la Romant. Serv. ad. Aen.î 7,403: crinales 
"vittas, quae solarum matronarum erant, Nam meritricibus non dabantur. 

Plaut. Mil. 741: : 
" Itaque eam huc ornatam,. ut matronaruin modo 
Capite complo crines vittasque habet adsimuletque se 
'Tuam esse uxorem. 
Ovid. ep. ex ponto 3, 3, 31: 
Scripsimus haec istis quarum nec vita pudicos 

„ Contingit crines, nec stola longa pedes. 
Pieptănarea şi încoronarea miresel de cătră dru Zele sale cu cunună sai co- 

"rOnă, gătirea er cu vălă sai pelâlă, îmbrăcarea ru vestmintele de inirâsă, mal 
pe scurti pregătirea e! pentru cununie cu cele trebuinci6se unei mirese, e u- sitată mar la tâte poporele indo-eoropene. Vedi Diiringsteld, p. 29, 39, 41, 59 99 şi 103. 

(2) Pretutindene în Bucovina precum: şin celelalte țeri locuite de Român. 
Vedi şila D.T. Bojânca: Anticile Romanilorii, Buda, 1832, p. 207, Nota 1: 
<Datină este la Români în multe părţi a nu se mărita fetele cu vestmintele 
-cele de rândii, ci ai nisce îmbrăcăminte anume de nuntă gătite, care apol după nuntă nu le portă.> 

Datina acâsta era usitată şi la Romani. Miresele acestora depuneaiă cu o (i înainte de cununie îmbrăcămintea feclorâscă, toya pruetezia, care o sacrificat 
dimpreună cu jucăriile cupilăresci deiloriă şi 'nainte de-a merge la culcare se 
mbrăca cu furnica recta saă vegilla, care corespundea nouel stări în car întraă. 

Festus p. 2-a, |1: Praetextis depositis.—Schol. Crug. ad. Hor. sat. 1, 5, 63): earessi annos pneritiae iam sumpla loga diis Penatibus bullas suas conse: crabant ut puellae pupas.— Varro la Nonius p. 538, 14: Suspendit Laribus 
"manias, molis pilas, 'relicula ac strophia.—  Arnobius 9,57: cumin malr Inonia,. convenitis-puellarum : togulas.. Fortunam defertis ad Virginalem. 

(3) Ia unele locuri, precum bună ră în Chiorii este datină ca miresele sin- gure să indde brâulii, însă nu înainte de cununie, ci în decursul acesteia, Etă “ce ne scrie în privinţa acesta d-li El. Popi: <Se vorbesce că miresele în de- -cursulă cununie îşi lasă o frâmbie (frânghie, brânețiă, cingătore) dela pole a- fară (slobodă), Şi apol o în6dă în mat multe locuri, aşa ca nime să nu 0 0b- serve ce face. Acesta o face ea cu scopă ca să albă ea copil numal atunci;
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patulă nupțială. (1) Ii pună apol hobotulii pe umere (2) 

şi salba la grumază, unde ce datină de-a purta salbe, și pe- 

urmă o încorondză, adică îi pună corjne sat cununa pe: 
capă, (3) prindendu-o cu bumbusci, cu flutură de arginti 
saii de aramă și loemindu-o cu flori. (2). 

Mai pe scurti o gătesci ȘI-o împodobescii cum se: 
cade unei împărătese îneinte de cununie. 

Când o peptănă şi-o impleleseii druscele și celelalte. 
fete, cari mai sunt adunate, cântă: (5) 

dela noi a treia casă 

Se mărită o mivâsă 

Și pe noi ele .ne lasă 

Cu inima friptă, arsă; 

Se mărită, ze mărită, 
Si-arii să dea peste-o ispilă, 

când va desnoda numai câte o înodătură de-acelea. Pune apoi frâmbia în unii: 

locii forte ascunsu ca. nime să nu âmble cu ca să se perdă.» 

(1), D. T. Bojânca, op. cit. p. 2J7, Nota î: cAsemene încingere şi descingere 

se îndătineză și până? astădi la Românt,... precum prea bine cunoscută este.» 

Incingerea miresei cu ună brâi de lână înnodată e o remăşiță dela străhunit 

noştri Romani, căci şi imiresele acestora se încingeat înainte de cununie cu 

unii brâii de lână înodatii —nodutii Iferculaneii—pre care bărbatulă trebuta să-lă 

deslege în patulii nupţială, ca presemnii, ca să fie aşa de ferecitii în glotă ca ș 

Hercule, care a lăsată 7U copil. Vedi Fest. s. v. Cingulo p. 63, ed. Mil: cin- 

gulum (novae nuptac) ilerculaneo nodo vinctum vir solvit ominis gratia, ut - 
sic ipse felix sit in suspiciendis liberis, ut fuit ilercules, qui septuazinta 

liberos reliquit. : - 

(2). Totii aşa făceaii şi Romanii, cu aceea deosebire numa! că pe când la 

dînşil adevărata înhobotare se întempla înainte de cununie, la Români, după 

cum vomii vedc mat pe urmă. se 'nlâmplă după cununie. 

(3) Miresele romane încă își puneait o asifeliă de cunună. Vedi Festi ep- p. 
63. Asem. şi Schol.Juy. 6.229. - 

(4). Datina Româniloră din ţinutul Năs&udulul şi de pe 1ângă isvorulă So- 

meşului mare, com. de d-lă î. Popi-Reteganulii şi Dim. Cosmolei, a 

(5) Datina de-a cânta felturite cântece în timpulti gătirei mirese! se află șil 

alte naţiuni, precum: la Albanejii «din Calabria, la Ruşi (vedi Gubernatis, .ope- 

cit. p. 142), la Malo-rosienit din Bucovina, şi la Grecir no! din Tesalia. (Vedr. 

Diivingsfeld, op. cit. p. 59).
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Că: şi-a căţlla o socră 

Ca și poma cea mai ucră, (1) 

Toiu atuncea cântă în unele locuri și feclorii feliurite 

cântece, înlre carile și acesta: 

| Pe de-asnpra istul salii 

Jocunii păunaşii rotalii. 

Nusciu-i păunașii rotatii, 

Ori mirele fărmăcatii ? 

Dar cine Va fărmăcalii ? 

O copilă din celii satii! - 

bar cu cela fărmăcatii ? 

Cu sulcină din grădină 

ȘI eu upă din fontâvă (2). 

Druscele și celelalte fete, ca și când ari voi st respundă 

la cele cântate de feciori, înton6ză; 

Eii nu-sii frundă de răchită, 

Să mă imbesci de ispită, 

Da-sii flore de liliaciă, 

lubesce-mă, dacă-ţi placii, 

Dar de nu, silă nu-ţi facii! (3) 

Când îl pună și-l prindă hobotulă de umere cântă: 

Legea ta de nimireţi, 
Mullii ești subțirelii și ereţii 
Și-amăgesci copilele 

Și le iei codiţele 

Și le-acoperi gâțele, 

le pui pândătură albă 
Când li-ă lorit lumea mai dragă (4). 

In cele mai multe părţi locuite de Români este da 

    

(1) Din ţinutulă Dornei, colecţia autorului. 
(2) Din Botanii, com. de d-lui V. Turtureanii, 
(3) Din Bolanii, com. de d-lă V. 'Turtureanii. 
(1) Din Crasna dict. de M. Bărbuţă.
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tină cu fetele ză âmble, mai alesă la petreceri, cu capulit 

«olu, ne'mbrobodite, ca și fetele romane (1). Deci prin 

versurile acestea se face alusiune la acea împrejurare că 

miresa de-acuma inainte nu va mai âmbla cu capul goli 

ca să i se vadă codile, ci ca nevastă va irebui totdeauna 

să âimble îmbrobodită. 
Mai e desemnati aice încă și aceea că înainte de ce 

voescă a-i așeza hobotuli îlă împătureseii în foriaă de 
triunehiă și după accsla dâue cornuri le prindă cu bol- 

duri saă și cu aţă de umeri, âră ali treilea cornu îl; 

lasă să spândure slobodii pe spate. 

De desuptulu hobotului puni totdeauna și ună tulpani 

acesta încă împăturitiă în trei cornuli, anume ca hobo- 

tului să nu se tăvălescă. 
Când o încoroneză cânlă: 

Floricică de pe munţi; 

Fe din josii de lădăuţi 

recii voinicei cu cai mulţi, 

“Toţi ait trecuti 

Si ai tăculii, 

Numai cululii mirelui 

Murgii ca pana corbului 
A tvecutii 

Si n'a tăcutii, 

Eli din frâit mi-a urii 

Și din gură mi-a vorbiti: 

Tu miresă, fEluli meit, 
reci prin €rbă și dudăii 

Si-ţi Xe calulii de zălogii 

Și mi-l, pusce pe prilozii, 

Prin săcari 

Pânăn scări 

Și prin ornle 

(1) Varro la Non. p. 235 V. V. aperlum: minores natu capite aperto erant 

<apillo pexo, utique în nexis crinibus.
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Până'n scorță,! 
ir prin grâte! 

Până'n brâie, 

Mi-lă pârtă şi mi-i hrănesce, 

Pentru mire mi-lii gătesce 

Totii cu scorță narangie 
Să pornâscă'n cununie, 

Să ie iee de soţie 

Precum ţi-a -plăcutii şi ţie. 

Să fiți doi soțiori iubiţi 

Și pe vecie uniţi (1). 

Totă timpul, de cum ait începulu druscele a o piep- 

tâna și până ce i-au pusi! cununa pe capă. miresa, chiar 

și atunci, câud mirele e după placul ci şi se duce de 

bună voie după - dînsulă, nu mai înceteză a plânge. Eră 

dacă din întâmplare nu-i vină lacrimi, atunci numal ce 

vedi că vine o babă sai și o nevastă cu o cepă sdro- 

bită şi fără de veste i-o dă pe la ochi, ca să mal plâncă 

nijelă, să nu stee cu dinşii useaţi. 

Acestă .plânseti însemneză, ca miresa să nu fie veselă, 

precum a fostă mai nainte, ci să gândâseă și la neroile 
vieții, cari de multe oi voră face-o să verse șirdie de 
lacrimi. Să plângă mai bine înainte decât pe urmă (2). 

Deci fetele și nevestele, cari până acuma at cântali 
diferite cântece duiâse, prin cari i-aă storsă o mulţime 

(1) G. Tomoiagă: Morav. şi dat. pop. publ. în «lurora», an. IL. Cernăuli 1832 p. 54 
(2) Oreste Dlujanschi: Viaţa poporului românii, publ. în <Albina Cărpatilorit». an. II. Sibiu, 1879, p. 3%, 

+— Pentru a rămân în 'rolulă săi, — scrie P. Lafargue, «Contimporanuli» an. VL, p. S.—nmiresa trebuca să plângă în Qiua nunţi. Dacă nu-i ventai la- 
crămi, în Ilaut Bocage (Calvados) îi tăcau o câpă sub nasti. Aşa de multi țineail 
la mâhniclunea miresei, «în câtă în Roma în vremea sărbătorilor publice nu 
măritaii fete, căci ele sunt întristate când le mărită Varro> (Plutareh, Questiones 
romana $ 103).
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de lacrimi, voindi în urmă a o -mai înveseli incepi a 
cânta şi unele cântece glumeţe, precum: 

Taci mirdsi nu mai plânge, 
Bucură-te câ te strânge 

Fără dinți, fără măsele, 

Mulţămesce că te cere! (1) 

Și miresa, sciindi prea bine că nu e aşi, precun sună 
cânteculă, trebue la urmă să Și ridă. 

Și-acuma după ce ai gălitto cum se cuvine unei mirese 
să fie gătită inainte de cununie, și după cc ati ȘI îneorg- 
nato, tatălu săi o ja și-o pune, ca și'n ajunulă cununiei, 
după masă pe o perină sau pe o păreche de poclădi, după 
cum e adică și datina.. De-a drâpta și de-a stânga se 
punii druscele, cari așișderea sunt fârte frumosă gătite. 

Cum s'a aședatii după masă tote nemurile câte se află 
de față feaii pe rând câte ună păhari de rachiu și ilti 
închină la dinsa. Mai întâiă închină tatăl său, după aceea 
maica sa, și la sfârşitit tote nemurile pe rendi penă la 
celu de pe urmă și fie-carele bea câte unu păhari de bine. 

In unele locuri, precum bună oră în ţinutulă Dornei, 

este datină ca acuma să-l aducă Și să-i închine cinstea, 
care în cele mai' multe locuri i se aduce și închină in a- 
junul cununiei. Cinstea însă constă totii din aceleasi o- 

biecte ca și'n alte părţi cu acea deosebire numai că fi- 
indiă și socrii săi de faţă, 'aceștia încă îi dăruoscii vr'o 
câţi-va florini. 

Miresa iea de la fie-care păharulă, mulțămesce pentru 

dinsulă și după aceea atingendu-lă numai de buze şi fi- 

cendu-se numai că bea, dar nebendă nici unii stropi, îl 
dă fie-căruia înapoi. 

La mijloculu mesei de *naintea iniresel se află de astă- 

  

(1) Din Crasna, dict. de M. Bărbută. 

Sia FL Mariauă : Nunta la Remâni. ” 23
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. = - a (ami  fânta Te 
dută pusă o [ranzolă ucoperilă cu o năframă forte îru- 

  

osti cusulă. In cornurile mesci căle o huscă de sar. 

Apoi vină doue șipuri pline cu rachiii și în urmă în cor- 

urile mesei despre mijlocul odăii câle ună colaci. 

Colucii și sarea însemneză: ca miresa călăi va trăi să 

aibă pâne şi sare, să-i fie casa toldeauna plină de tote 

bunătăţile. | 

Aceşti colacă îi dă tatali său, eră huscele de sare maica 

sa sara după cuntnie când miresa se duce dela părinți 

la mire. 

Năframa, cu care a fostă acoperită franzola, o ia mi- 

resa singură când se scolă dela masă şi-o pune în brâu. 

Acestă nălramă îi servesce ci ca să se şlereă de sudori 

în timpulii jocului de peste qi. 
Franzolele le iea vornicclulă primare. "Toti atunci când 

iea franzolele apucă vornicelulă și pre una din personele, 

ce siat la masă, de mână, și poruneindi lăulariloră să 

cânte o horă prinde a juca şi a scoie pre miresă cu dan- 

țuli afară, încunjurândiă mai întâlă masa. Când ajunze 

cu danțulti la ușă și dă să fasă afară, alunei se opresce, 

şi închină “uni păhară de rachiă la miresă și abia după 

ce a beulii păharulă acesta lese cu danțulu alară. 

Cam în acelaşi timpii, când se adună druscele, vorni- 
ceii și nemurile miresei la miresă, se adună și drusceie, 

vorniceii şi nemurile mirelui la miie (1). 
„Și pe când se gătesce miresa, pe atunci se gătesce și 

mirele, inschinhbându-se in cămeşa de mire, ce i-a cusul'o 
mizesa anume penlru cununie, și îmbrăcându-se în cele 

(1) Totii aşa se obicinuesze și la Nomânii din Selugiă. «Dimintţa în qiua cu. 
numel.—ne serie d-lii El. Popi,—dacă mirele si miresa lozuescii în o comună- 
se adună la mire, care se îmbracă, dieiăi: (lăutari), ninaşuli cu nănașa, fra- 
țil-de-mire. nunele. stegariulă, grăitoniulă (oratoriutii», precum și alți tineri Și 
kt, i
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mai Îvruinose şi scumpe vestminte ce le are, căci precum 

mircsa, aşa și inirele trebue să aibă restmintele udate. de 

cununie, cari sunt anume spre acestă scopă luerale. 

In fine precum miresa, aşa şi mirele, după ce su wo 

lit cum sc cuvine, se aședă după mașă, de unde se scote 

apoi cu danţuia afară. 

Nemijlocită după acesta urmeză atătii la miresă cât 

şi la mire ferticzunile.



..
. 

XIII IERTĂCIUNILE. 

Inainte de a se porni la cununie este pretutindene da- 

lină in Bucovina, ca miresa să-și lea Ierlăciune dela pă- 

rinți, fraţi, suroră, precum şi dela tote nemurile, prietenii 

ŞI cunoscuții mai de aprope, carii se află de faţă. 

Spre scopului acesta, după ce ai feșita cu danțuli a- 

fără, se aşcedă uni seaunti acoperiti cună lătceriă de 

"nainlea căsii, pe scaun se pună părinţii, de'napoia lori 

stau în picidre fraţii şi nemurile, 6ră de'naintea loră în 

genunchie miresa |inendi capulă plecati spre răsărit. 

La spatele miresei stă .coliceriulă sai şi altii oratorii, 

care, luâudii ierlăciune în numele ci vostesce următorea, 

oraţie : ” 

Ascullaţi cinstiţi nuntaşi "Se roză cu mare smerenie 
Şi cu toți împrejurași ! iSă-i daţi cuventii de blagoslovenie. 
Dară mai cu de adinsulii Pentru că nu-sii fii să cerscă 
Durania-vostră cinstiți IȘi la părinți să trătască 
Buni, şi înduraţi părinţi, "Și părinţilori să nu greșescă; 
Carii sânteţi renduiţi Că părinţii multi trudescii 
Ca și pomii cei rodiţi, Și multii se mai chinuescii 
Ce-şi dait roda ramurilorii Pan? pe fiii lorii îi crescii 
Din răcorela rădâcinilorii "Și de rele îi iereseii, 
Caccstă fiică smerită 'De tote relele 
Și de d-vostră multă Tubită „Și de tote primejdiile....
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Etă vremea i-a sosilii 
Ca pomilorii de 'milorilii. 

Că Dumnedeii sfântulii 

„A făcutii întâăiii ceriulii și pămîntulii 

Numai singurii cu cuvintulii. 

Mai apoi a făculii și omulii 

In chipit ea și Domnulă, 

Numai pentru ne ascultare 

Il dete la pedepsă mare, 
Il scâsă din raiii afară 

Să-i fie viaţamară 

Și-a pusi sorele celii vecinici 

Să ne fie aoue steșnicii 

Şi-i dete-apoi şi rade 

In totă lumea să vâcă, 

Si-a făcutii Dumnedeii sfântulă 

Singurii numai cu cuvântul 

Luni ângerii, Marţi pămiîntulă, 

Mercuri tote pasările, 

Şi Joi dobitocele, 

Eră Vineri l-a pusă nume 
Ţuturorii celorii din lume. 

Și cu acestea cu tote, 

Ca unii Dumnedeii ce pote 
Și lumea a 'mpodobitii 

Cu raiulii la răsărit, 
Usebitii de-acestii pămîntii. 

Și-a disti bunul Dumnedeii, 

Că nu-i bioe, ci e râă, 

Că nu ce bine să fie 
lumea sterpă și puslie, 

Pămentulii făr” de stăpânii, 

'De-aceea sa 'nlinsii singurii, 

"Singurii cii-a lui sfăntă mână 

Și-a luatii de josii ţirină, 

Și-a luatii din pămintii lutii 
Și acestii lutii Ta blagoslovitii: 
Și dintrinsulii a făcutii 
Omii, cu trupulii din păminti, . 

  

osulii din pelră, 

sângele dir rouă, 

viviatea din venti, 

sufletii din duhulii sfântii, 

ochii din mare, 

feumseţia din 'sore. 

Cu gândnlii din Yuţimea ângerâscă, 
Ca de nemică să nu se sfiâscă, 

Și trimise 

Milostivulii Dumneduii 

Patru ângeri 

În patru cornuri 

De lume: la răsărit 

La amedi şi la sfințită, 

Precum şi la mediinopte 

Și-aduse patru slove de carte 

Și ai tâlcuitii anume 

A strămoșului nost* nume 
< Adam»: omii ati pe lume. 

Cu 

Cu 

Cu 

Cu 

Cu 

Cu 
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întăi 

Și dise că nu e bine 
Omii ?n lume ca'să fie 

Singurii fără de soție. 

I-am face-o lui din capii; 

Va fi multă mai înțelâptă 
Și deșteplă; 

l-am face o din ochi, 

Va vede prea deparle; 

l-am face-o din gură, 

Va vorbi prea multe, 

De nime wa vrea suseulie. 

Si puse milostivulii Domnedeii 

Intru Adamii ună somuii greii, 

Precura mărturisesce 

Adami singurii, când vorbesce: 

«ML am culcatii și-um uadormitii 

«Că Domnulii m'a sprijiniti». 

Și-a luatii Dumnedeii atuncea 
Lui Adami o costă din stânga 

Și-a zidită
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be strămoşa nostră Eva. 

Si Adamii din somnuli celii greii 

Si din mila lui Dumnedeii 

Sa sculatii 

Şi-a oflatii, 

Și s'a bucurati, 

Și a. cuvintatii: 
«Mulţămescu-ţ ţie Domne 

«Cam vădutii osii div osele mele 

«Si va [i mie muere !» 

Penteu-acâsta mărlurisesce 

Si sfântulii Pavelii, când grăesce 

Că tolii fiulii va lăsa 

Pre tatăl s&i și pre mumă-sa, 

Și se va lipi de muerea sa, 

Și-amendoi vori fi unii trupii 

Că Dumnedeii aşa a vrutii. 
Deci curseră 

Și r&maseră 

Din rodi 

In rodii, 

Din nemii 

In nemii, 

Din semenţă 
In semenţă, 

Diz viţă 

In viţă, 

Pân? ec-a venilă. 

Și-a sosilii 

Vremea şi lu acestă 

Fiică a Domnilorii- vosire : 

Cu senunchiurile plecate 

Și cu lacrimile vărzale 

Ca Dumnia-vostră cinstiţi 

Buni şi indurați părinţi, 

Din inimă să v& nduraţi 

Pe fiica Dumnia-vostră s'o iertaţi, 
De la inimă să vă umiliţi 
Și pre dinsa so blagosloviţi 

O 
u O

 

IPrecum Dumnerdeii a blagozlovitii 

Pre imperatulă Davidă 

iSi nunta 

Din Cana Galilea, 

| Si pre cuconii din cuplioriii de loci 

"Si T-a Dlagoslotitii cu noroi, 
Că blagostovenia păriuțilorii 

!Intăvesce casa fiilorii. 
jEră blăstemulă părinţilarii 

!Resipesee casa fiilorii, 

„Că milostivuli Duwmnedeii 

„Să vă trăescă 
Si să vă învredniescă 

Sajungeţi bucurie 

Din fiii Dumilor-vâstră, 

Și eu acea bucurie 

ISă ve bucuraţi 
“Cu care sa bucurati 
| Aronii, când s'a ncredinţatii 

"Că tofagulii i sa 'nfrumseţalii 

'Țiindu-li în mână 

Și neavendi rădăcină, 

De doiszprece ani fiindii uzcatit 

A înfrundilii neudalii. . 

Și câți mă priviţi 
jFoti vă veseliţi, 

Și câți m'ascullaţi 

toti vă bucuraţi. 

: Precum sa bucurutii Noe 

Când a eşilii din corabie 
«Pe useatii 

„Şi sa mântuită de păcală; 

Si-a înoilii 

: Pamîntulii, 

Și-a împlinită 

“Imi Dumnedeii cuvintulii, 

ȘI a răsădilii vie 

ȘI sa umplutii toți de bucurie; 
Si af bâulii vint 

ț i
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Şi sati ve=clită deplinii... 

Și mie încă mi sarii căde 

Pentru urarea mea 
O copilă ochișca 

Să'mi petrecii vremea cu eu. 

Și pentru că vam urulii 

Cum maă bine-am cuzetatii, 

Mi sarii căde o năframă de init 

Simi ştergii musrelele de vinii (1). 

| 

In unele părți, precum bună oră în ținutul Căâmpu- 

luneului și alu Dornei, nu se leat iestăciunile după ce ai 

eşită cu danțulă afară, ci nemijlocilă după ce ai încun- 

jurată de-a treia oră masa. Aluncă părinţii şi nemurile 

cele mai de aprâpe se punti după masă, miresa în genunche 

ăc'naintea mesei, și colăceriulă, care stă la spate, luândia 

Yertăciunea în numele ci, rostesce următorea orație, care 

nu ce alta decât o variantă a celei de mai nainie: 

Staţi cinstiți nunta 

Şi boeri împrejuraş 

Ulote 

Si norâde 

Staţi, staţi 
Si-uscultali 

Aceste doue, trei cuvinle, 

Y 

i. 

Cari sint «ie D-deii renduite. 
Cine-i mare și luminalii 

Cu lumină inbrăcatii 2 

Dumnedeii adevăratii 

Celii ce a făcutii 

Dintru început 

Ceriuli şi pămiatuliă | 

Numai cu ctivintulă 

Si marea 

Și t6te câte-să întrinsa 

Numai cu diza 
Si-a împodobilii : 

Câmpulii cu erbile 

Si cu florile, 

  

(1) Dintrună mannseriptă vechiti, 

Ceriuli cu stelele 

Si cu sorele 

Si cu Inna 

"La care privimii noi totuna. 

ISI a ziditii Dumnedeii 

Luni ângerii, 

Marţi pămintulă, 

Mercuri paserile, 

:J0i dobitocele, 

fă Vineri le-a pusi nume 
Tuturorit. câle-sii pe lame, 
Si-a zidit Dutanedeti și pe Adumii 

Din care ue tragemii și noi nemii : 

Cu trupulii din lutii 

Din oplii părți făcută 

'Frumuszeţele din sore 

Cu ochii din mare 

Cu mintea din -ventii . 

Dăruită dela dululii sfântii, 

Cu osulii din petră, 

Cu sângele «lin rouă. 
 



sa 
«d 

Tote-aceztea. ale trupului 

le-a făcuLii 

Deozebilii 

De ale sufletului: 

Si-a sullată D-deii cu 

Și î-a învisi trupaulă, 

Şi-a trăit Adamii în rai 

Trei deci de ai. 

ŞI-a vEdutii Dumnedeii 

Că este omului greii 

A trăi sineuri în rail. 

Dalu-i-a Dumnedeii 

Unii somnii grei 

in mijloculii raiului 

Si-a luatii Dumnede 

Oză din osul lui, 

Fânze din sângele lui 

Și-a diditii pe strămoșa nostră Eva, 

Şi-a sullată cu duhuliă 

Și î-a învisii trupulii. 

Adamii, cândit sa dezteptatii 

Li tare sa spăimentatii. - 

ră Dumnedeă u cuvintaliă: 
<Adame! nu le mspăimenta, 

Nu te 'nfricoșa 

Că-i osii din osulii tăi 

Și sânge din sângele tăi, 
Pentru aceasta va lăsa 

Copilul pre tată-săi 
Și se va lipi de muereu sa 
Și fata pre maică-sa 

Și se va lipi de bărbatulii stii 
Și vorii li amândoi uni ivupii 
Că așa şi Dumnedeii 4 vrutii. 
Și de aici înainte 

duhulii 

= 
U. 

După ce-a sfârșili oratori 

(1) Din Vama, com. de Anâreiti Prod 

2 - 

Să 

Ca 

Ca 

Ga 
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vă înmulţiţi voi 

Grha câmpului, 

fvunda codrului, 

stelele ceriului, 

;Ca năsipulii mărilorii 

Și din viţă 

Dia semenţă 

Până Fucezti doi [il ui DV. 

Ca Dumnia-vostră cinstiţi, 

Buni și înduraţi părinţi 

Să vE umiliţi 

Și pe fiica DV. s'o blagosloviţi, 

Că nu este [iii să se nască 

Si lu părinți să nu graștscă, 

i Dar nu-ă nică unii părinte așa de r 

Să nu-și Dlagoslovâscă fiulii stii 

Ea stă cu genunchii plecaţi 

iCu lacrimi pe fața sa vărsate 

| Cătră Dumniu-vostră cinstiţi, 

Buni și: indurați părinţi 

Ca Dumuta-vostră să vă umiliți 

Și pe fiica DV. so blugoslovili, 

„Că blagoslovenia părinţilorii 

i Intăresce casa fiilorii, 

E ră blăstemuli părinţiloră 

iDe pe temelie răsipesce caza [iiloril. 

Și ali treilea rendă 

I'Lotii acesti cuvintă 

Cătră Dumula-vostră cinstiţi 

Buni și înduraţi părinţi 

:Fiica s'o blugosloviţi, 

iDe D-vosiră să fie Dlauoslovită 
Şi de Dumnedeii îniărită. 

Amin! Amin! (1) 

re 

Ci. 

  

  
iuli de rostitu cuvintele u- 

ani, studinte gimn,
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cestea miresa, care în timpuli acesta a statii invenuchiată, 

se scolă din genunchi și-și iea iertăciune dela toţi cei de 
faţă, încependă mai ântâiu dela tatălui stu și părendându-i 

pre toți sfârșesce cu celt mai micii. Chiar și dela copi- 

Juli din legănii, dacă este, încă își jea iertăciune, rugândii 

pre fie-care în deosebi ca s'o ierte. 

Părinţilori şi nemurilori celoriă mii de aprope şi rraă 

înaintate în verstă decât dinsa le sărută mâna; cu fraţii, 

surorile, suratele și cunosculele sale se sărută în gură, 

eră celorlalți le dice numai ca s'o ierte. E 

Atâtii, părinţii, câti și ccilalți o iertă și-o binecuvinteză, 

dorindu-i tote cele bune şi -dicendii: 

Dumnedeii să te ierte, 

Dumnedeii să-ţi ajute, 
Dumnedeii să te binecuvinleze. 

Intr'unii ciasii bunii cu norocii, 

Să ai parte de viață etc, 

Şi pe când mireza își iea fertăciune dela fie-care, neves- 

“tele, carile se află .de faţă, și mai alesii una dintre din- 

sele, care-i forte bună cântărâță, cântă cu o arie forte 

tristă următoriulă cântecă: 

Frundă verde-amărăciune, 
le-(i, copilă, iertăciune, 

Dela mamă, dela nene, 

Delu cerinlă celii cu stele: 

Delu fraţi, dela surori, 

Dela grădina cu Îl0ră ; 

Dela slvalii cu busuiocii, 

Dela [lăcăi, dela joci: 

Dela stratii cu lămăiţiă 

Dela fetele cu gâţă. 

Din ogradă. dela porlă 

Dela fetele cu codă;
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Dela uneheși şi mătuşi 

Din tindă şi dela uşi, 

Aceste versuri, 

iosă 

Astieliii își Ia miresa jerlăciune 

cununie. 

Dar nu numai ea, 

i, store lacrimi până si din inimile 

ci și 

(1) 

cântate cu o arie forte trăgănată și du- 

cele mai impetrite. 
"nainte de ce plecă la 

mirele încă își Ju Yertăciune 

dela părinţii şi nemurile sale, când are să se pornescă la 
cununie. Elu încă îngenunche 'naiulea părințiloră săi, Oră 

colăceriulă rostesce următârea oraţie : 

Cinstiţi ospeţi și nuntaşi 
ȘI cu iotă împrejuraţi, 
Câţi stinteţi aici adunaţi 
Staţi puţină și asculiați 
Aceste dâue, trei cuvinte, 
Care sint orenduile 
Dela bunuliă Dumnedeii. 
le mai alesii Dumnia- vâstră 
Cinstiţi și înduraţi părinţi, 

Cari sunteți blagosloviți 
Ca și pomii cei rodii, 
Carii daii rodă ramurilorii 
Din răcorile rădăcinilorii. 
liră si alti doilea rendii 
Cinstiţi ospeţi și nunlașă 
Și cu toți împrejuraţi, 
Cati aici Vaţi adunalii 
la acesta cinstilă nuntă 
Și veselie binecuvântată, 
Că acâsla va să remâe 
La toti tineretulă cu diitorie 
Pânin veciului vecie. 
Că nu-i fin pe pămintii 
Să trăescă 

Q, Din Crasna, dict de M. Băcbuţă. 

;Si “naintea părinţilor 

Să nu areşcescă, 

„Că si părinții trudes 
"Si multi se mai naeie arii 

„Până fiii săi îl crescil 
"Și de totu răulii îi ferescii. 

Că așa si Dumnedeti 

;Dintru începutii 

A făcutii 

i Cerăulii și pămintulii 

Numai cu cuvintula, 

„Marea, și câte-sii întrinsa 

Numai cu isa. 

“Și ceriulă Ta'mpodobitii 

:Cu sorele 

'Și cu stelele, 
Cu lucererii si cu luna 

“La cari privimii totdeuna, 

iCu lucefori luminoşi 
a cari privescii şi cei păcăloși- 

'Pămintali Ta mpodobitii : 

Cu râpă și cu dcluri, 

Cn mun(i și cu măzură, 

Cu Dradi



lăm traţi, 

Ca 'ntrinsele 
Tote ferele 

Să se nască 

Și să crescă 

Și săi vecuâscă 

Care după seminţia si 

Si să-și dea roda sa, 

Cusa vrutii slinţia sa. 

kră duwaceste tole 

Dumnedeii, cu celiă ce pole, 

A mai făcutii 

Ruiuliă la răsăritii 

De-ozebilii 
De-acestii pămentii, 

Și'n raiii pe-Adamit la zidită, 

Pe strămozulii nostru-Adamii 

Din care ne lragemii nemili, 

Cu trupul din pămînt, 

Cu auduiii din venLi 

Cu osulii din potră, 

Cu xângele din rouă, 

Cu frumuseţă din sore 

Si-a sullatii eu dahulii 

Si ?nviseră lrupulii 

Deosebitii de-ale sulletului. 

ri vădendi Dumnedeii, 

Că nu-i bine, ci e rii, 

Omulă singurii să brăescă, 

Pămin ulii să-lii etipâncscă 

A lualii și a poruncitie 

Pe Adamii la adormilii 

In câmpil rafului 

la codrii viilorii, 

In câmpi inlloriţi 

In codri nfrundiți. 

Si-a matii o costă 

Din costele lui Adamii 
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Şi-a ziditi pe Eva, strămosa nostră. 
Er Adanmiă 

bezteptându-se din somnii 

S'a spărialii 

Si-a strivalii 
«[) omne! ce să [ie-accstu 22 

Eră Dumnedeii î-a disii : 
«Adame! bucură-le! 

«Nu te spărie, | 

«Că acesta e: 
«Ozii din osulii (ei, 

«Sânge din sângele tii, 

«Carne din carnea la, 

«Si eu se va chiema 

«ie solie 

«Pân” în a veciului vecie, 
«Că de-acum se va lăza 

«Feciorulii de tutălii sti 

«Si de maica sn 

«Si sa lipi de muerea sa,. 

«Că aşa 

«A vrutii și slinţia =a, 

<Şi-amendoi se vorii ehiemit 

„eUuii trupii 

ieCă şi Dumnedeii asa a vrutii.= 

“Er Dumnia-vostră cinstiți 

| Buni si înduraţi părinţi 

"fot nimică nu gândiţi 

Cu duhul blăndețelorii 

pre acesti [iti alii D vostră, 

| Care Taţi născutit 

Și Taţi creseulii 

Și X-a dăruitii 

Dumnedeii celii sfântii 

Dile de căsătorie 

Si de bucurie 

sali blagoslovili, 

Cum a blagoslovitii 
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Avramii pre lsacă, 

isucii pre lacoba, 

lacobii pre cei 12 patrierși, 

Cari de D.dei ai fostii aleși, 

Mai alezii ca cei trei cucuni, 

Cari at fostii în cuptioriii de focii! 

ȘI-aii implutii lumea de norocii. 
Er Dumnia-vostră cinstiți 
Buni și îndurațt părinţi 

Toti nemică nu gândiţi 

Cu duhulii blândețelorii 

Pre-acestă fiii ali I)-vostră 
Să-li Llagosluviţi. 

Să se bucure și elii 

De blasoslovenia D-vostră 

Cum Aronă sa bucurati, 

Cand toaculii a aijlatăi 

De doisprece ani uscalii 

Și-au înfrunditii neudalii 

Și-a înflorit în mână 

Fără de rădăcină, 

Și-a fostii forte frumosti 
Lângă masa lui Christos, 
Er Dumnra-vostră cinstiţi 
Buni și înţelepţi părinţi 
Pe acestii fii alit Dumnia-vostră 
Cu  duhulii blândeţelorii 

Să-lăi blagosloviţi 
Ca să se Imeare și elii 
După cum sta bucurati 
Prea fericila Ilâna 
Atunci, când ea a aflati 
Prea cinstila cruce. 
"Cacesti fiii al Dumnfa-vostră 
Șede cu zenunchile plecate 
Cu lacrimi. pe braţe vărsate 
Și stă forte cu smerenie 
Și- aşteptă cuvintii de bludoslovenie 

! Că blagosloveniu părințilorii 

!Intăresce casa filoră, 

iEe blitămauliă părinţilorii 
iRăsipesce casa fiilorii, 
iCa de-arii fi 

"Casa lori din petră 

Totii sară răsipi 

Chiar din talpă, 

Și navă mat fi 

Vrednici s'o facă. 

Er DV. cinstiţi nuntaşi 

Si cu toţi împrejuraţi 

Câţi Dumnedeii îndurat 

Aici va adunată 

La acestă cinstită nuntă 

Cu toţii să fiţi 

Indătoriţi 

De tre! ori ca să rostiți 

Amin! amin! amin! 
ISă ne fie aceste cuvinte deplinii. 

Cine n'a dice de trei ori umin 

Să i se imple trupulii de veninii 

ŞI-apol seiit ca dice :—amin! 
(Și mie mi se cuvinii: 

Unii păhărelă bună de vinii 

Și-o băsmăluţă de ini 

Să-mi ștergii musteţele de vinii. 

Şi aceea de nu mi-ţi da 

Să-mi daţi unu de buci, 

Să-mi ștereii nasulii de muci. 

Și aceea de nu mi-ţi da 
Moi sterge într'o polă de mânli, 
Şi toti N. N. m'o chiema. 

Şi dacă-ţi binevoi 

Pentru mine-ţi scociori 

ȘI-o copilă ochizea 
Dintr'acestea de-acolea, 

Dacă na vrea, na vrea, 
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Dacă nu ma vrea !Să facă cimpotii din ea 

Draculi so în "Să cânte la nunta mea. (1) 

După rostirea acestei oraţii mirele, sculâindu-se din ge- 

nunchi, sărută mâna părinţilori, precum şi a nemurilori 

celori mai de aprope. | 

Datina de a-și lua tinerii iertăciune dela părinţii loră. 

înainte de cununie esistă nu numai la Românii din Bu- 

covina, ci și la cei din Transilvania, (2) Unoaria (3) şi 

Moldova. | 
Una dintre oraţiile sai cuvintele de iertăciune, car se 

rosteseii la otasiunea acesta in Moldova e cea următore: 

«Dumnea-vostră cinstiți și blagosloviţi părinţi, asculiaţi. 

puţinteli cuvintă. Dis'a prooroculii Moisi, că prea veci- 

niculă D-dei ântâii făcu ccriulii și pămîntulă ; şi pe ceriti 

făcă D-qeii: sorele, luna și stelele, și pasările în văzduli 

marea și pescii în mare. Si după ce împodobi D-deă ce- 

ulă socoti Sfinţia sa de îmnpodobi şi pămintulă cu is- 

vorii de apă rece și dulce, şi cu pom, de toli feliuli, și 

cu multe feliuri de gadine stlbalice, care de noi de omeni 
sânt sciule, 6ră mai multe polii fi nesciute. Deci după 

acele după tute, zidita Dumnedeni pe omului celui dintâr 

adică pre strămoștulii nostru Adami, și-lii făci din opti 

părți: trupul din păminti şi 6sele din pctră, cu sângele 

() Din Mitozulă Dragomirrei, dict. de Ionii lachimelucii, anricultoră. 

(2) 1. C Tacit: eNnnta la poporulii români» etc. op. cit. p. 2l.« Damincţa, 

fetele își Iaă şi.ele diua bună dela surata lorii prin colinde. 

«Intwaceea mirele. primiudă binecuvîntările părinţiloră, plecă cu nunulă în- 

soţii de intimi! lori Ja mirsă». 

(3) Com. de d-l El. Popă. <Atunci, adică deminâţa în diua cununiei, rdito- 

viuli chiamă pre tata şi pre inalra mirelui, le ţine o cuzintere în numele a- 

cestuia, ce adi e mire şi Yesă de sul protecţia oră, prin care le mulțâmesce 

pentru purtarea de grijă şi crescerea ce I-ai dat. La finea cuvintării mirele 

sărulă mânele părinţiloră, &r aceşiia cu ochii plini de lacrimi îlă strângă la 

pYeptii, îl sărută în frunte, şi binecuvintându-lă, îl doresci ca tute să fie în- 

imună ccsii cu rorociă, să aibă viaţă îndelungată și plină de fericire».
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Și vorii fi amendoi unii trupă, iIntărescii casele fiilor, 
Că așa Dumnedei a vrutii. . Eră blăstemele părinţilor 
Şi de-atunci ne tragemii noi heszipescii casele fiilorii. 
Din omii în omă, | De arii îi curte durată 
Și din rodii - le temelie de pelră 
În rodii Ea de sirgii se resipesce tolă, 
Și din viţă e Și diceţi boeri : «aminti»; 
In viţă, Că eii nu voii dice-aminii, 
Până la aceste doue tinere mittdiţe, pân” ce nn mi-i da o năframă de 
Ce staii înaintea Dumnia-v6stre Cusulă împrejurii cu firă, fini,   
Măhniţi |Ca să-mi ștergii guriţa de vină, 
Și smeriţi Și de năframă totii v'ași mai forta, 
Și cu lacrimi vă rogă Dar de păharii ba! 
Să-i iertați și să-i blagosloviţi ȘI-I voiii duce la gurița mea, 
Pentru că blagosloveniile părinţilorii Că ca scie cum a bea.. Aminii. 

După oraţia de iertăciune, ce sa reprodusii, vornicelulii 
spre ecunoscinţă, dă din partea mirelui şi a miresei 0- 
ratoriului unii păhariă de vină; cră acesta înainte de a 
Dea, urâză în următoriulii modă: 

> Multămimii dumi-tale, cucone mire ! Milostivuliă Dumnedeii 
Si dumi-tale cuednă (1) miresă. “Să v& povățuiască cu sfatulă, 
Cum m'aţi vădutii DV. cu acestă ICa „să vă bucuraţi unulii de altulă, 

[păhară | Cum s'a bucurati Aronii proroculii, 
Milostivulăi D-qeii să vă vadă din | Când i-a odrăslitii în mână toragulii, 

[ecriiăi cu darii. INeudatii, nerouratii, 
Cu darulii stii să vă dăruâscă, De doizpvedece ani uscatii, 
Numele să vă mărescă, "ÎȘI D-deă când'l'a blagoslovitii 
Anii să vă sporâscă, Indat'a odrăslitii 
Dilele să vă'mmulţescă. “Si a înfrunditii. 
Să vă: trimită din ceruri Să vE mai bucuraţi 
Ale zale patru daruri: Cu acea bucurie nespusă, 
Stemă împărătescă, Când fericita Elena 
Coronă crăâscă, - "ȚĂ allatit cinstila eruce, 
Scaunii domnescii Şi Crăși să ve învrednicescă 
Toiagii stăpânescii.E Dumnedei sfântulii,   

(1) Cuconii şi Cursud, în limba veche română îusâmnă : june, tinsrelă,
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Să vE bucuraţi unuli de altulă 
Cum s'a bucurată cinstitulii Noe 

“ [prorocă, 
Cândii s'a isbăvitii de potopă, 
Și din pome a gustatii . 
Si sa săturată 
Și a băutii -și-vinăi 
De a făcutii chef deplini ; 
Și de atunci s'a făcutii vină, 
Cu care și eii Ja feţele DV. închinii. 
Acestă cale 
Şi împreunare 

A dumilor-vâstră . 
Să fie cu seirea sfinţiei sale 
Să vă îndrepteze .spre locii. 
Cu mare norocii, 
Spre viață 
Cu dulceţă 
Spre iauda părinţilarii 
ȘI a Iraţiloriă 
Și spre pomana săraciloră. 
Și 6ră-și milostivulti Dumnedeii 
Să vă miluâscă 
Și încă să vă mat dăruâscă 
Multă avuţie 
ȘI întrâgă bogăţie: 
Turme de oi 
Pluguri de boi 
DN 

| Herghelii de cai. 
Și pungi de bani 

Ca la boerii cei mari 

Și încă să vă miluescă, 

Și să v& mai dăruâscă:. 

Multă cu multi 

Ca apa din Prută. 

Macarii și ca Siretiă, 

Că așa este adetiii (1) 

Mulţămescii și dumi tale 

Jupâne vornicele ! 

Trupușorii de viorele, 

Face-te-arii fetele mănanchele, 
Să te bage ?n sinii la piele! 
Mulţămescii dumi-tale 

he acestii păharii 

Cu zăhariă 

Ca și sfântului duhii pentru darii 
Pentru-acestii păharii  mândrişorit 
Și gălbiorii 

Ca din sucii de păltiori 
Darulă Sfinţiei Sale 

Să fie în casa dumi-lale. 

Precum ai ajuisii vorniceli de a- 

[e6stă glotă (2) 

Să dea D-dei să ajungi și vorni- 

fcelii de portă (3)   Şi pe noi să ne bagi în samă 

(|) Adetiă, este vorbă veche românescă, dela debitum, silaba Zi dela mijlocii, 
se suprimă depă datina şi a altorii cuvinte, ce conţină asemene silabă d. e. 
sibilo, şueriii etc. Dicerea adetiii se întrebuinţeză în gura poporului, când voesce 
a espiima dătoria ce are a plăti proprietăţii pentru dritulă usufructului d. e. 
a plăti adetiuliă moșiei aceea ce limba moderâă esprimă prin câștiit. Prin urmare 
ea esprimă o ditorie, o trebuinţă de satisfăcută. In loculă deci ali colăcăriei 
În chestie, dicerile: că așa este adetiulii nu înstmoă, decât: că așa trebue, 
âşa se cuvine.—Nola ep. Melch. 

(2) Picerea gIdză, şi de aici glotașii şi a se îngloti însemnă mulţime,. poporiă 
şi se derivă dela scrierea grecă issa, limbă, care în limbagiulă biblică se Ia 
Şi în înțelesti de n€miă, poporii de altă limbă. 

(3) Porniculii de portă era o koerie la curtea domniscă. Cantemirii ne spune 

26 & 1. Mariani : Nunta la Români.
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- Macar cu câte unii păharii de vină, 

Că noi toţi îți mulţămimii, 

După tote aceste ca uni voitorii 

o [de bine 

Sf. D-qeii să nu mă uite nici pe 
(mine, 

Să-mi dăruâscă o copilă tinerică, 

Frumușică, - 

Ochişică, 

Macar ca cea de cenlea. 

Dacă şi ea o vrea 
Să fie soțiora meu, 

Eră dacă n'a vrea 
Flele (1) so ia, 
Să fscă cimpoiii din ea 

  

  

  

Să cânte şi la nunta mea (2) 

Că ei oii face pe ici pe colea 

Şi-oiii găsi pe care m'a vrea. 

De a fi mai mare 

Va merge mai tare; 

De-a fi mai mică 

N'oiii dice nemică: 

firă de-a fi mai frumușea. 

Mai multă îmi va plăce, 

Şi se va chiema că este a ma, 

Şi vcă ţin6 casa cu ea. 

Inchinii și la gurita mea, 

Că ea scie cum a bea; 

Şi voi face buzele leicuţiă, 

Și pântecele balercuţă 

că era la curte patru vornici de portă, că ei şedea din afară de curte, şi des- 

făcea acolo pricinele cele mal mici, ce ventaă la domnie, pedepslai pe femel 

cu purtări rele şi pe acele care se silniceaii, orl se făceaă ţiitore, le împreuna 

cu cununie cu persâneie de care erai ataşate, dacă crai de starea de jos, er 

când era dintre hoeri, încunoscința pe Doinnă. Şi când şedea 'Domnulă 

cră 

în- 

seaunulă celă de judecată, ei stau la o parte şi țineaă poporulă în bună orân- 

dutală, însemnai în condica loră pe celă ce nu se întăţişa la terminuliă de jude- 

cută, prin care acela se făcea vinovată în neascultarea de Domni, şi plerdea 

procesulă. EX pentru plata serviclului primiaă adetiulă din târgulă Romanulă 

(Deser. Mold. 1851. laşi. f. 168.) 

(1) Flele în iinaginația poporului sânt nisce spirite femeesci, făcătore de rză; 

care se numescă Jtusalii. Sunt aşa, de periculâse, în câtii nu este bine nicl pe 

nume a le:chiema, pentru aceea ohiciouită ele se esprimă numai prin pronu- 

mele ele şi dinsele. Intre alte rele ce productii aceste spirite acelui urâtă de 

dinsele, este şi b6la reumatismului, pe care românulă o numesce dinsele, adică o 

V6lă. cu care celă bolnavă se crede atăcată de ele. şi se dice că bolnavulă pă 

țimesee de dinsele. Se mai aude în popor împrecaţia: Iuzatecarii Elele. Femeile 

cu numale Puzandra chiar şi prăsnuescii Rusaliile în Mercurea îniumătăţirii 

după Pascl. 

, (2) AicI nu trebue a lua împrecaţia acesta ca ceva, r&utăciosă din partea 

junelui cătră fata ce o Iubesce, ci mai alesii ca o manieră, de ao apropia. de 

dînsulă mal multă, pe de o parte deşteptândă în ea frica superstiţ 6să, de anu 

căd& în mâna Flelorii dacă ar refusa a. merge după dinsulă, căci femeile mal 

cu samă sunt fârte superstiţi5se și cu frică de spiritele rele; Gră pe de alta 

prin gelosia ce volesce a deştepta în ea cu descrierea altei fete ce clă o ară 

găsi lu! de soţie în loculă er.
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“Si n'a curge nici o lecuţă. 

Eră tu guriță nu te bucura 

  

Totă lumea se veselesce; 

Unulii cu altulii când ne vomii întâlni, 
“Că de-acestii păharii te vei sătura;| Să nu avemii a ne feri. - 

Că nu-te vei sătura nici cu altul | Când ne vomi întimpina, 

“Cum nu se satură Yadulii, Să avemii a ne săruta; 

De boeri de dirană (1). Când ne vomii întâlni, 

-De -vornicii și vatamană (9). : Să avemii a ne cinsti 

Și beti acestii păharii - de băutură | Cu cuvinte bune, 
:Pentru multă voe bună ; Cu păhare pline (4); - 
„Pentru mare mila dreptăţilorii Er când ne vomii. înfățișa 
Pentru buniitatea bunăăţilorii Să avemii a ne imbrăţișa. 
Pentru îrulă irului, (3): 
"Ca isvoruliă vinului 
Pentru r6da câmpului, : 
"Care, când înfloresce, 
ÎN an 0 0 

(1) Domnulă Cantemiră ne spune că din vechime se împărţia în dâve cate- 
„ori loieri de sfatii sai _sfetnici_şi_ boieri de divanii. Cel dintâlă erai sfetnicil 
"Domnului în trebile cele mari ale țăril, şi în politică, şi eraă şepte: Logofetulii 
celă mare, Vorniculă de țara de sus, celă de ţara de jos, Hatmanul, Pos- 
telniculă celă mare, Spatariulii celă mare, Pabarniculă celii mare. Boeril de 
-divană se despărțiaă în tre! părti: starea ântâlă se numiaă boerit cel mari; 

cel de starea a dâua şi a trela: boeri mici Boeril cel mari făceau slujbele lori 
la curtea domntscă, şi când se duceau pe la locurile loră unde aveaii aședare, 
aveaă drită a judeca pe supuşi! loră şi ale hotări pricinele. Boerii de starea a 
dâua şi a treăa eraă ajutători în slujbele celoră mari. 'Tustrele stările trebulai 

să fie de ntmiă boerescii. După aceştia erai şi alţii, ce se numiaă doerenași, 

“care poti fi de orl ce stare, şi facii şi el serviclurile loră la curte, ca nisce 
“Slugi de casă a! Domnului (Descr- Mold. cap. VI. f. 154—174). 

(2) Vornicii saă vornicelă şi rătămană. Aceştia, eraă servitori domnesci pe la 

Sate, spre a aduce întru împlinire poruncile cârmuirii, şi a strânge dările, Vor- 
niculă era înatâla persGnă în sată din partea cârmuirii. Pătămanulii era ajuto 

rulă luj, pe care elii ilă comanaa, când avea de esecula îi vruniă ordină. 

(3) Irulă Lrului. Iră în limba poporului însâmnă mirodenie. Până astădI po- 
porulă numesce iruri o doftorie casnică pentru răn! ; ea este o unsâre compusă 
“din mat multe materi inirositâre, precum : rășină, tămâe, sâcâzii, câră albă, untă 

-de lemnă, săi de 6ie. Iră nu este decât o dicere stricată din uvpop —unsdre, 

Colăcarulă deci prin cuvintele Irulă Irului, doresce ca lucrurile mirositâre şi 
grase, să nu se sfirșâcă nic! odată, ca isvorulă vinului. 

(4) Cinstea în sensulă ţărănescă însâmnă: a vorbi cul-va cu cuvinte măgu- 

litâre şi plăcute şi ală trata cu păhară de băutură. 
(5) Jitariii se derivă dela, dicerea slăvonă juto == stcară. Jicere împrumutată. 

dela slavont, cari în țarinile loră samână mal multă săcară, juto; de aici pă- 

„zitorlulă țarineloră se numia jituriiă, literală săcărariă, i 

Pace îutre frati 

intre împărați. 

Boerii cer mari 

Să r&mâe jitari (5);   

« ,
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- Boerii cei mai miei Și îlii beii totii, 
Să r&mâe calici. Ca să trăiţi cu noroci. 
Eră noi ţăranii Și e ași mal lăsa, 

Dar mă temii că nu mi-ți da... 

Ași mai da şi pe la fete, 

Să "'nilorimii ca șofranii 
Eră mazilii (1) 

Să-I tragă cânii, ” Dar mă temii să nu se'mbete, - 
Incă și mâţele Și maraele nu le vorii găsi loriă vină, | 
Să le râdă opincele, | Ci-mi voră căta mie pricină, 
Și eii qicii D-Vostră: amină, .: '|Şi mă vorii face pe mine vinovatii 
Și beii acestii păharii de vinii, |Și vorii dice că eii le-am îmbătală(2), 

  

(1) Afazilii din vechime se numyaii boerii- eşiţi din serviciă. După ce s'au în.: 
mulţită tare boeriile, numirea de mazill se da răzeșilori, caril şi aceştia. se tră- 
geai din viţă boerescă. Aceşti mazili sa răzeşi se comanda pe la sate cu fe-, 
lurite ordine de esecuţie din partea ispravniciloră şi a ocolaşiloră (subprefec-. 
ți!) care negreşitii eraă forte nemilostivi călră țărani. , : 
_(2) Vedr: Literatura religisă populară, adunată de Episcopulii Melchisedecă 

şi publ, în «Convorbiri literare> an. XIV. IașI 1580. No, 8. p. 293—297.
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XIV. PLECAREA LA CUNUNIE. 

7 

După ce șt-a luată acuma de la toţi Yertăciune se por- 

nesce miresa dimpreună cu vorniceii, cu druscele, precum 
și cu alte fete și neveste la biserică, unde are să se cunune. 

La biserică se ducii miresele dela ţară mai totdcuna pe: 

josii. Eră irăsura în care aii să se întorne dela cununie 

se :;pornesce ce-va mai târdiu. 

Dacă biserica, unde are să se cunune, e cam departe 

atunci mirâsa se duce într'o căruță saă întruni carii la 

care de comuni suni patru boi înjugați. 

La munte și cu deosebire în ţinutul Câmpulungului 

și ali Dornei din Bucovina e datină ca atâtu miresa câtu 

Și întrega sa suită să plece la cununie călare. 

Mai nainte însă de-a pleca cu căruța sai cu carulii o 
nevastă înrudită cu mirâsa l6gă de căpestrele cailoră și 

de cârnele boilori năfrămi, cari sunt menite pentru că- 

răuși, adică pentru cei ce mână vitele prinse la irăsuri. 
De- odată cu trăsura, în care plâcă miresa, „mergi totde- 

una Și alte trăsuri. 

Atât când merge pe josu câtă şi alunci când merge 
cu trăsura o însoţescă şi o păreche de lăutari, carii de 

cum se pornesc de-a casă și până ce ajungii la biserică 

cântă diferite marșuri. 

La pornire și pe drumă, când lăuiarii sfârșesci mar-
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șulă începută, nevestele ce o însoţesci cântă încă feliurite: 
cântece de jele, cari le vinii mai de grabă în minte. Din 
mulțimea acelora reproduci aici pre celt următorii: 

Floricică dintre munţi,: 

Copilă din doi părinţi! 

De ce răi mi te măriţi, 

Ori n'ai milă de părinţi? 

Nu scii tu, mândruţă lele, 

Că miluţa dela nene 

E ca fagurulii de miere? 
Și mila dela măicuţă. 

E ca mursa din stecluță, 
Și miluţa dela fraţi 
E ca umbra de sub braqi, . | 
Și miluţa de surori 

E ca mirosulii de flori, 

Ec mila dela bărbat 
Ca umbra de pării uscată, 

Când te pui să te umbresci 

Mai tare te dogoresci ! 

Și mila dela s6eră 

E ca pâma cea mai acră, 
Ce se coce și se câce 
Și dulce nu se mai face, 

Și mila dela cumnate 

E ca pelinu'n bucate 

Er mila de la străină 
E numai ciulini și spini, - 

Care fl6ren ea pornesce 

Când gândesci că înfloresee: 

Ea atunci se vestejesce, 

Şi când aștepți să rodâscă 

Spinii erescii s'o'nădușâscă. (1):   
Dacă mirâsa se mărită după ună mire din sati străini 

unde se presupune că-i va merge răi; alunci nevesteie,. 
ce-o petrecu la cununie, sai chiar şi nunii cei mari, caril 
în casulu acesta: încă sunt de [aţa la pet trecere, cântă mi-- 
resei următoriulă cântec: 

Copilă din doi părinţi, 
La ce focii te mai măriți? 
Că mila dela bărbatii 
Ca frunqa de mării uscati, 
Și mila dela măicuţă 
Ca și mierea cea dulcuţă. 
De-ai sci cum îi cu bărbută 
N'al sili la măritată, 
'Ți-al toemi zestrea pe ladă 

a 

(1) G. Tomolagă: Morav, şi dat. 

Și-ai şede la mă ta fată. 
"Mai stăi, fată, și fetesce 

Şi vedi lumea ce gândesce.. 

Da mai ședi macarii o lună 

Să porţi ilore din grădină. 
Da mai şedi macării unii ani: 

Să porţi struți de măgheranii: 

Ședi uni ani și jumătate 

|Să mai porţi coda pe spate... - 

pop.publ. în <Aurora română», an. [. p: 34.-
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Cresceţi flori, da nu'nfloriţi, Cresceţi flori câtit gardurile. 

Că mie nu-mi trebuiţi ;: Nu v'oiii rumpe ramurile ! (1) 

Mirele, vorniceii acestuia, precum şi întrâga sa suită, 

care uneori se urcă și până la 90 de feciori. boltei, atâtii 

la munte câtă şi la ţară se duce totdeauna călare. Chiar 

şi cel mai sermani miri, carii nu ai caii lori proprii, 

împrumută dela alţii și încă Se duci călare (2).. 

Pre mire în cele mai multe părți ilă petreci lăutarii 

cântându-i marşi numai până ce lese de pe porlă, mai 

departe nu. Toti atunci, când e petrecută până la portă, 

unele neveste înrudite cu dinsulă, cântă și lui, ca şi mi- 

resei, mai multe cântece de jale precum; 

  

Eă mă ducii, codru remâne, Eii oiii plânge singurele, 

Frunqa plânge după mine, Și mie, când mi-a fi dori, 

Eii nu punii să plângă nime, Oii plânge singurioriă. (3) 
Că mie când mi-a fi jele, 

„Sali acesta: 

Frunquliţă, franqă creță, Cu mirosna câmpului, 
Duminică deminâţă Cu cușmuţă brumărie, 

Mândră qi sta mai ivit, Cu cunună argintie. 

Mândru sore-a răsărită, L'am gălilii la mănăstire 

Și pre mire l-am gătitii Și i-am dată numele mire, 
Cu cunună de argintii. I/am gătitii la cununie 

Nu sciii sâre-a răsăritii, Ca să-și capete soție, 

Ori mirele a'nfloritii, Și soţie și nevastă, 

Că frumosii mai e gătilă De noi să se despărțâscă ! 

Cu podoba târgului, Și nevastă și feinee 

  

  

(1) Din Pojorita, sată în districtulă Câmpulungului, Bucovina, com. de 1. 
Flocea, stud. gimn. - 

(2) Aceeaşi datină esistă şi la Italieni. Dirinasfeld, p. 94: <Elă (mirele) e 
cu totul noi îmbrăcată şi călăresce pe celă mal frumosă cală, ce Pa putut 
afla. $&ua şi celelalte halaturi, de şi adeseori numa! împrumutate, sunt aşa de 
frumose, cum numai pâte cine-va să-și închiputscă, Asemenea călări şi toti 
atâtă de serhătoresce îmbrăcaţi îlă încunjură n&murile şi amicii să» 

(3) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
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Diua bună să şi-o iee: 
Dela stratii cu busuiocii 
Dela feciorii din jocii; 
Dela stratii cu tămâiţă, 

Și acesta: 

Floricică de pe munţi, 
Susii pe dâliă la Rădăuţi 
Este-o fântână adâncă, 
Mai mulţi cai bei și mănâncă, 
Toţi mănâncă, toţi nechâză, | 
Și la culcatii se aș6dă. 

„Numai calulii mirelui, 
- Murgii ca pana corhbelui, 

Nici nu be, nici nu mânâncă, 
Pe picire se usucă. 
Nu sciă fânu-i TOgozosii, 
Ori mirele nu-i voYosii ; 
Nu sciă apa-i ruginosă,   

Dela mânârele fetiţe ; 
Dela stratulă cu hemciă, 
Dela: fete și flăcăi. (1) 

Ori mirâsu nu-i frumâsă ? 
Fenu-i bună, nu-i TOgOZOsĂ, 
Și mirele-i prea voiosii 
Ca unii 'trandafiră frumosi ; 
Apa i lină și gustosă 
Și miresa-i prea frumosă; 
Apa-i lină, curgătore 
Și miresa-i ca o flâre, 
Pare că-i ruptă din s6re, 
Amendoi se potrivescă, 
Ca doi porumbi se lovesci ; 
Amendoi îsii ca doi sori 
Pe cerii sănină fără nori (2). 

Pe drumă merge mirele de comuni înainte, vorniceil 
după dinsulă alăturea, &r ceilalţi feciori toti doi câte do! 
în urma vorniceiloră. Și cei mai mulţi dintre dinșii, cu 
deosebire însă vorniceii, avendi arme la sine, împușcă 
de mai multe ori pe drumă, dândii prin acesta sătenilori 
de scire: 

Că'nălțatulii împărati 
Cu întregulii săi palată 
La cununie-a plecatu (3). 

In unele părţi ale Zransileanică venindă nunulă şi nuna 
împreună cu vorniculu în curte la socrulă mare cu ala- 
iulă și cortegiulă usitata la acâstă ocasiune şi aflându 

    

(1) Com. dz d-lă G. Tomoiagă. Comp. de acelaşi: Morav. şi dat.. pop. publ. în: «Aurora rom.> an ||, p. 3%. 
(2) Din Mahala, com. de d-lă G. Tomolagă ; comp. Morav. şi dat. cit. mal sus de acelaşi, 
(3) Datina Româniloră din Bucovina.
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pre acesta ședândi pre unii scaună, vorniculi se adre- 

s6ză cătră dinsulii cu următorea vorbire: 

Bună diua socre mare, 

Ce ţi-e de plângi așa lare? 

Nu cum-va ai supărare, 

Că venimii cu alaiii mare? 
Noi la dumnia-ta venimii 

Porunea să-ți împlinimiă, 

Și pentru că ne-ai chiematii 

Noi €lă te-amu ascultatii, 

Și fiindii-că ne-ai poftili, 

Acum bine te-ami găsitii ! 

Noi multe nu-ţi grătulămii (2) 
Numal în casă întrămi, 

Pe mirele să-lii luămii 

In mâna nunului să-lii dămii. 

După aceea vorniculu întră cu nunuli, nuna și întregi 

cortegiuli în casă și se adreseză cătră mire cu urmă- 

i6rele: 
Acuma cinstite mire, 

“După trecutele dile, 

Care astăqi sai plinită, 
- De când mirâsa-i toemilii ; 

tă nunulii a veniti 
Precum v'aă făgăduitii, 

Mâna dreptă îți va da 

Și te va și cununa. 

Deci acuma le gătesce 

Și cu noi călătoresce, 

După acâsta eșindă nunulii cu mirele și cu întregii cor- 

tegiulu în curte, unde se află socrulii mare -ședândă pe 

unii scaună, vorniculă.se mai adreseză cătră socrului mare 

cu următorele: 

Acum cinstiti socru mare, Că pre cine-am căutată 

Sănătate dumi-tale. Etă că am și allatii.
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Nunulii €r cum s'a legată, 

Mâna drâptă i-a și dati; 

Şi vă polii încredința 

Că îlă va și cununa 

Pre acestă mire cinstită 

Fii alii vostru, prea iubiti. 

Dar nainte de-a pleca, 

Eu fruinosii te voiii ruga: 

Ca dumnia-ta, ca părinte, 

Ce-ţi iubesci fiulii fierbinte, 

Și ca tată cu 'ndurare 

Să-i dai binecuvintare. 

Ca fericită să-i fie 

Scumpa lui căsătorie, 

Eli, ca fiii ascultătoră, 

Iţi va fi mulțămitorii 

Și acum și'n viitorii 

Si la timpii de ajutoriii. 

Deci acum îlii sărutați, 

Și tare nu v&ntristaț. 

Că merge cu oste-alâsă . 

La prea scumpa lui mir6să, 

Şi dacă s'a cununa 

Er acasă s'a 'nturna. 
Acum v8 lăsămii cu pace 

Precum lui :Dumnedeii place, 

Şi fiindii f6rte voioși   Să vă aflămii sănătoși ! 

„De aice apoi pornesciă cu cortegiului și cu lăutarii îna- 

inte lo. socrului mici unde află pre acesta eră ședendi 

pe scauniă, și vornicului mi 

cu următorele: 

Bună qiua socru micii !. 

Ce stai așa obadilii ? 

Ori pentru noi ești scârbiti, 

Căci aice amii veniti ? 

Noi aici dac'amii veniti, 

Credemi c'ami şi nimeritii, 

Și ceea ce căutămii 

Suntemii siguri ca şi aflămii. 
Căci pe cine-amii întrebati, 
Totii aici ne-aii îndreptatii, 

„Deci nu mai staţi întristaţi, 
Nu plângeți, nu lăcrămaţi, 
Ci îndată vă sculaţi 
Și pre noi ne întrebaţi : 
Ce căulămii, ce âmblâmiă, 
Ca solia să ne-o dămii.   

relui se adreseză cătră dânsuli 

“Vorniculiă mirescă : 

Cinstite vornicii de loci! 

Dumnedeii să-ţi dea norocă. 

Dumnedeii să le trăâscă 

Și graiulă totii să-ți sporâscă, 

Ce ne fai așa cu graba? 

Scii că graba strică treba. 

Te rogi fii ce-va mal bunii, 

Că deii, adevării îţi spunii, 

Că noi nu stămii obidiți 

După cum +&'nchipuiţi. 
Niee nu suntemii scârbiți, 

Precum văda că ne vorbiţi. 

Nu plângemiă, nu lăcrămămii, 

Din contră ne dăsfătămi
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Cu lăutari, cu cântare, 

Cu ospății și pompă mare, 

Nu vedeţi lume-adunată 

Cum stă aici și aşteptă ? 

Neveste, feciori și fete 
Indesaţi pe sub părete. 

Toţi aștâptă cu lărie, 

O solie să ne vie. 
De-aceea vă întrebămii 

Şi frumosii vă şi rugămi: 
Să ne spuneţi ce voiţi? 

Cine sunteți, ce pofliţi, 

Ce căutaţi, ce âmblaţi ? 

Voi solia să v'o dați! 

Vorniculă mirelui : 

Pentru acâsta venimă 

Și aici călătorimii, 

Fiindă că jupânulii mire 

Tuturorii ne-a datii. de scire, 

Ne-a spusă ce i s'a'ntemplatii 

Chiară de curând la vânatii: 

O căprior'a aflată 

Cu ea sa înlimpinată 

Și luându-o în braţe 

A sărutat-o în faţă ;— 
Dar din braţe i-a scăpatii 

La D-vâstr'a întratii, 

Nesciindii ce să se facă - 
Fiindii cu inima sacă, 

Indărăptii sa inturnatii, 

Oste mare-a adunată, 

Frumosii o a imbrăcatii 

Și bine o-a ospălatii 

Și cu dinsa a plecati, 

Toţi cu toţii la venatii. 

Să-şi găsescă căprioră, 

A Dumnia-lui suţioră. 
Astfeliii venindă cu toţii bendă 

Și cu lăutari cântândă, 

Noi pre toți amii întrebată 

Toţi aici ne-aii îndreptată. 
Deci noi aici seimii să fie 

A mirelui nos soție, 

Că la D-Vâstră'n curte 

S'aii adunatii mueri multe, 
Multă glâtă adunată 

Stă totii cu sura căscată.— 

Ce căutămi cu lărie 
'Trebue'n casă să fie. 

După s&mnele-arălate, 

Credemii că vouiii ave parte 

Să aflămii ce amii pierdută, 

Dacă ne-amii trepădatii multiă.. 

Etă dar solia nostră: 

Sănătate Dumnia-vostră. 
Multe nu mai cuviutămi, 

Numai una vă rugămi: 

Ca mirâsa să ne-o daţi, 

C'apoi cu noi vă 'mpăcați. 

Vorniculii miresei: 

Cinstite vornic de casă! 

“| Mulţămimii de vorb'alesă. 

De celea ce ne-arălaţi 

Suntem fârte încântați. 

Ce s'atinge de'ntrebare 

De ce ne faceţi ruvare, 

Puteţi fi încredințați, 

Că la noi aici aflaţi. 

La noi dacă aţi venitii 

Forte hbine-aţi nimerilii. 

Deci poftiţi, prea iubiţi frați, 

Mai ântâiă de ne'nchinaţi, 

Căci noi vamă eșilii cu plinii,. 

Cu multe plosce de vină. 
Să bemi cu toții împreună 

Ca sa fimi cu voe Eună,  
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V& mai dămii încă de veste, 

Că mirâsa la noi este, 

Și ce dela noi pofliţi 

Câștigaţi precum doriţi, 

Pre tânăra căpri6ră 

A mirelui: soțidră. 

Deci acum cinstită nună 

Te rugămi ca să fii bună: 

Dumnia-ta poltesce'n casă 

La jupân€sa miresă 

Că umiliti te așiptă   

Ca pre.o mamă 'nţelsptă, 
Te-aștâptă cu bucurie 
Să o duci la cununie. 
Grăbesce și ostintsce 
Pre mirâsă o primesce, 
La biseric'o pornesce, 
Cu mirele o 'nsoţesce. 
Şi-i cununaţi împreună. 
După cum şi legea sună, 

Dup'aceea să trăiţi 

Mulţi ani buni și fericiţi! 

După acesta vorniceii învită pre nună cu arcașuliă în 
casă, şi pelrecendii mirâsa de trei ori prin arculă pregătit 
anume, dice de trelr ori: In numele Tatălui, ală Fiului 
şi ală St. Duhu. După pregătirea şi eșirea cu miresa în 
curte, vornicului mirelui, se mai adresâză cătră socrulă 
mică cu următârele : 

Acum cinstitii socru micii, 
Vedi că remâi cu nemiciă, 
Că noi ce amii fostii pierdutiă 
La D-Vostr'amii găsită, 
Noi mirâsa-o-amii luati. 
Și unii colaci vamii lăsată. 
Și unii ulciorii smălţuitii 
Cu vină bună și înduleită. 
Multe v'aşi mai cuvinta, 
Dar' noptea m'ariă apuca. — 
Daci mirâsa sărutaţi 
Şi tare nu vE ntristaţi, 
C'așa-i legea creştinâscă 
Cu să se căsătorâscă 
Tinerii, când sunt de vârslă, 

  

După cum și legea cântă. 
Pân' miresa-ţi săruta 

Eii totii voiă mai cuvînta. 
Voiii. să vă mai spunii vr'u glumă 
Să fiţi cu inimă bună 

Că acestii mire cinstiti 

Mirâsa şi-a dobândită. 
După câtii a toti âmblati 

Elă adi o a căpătată, 
De câte a fostii lipsitii 
Aici tote le-amii găsitii. 
Acum vă lăsămii în pace 
Precum lui Duwmnedeii place, 

ȘI fiindă forte voioși 

Remâneţi toți sănătoși ! 

După terminarea acestoră cuvinte pornesce cortegiulii, cu lăutarii cântândiă înainte, la biserică (1). 

    

1) Petru Bancilă : Colindele Crăclunului şi ale Paşeiloziă, la care s'a adaosă Colăcăritulu saă Vornicitulă usitată la nunţi, etc. Sihiă 1875, p. 59-67,
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Cum saă pornită cortegiuli, saii și mai nainte de-acâsta, 
una s'a mai multe neveste înrudite cu mirele. și mirâsa 
întoneză următârea doină : 

Busuiocii verde din vie, 

dainica mea hulteie, 

Când mergi la căsătorie. 
Când de-a casă am plecati 
Diua bună mi-am luatii 

Dela părinţi :i frățina, 

De la prietini și vecini, 
Căci acolo am întiatiă, 
Clopu'a mâsă l-am luatii. 
ME uiiai la elopuli meii, 
Lacrimile-mi curgii mereii 
De jalea struţului mei. - 
Vai sărace struții frumosi   

Catacum să te-aruncii josii. 
Maerânii în cornulii mesei, 

“Mândru plângii ochii miresei, 
Dar nu plânge ca unulă, 
Care scie ce-i dorulii... 
Mirele-i cu voe bună 

Că merge şi se cunună, 

Miresa-i cu voe rea, 

Și se plânge vai de ea, 

Că-și înschimbă portuțulii, 

Și-i remâne drăguţulii, 

Și loculii din ședătâre 
Și drăguţulii ca și-o flore. (1). 

In alte părţi ale Transilvaniei adunându-se chiemaţii 

la casa mirelui împodobeșci două cară câte cu 4 sati 6 
boi, cu năfrămi și cu petele, cu crengi verdi și cu floră 

legate la cârnele. boilori, 

grumazil. 

la caril le pună clopoțele la. 

Nuuulă mare (nănașuli).cu nuna și cu cel mai bă- 

trâni împreună cu socrulă mare, ședă în carului acela, 

în care vreaii să aducă miresa, 6ră ceialalți nuntâși ședă. 

în carulu celt pentru 

ședi în celă dintaiu, 

cejalalţi. 

vestmintele miresei. Ceterașii. încă 

care plecă inainie, apol urmeză. 

Colăcariulă, stegariuli și mirele mergu calart împreună 
cu alţi doi-spre-dece călăreți, toţi fectori holtei, cu năfrămi 
pe spate și pe umeri în josă. Dintre aceștia șâse inși mergi 

“înaintea mirelui totii doi câte doi, și alți șese îndărătulu. 

No. 274, 

(1) 1. Popi Reteganulă ; Dolne pop. publ. în «Tribuna,» an II. Sibiiă 1885,.
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lui, asemenea doi câ:e doi. Mirele merge înainte între a- 
ceste ș6se părechi, având de-a drepta pre stegariă cu 
stegulu, 6r de-a stânga pre colăcarulii și asa mergi pe - 
drumi până când ajungi la calea jumătate. Aice toţi că- | 
lăreţii se adună pe lângă cară, făcendi uni cercă împre- 
jură, atunci nunulă mare scâle băutură Și colaci și dă 
de gusiă feciorii şi toți nuntașii, apoi. se punu 6r în șirii 
şi mergă. până aprâpe de porta miresei totii în acestii 
rând. Dar colăcarulă cu ună călăreţi lângă sine alârgă 
înainte, să dea de scire că vinu, şi ajungendă la portă, 
nu poiă + să între, fiindă că porla-i legată cu funii sau 
cu lanţuri infășurate cu pae. | 

Starostea gazdei cu iaulta iume de 6meni bătrâni și 9 

tineri stau din lăuntru de 
drumulii mai în colo; 

cei de la portă, incepe așa : 

“Ce saltii, ce veselie, 

Ce lucru pole să fie, 

Ce staţi aici adunaţi 
Dumne-vâsiră, iubiţi fraţi ? 
Că noi forle ne miriunii 
Şi nu vă prea lăudămiăi, 
Gândindiă: că de frică mare, 
Waţi închisii așa de tare. 
Vădânau-vă faţa'niristată 
Si cu galbănii mestecată, 
Firea vi-i cam spăimântată 
Și starea vi-i tremurată,. 
Trei luni sunt de când venimii, 
Ne uitămii şi nu durmimă, 

Aici starostea respunde şi 
mai departe dicendă, că deu 
căscată, și altele. 

POrlă și-i arată colăcarulul 

colăcarulu însă după ce salută pre 

Dar lucruri așa toemite 

Incă nu ne sunt ivite. 

Porte. legată cu pae, 
Gl6ta'm capii stă să ne sae, 

Unii cu măciuci ferecate, 

Alţii cu gurile căscate 

Și de uarduri răzămate, 

Dar de cei cu măciuci ferecate, 

Nu ne tememii că ne-orii bate; 

Ci ne tememi de cei cu gurile 

„ (căscat, 
Că ne-orii mânca fepele tote. 

Mai cuvintaţi şi D-vâstră ce sciți, 

Și eu vorba nu ne zăboviţi!   
le arată Crumulă să mârgă 

„aici nici unulă nu e cu gura
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Faceţi-vă voe bună, 

Colăcaruli : Și credeţi, că nu-i minciună. 

Cinstite vornice de casă .. Starosteu. 

Spuseși multe, nu ne pasă. Te-amii ascultatii vrândii, nevrendă, 

Dumnedeii sii te trăcscă Să mai apucii și eii lu râadii, 
'Traulă totii să ţi-lii sporâscă Că multe spui şi înşiri, 

Gura câtii şura să ţi-o lărgescă. [pu qici că de noi te miră; 
Noi de când ne-amii ridicatii Dur voi sunteți tocăliă 

Ci-ală nostru zraiii lăudatii De spărietii paseri în vii. 

Multă lume amii âmblutii, Gară mă rogi taci acuma 

Și âmblândă atâta iume | Să-ţi mai spună și eii una. 
Amit vedutii câte-o minune, Taci, rogu te, fii domolii, 

Care t6te vi le-oiii spune, Să nu te culci pe pomnoliă, 
Şi credeţi, că nu sunt glume. Și nu vorbi totă minuni, 

Dară lucrul minunati Dâr n'ai mâncatii bureți nebuni ; 
Ca să fie-așa ciudatii, Sati fugiţi ce priculici, 

Incă nu mi s'u'mtâmplati: De aceea v'aţi oprilii aică ; 

Porţile tare legate Ori umbiaţi după boștine, 
Și cu pae 'nfășurate ! Că aici nu are nime... 
Pâte doră vă păziţi | Ş Ş 

Și de cine-va gândiţi, | Colăcaruliă : 
Saii de Turcă aţi auditii, Dumnia-ta-mi eşti cunoscutii, 

Că pe-aici aii tăbăriti. pe când. mi-te-am fostii v&dută, 

Dar bine să vă păziţi Scii adi vară în orașii 

Că şi noi ami înțelesiă Ședeai la unii contoraşii, 

De unii craiii macedonesci, La masă după cuptorii 

Care-acum s'a ridicati Rodeal unii mestecători, 
Şi-i lotru prea minunati. Și ri pe nescari rozore, 

Vine cu nişte oști grele hesfăţându-te la sore. 
Cât se sparie toți de ele. Dumoia-ta ești dela Buda-veche 

Tunuri grâsnici s'oboqescii, Unde mâţa fuge de streche... 

De și munţii se clălesci. Cinstite vornice, 
Dar vă prindeţi cu noi frați, | Să-ţi mai spună gre ce: 

Porţile să deslegați, Eă sunt solii împărătescii, 

Și ne daţi tolii ce vomii cere, Nimică nu meE'ndoescii, 

Ca noi suntemii cu putere “Totii direple să grăescii ; 

Și vomi păzi cu tărie Că poruncă 'mpă&rălescă   Pe-aici nimeni să nu vie. Caută să se împlinâstă ;
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Cine nu vrea s'o 'mplinâscă 

Cu capulii o să plătâscă. 

Pe ali nosiru craiă lăudată, 

Anger blândă l'a deștepiatii, 
Faţa veseli şi-a spălatii, 

La Dumnedeii s'a rugati, 

Slugile şi le-a chiematii, 

Mândră oste şi-a adunati 

Din bătrâni și tinerei 

Câtii îi stă bine cu ei. 
Tolii argaţi de cei voinici 
Peste cinci sute şi cinci, 
Peste-o sulă călărași: 
Peste-o sută pedestrași. 

Peste dinşii s'a uitată 

Și-apoi eși la vânatii. 
A venată câmpii cu florile 
Munţii:cu recorile 
Și vedendă o urmă de feră 
Stătură toţi și se mirară. 
Unii diceaii că-i flore de raiii 
S'o rupă alii nostru dulce craiii ; 
Alţii că-t viţă de vie 
Să-i fie craiului soție; 
Atunci pe noi pe-acești doi, 
Vădendu-ne mai vioi, 
Fiindii cu calea 'nvăţaţi 
Și cu cai mai buni gătaţi 
Dintre 6ste ne-a alesii 
Și nainte ne-a trimesti 
Ca s'aducemii veste bună 
La toți și t6te'mpreună, 
Calii nostru craiii lăudatii 
Și pe-aici a mai âmblati, 
Și fiindii vreme sănină 
A întrată înt”o grădină 
ȘI allândă o flOre'nilorită, 
Frumâsă neodrăslită, 
Ari duce-o n grădina crăâscă, 

Ca acolo s'o sădâscă 

Și frumosii să odrăslescă, 

Domnulii gându-i împlineseă ! 

Sturoslea : 

Ardelulii, câlii e de mare, 

Minciunosii ca tine n'are, 

Călare pe a ta pă 

Mai mincinosi ca o babă, 

Ba şi soţu-teii, șeiii bine,     Că vorbind cum se cuvine,   

  

E minciunosii ca şi tine, 

Nespă!atii și somnorosii, 

heii de gură, Ilecărosii, 

De când mă-sa la băiat 

Și popa la botezatii 

De locii nu s'a mai spălatii, 
Și 'nc'aşa e de măreții 
Ca şi-un pureclă ereţii 

De după coleța. 

E D-ta ca ună dergătorii 
Eșilii de după cuptorii 

Cu cisme de piele de mâţă 

Pe la gură totii tăriţă. 

Cu capulii câtii unii bostanii 

La gură ca unii eloţaniă, 

Unde mergeţi, acolo vă uitaţi, 
Așa sunteţi de detunaţi, 

Aţi uitatii de ce-aţi veniti 

V'aţi aatii după flecărilă. 

Colăcarulă : 

T6te bine le-ai cuvintată, 

Dar pe gură nu te-ai spălatii, 

Și totu-şi te ţii măreţii 

Ca unii purcelii creţii 

Intr'un fundii de coteţii, 

Cu mustaţa trasi'n josi 

Și la gură mâncăciosii...



Iubiţi Gmeni de omenie 

Ca Dumnedeii să vă ţie! 
Vorba prea îndelunaată 

Nu-i de trehă nici o dată. 

Noi acum ne-amii datii solia 
Dumnia-ta ne dă simbria. 

Du-ten cea frumosă casă, 

Vedi în cornul celit de masă, 

Unii colacii de grâiă curatii 
Intr'o suliță "'mplântatii 

Pe sama nsiră gătatii ; 

Și o glajă de vinarsii 

Ca să o dămii pe sub nasă 

Să ne trâcă de necazii; 

Saii și o ploscă de vinii 
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Ca buzele sii ne ștergemii 

Și ncăldiţi de vinii să mergemii (1) 
Fârte frumosi mulţimimă 

Ca și când amii bea deplinii, 
Că nu suntemii învăţaţi 

Să trăimit necumpătaţi. 

Căci când eramii ei băiată 
Mama mea sa mâniată, 

O plăcintă a luatii, 
M'a lovitit peste obrazii 

De mi-a fostii mare năcază, 

Dar de-omii îmbuca o bucătură, 

Vomii mai bea și din băutură, 
Imbucândii de doue ori, 

Vomii bea şi de noue ori.   Și o ștergură de ini, 

Ai, deschidendii porţile, colăcaruli și soţului S6u intră. 
călări şi mergi până de naintea ușei, unde se oprescii 
și starostea aduce uni colaci intr'o suliță împlântată, o 
cană cu apă şi o steclă cu vinarsi, care tote le pune pe 
uni scauni micuță, josii, mai pe pămintiă; er colăcariult 
coborindu-se de pe calii, încunjură seaunulii, se plecă și 
ia de pe scaunii colaculii împlântatii în suliță și sticla 
cu vinarsii, er cana cu apă o varsă. De cumva insă nu 
le pâte lua, ridă toti cei de faţă. Pe unele locuri pretindii 
ca colăcarulă să sară cu caluli preste lanţulu infăşuratii 
cu pac, cu care este legată porta dela unii stâlpu laal- 
tulă, dar datina acâsta a eşiti acum din noii. 

După ce a luati colaculii de pe scaun, îli împlântă 
cu sulița în tureteulă cismei şi închină cu sticla cu rachiti 
către staroste dicendă : 

Cinstite vornice 
Să-ţi mai spunii ore ce, 

  

(1) Aici starostea închină cu vinarsti și pe colăcarii, dar acesta nu primesce, 
ci cuvintză mai departe. 

S. FI, JMorianii : Nunta la Români. 27
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Să aveţi grijă de buţi cu vină 

Și la cai crăşi de fenii. 

Şi de ovăsii venturată ; 

Er pentru ten&vulii împărat 

Mesele să fie gătate 

Cu totii feliuli de bucate, 

Că de n'orii fi tote gătate 
i-o suna cojocu'n în spate. 

Dicendă aceslea, colăcarulu se întârce la nuntaşi, cari 

până acuma aă statii în loci, și dândă colaculii nunu- 

lui, acela îlă dă cul vrea, apoi vină cu toţii împreună 

în ordinea de mai nainte la porlă, unde ră îl opresc 

şi nu-i lasă să între până cenu dice nunulă la fauruli, 

care acuma e starostea, ca să deschidă lăcăţile porţii. In- 

trândi apoi în lăuntru, călăreţi! se dati apoi jost de pe cai 

şi se pună la joci, er nunulă cu mirele şi cu ceralali 

nuntași întră în casă ; nunulă sai colăcarulă cere mir6să 

să mergă la cununie cu aceste cuvinle: 

«Binesciutii este D-vâstră și cunoscută, cum că D-lui 

N. N. pornindă: a păși la sfânta taină a căsătoriei și cău- 

tându-și o solie, înlru care inima să-i odilhnescă, din voca 

lui Dumnedeii a și aflau vrednica D-vostră casă, întru 

care și binecrescuta D-vostră fiică. Ei fiindu încredințaţi 

cu semnuli și cu durea de mână, dorimii ca astădi să se 

și lege cu lanţulii celui de aură alu credinţei în sfânta bi- 
serică, din care pricină forte frumosi vă rugămi ca să0 
lăsați să pornescă împreună cu noi la sfânta biserică ca 

să se primescă acestă sfântă tamă. >. 
După acestea nuntașii plecă la cununie, cam de comunii 

pe josă, dacă nu e departe biserica. (1) 
In prejuruli Năsăudului, totu în “Transilvania, întrândă 

  

(1) B. Viciă, op. cit. p. 4-16,
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starostea mirelui în casa miresei, cr ceialalţi nunlași, 
intre cari și mirele, remâindu afară, dice : 

Dusu-ne-amii și amii âmblată 

Pâni”'n capulă ăstui salii, 

Unde-i podulii celii stricatii ; 
Podulii se rupse cu noi 

'Și-amii cădutii toţi în noroi 

an” de-acolo ne-amii sculatii, 

Calea ni s'a astupatii. 
Atunci eși o babă sbârcită, 

“Spre ali nostru folosii tocimită, 

“Și ne spuse gura mare 

le "*mpărătesa cea mare. . 

Noi pe ea o-ami ascultatii 

Și aicea ne-amii băgat 

Și mirâsa o-am aflati; 

Dar nu vă fie cu bănatii, 

-Că noi suntemii soli împărătesci 

Cu brânele voinicescă, 

Cu curele huziresci 

Și cu cisme căzăcescă ; 
Noi pe'mpărătesa-o' cătămiă, 

Că bună veste o să-i dămii: 
Ali nostru tenării împăratii 

Plinii de minte şi de sfatii 
Pe noi ne-a mânatii 

Din satii 

In satii - 

Pe 'mpărătâsa s'o cătămii. 

Și-apoi' lui să i-o dămii, 

Starostea miresei : 

- 
Ne rugămii cu umilinţă 

Să ne daţi îngăduință, 

Fiindii că a nostră-i vina 

Dac'odată amii datii mâna!   

Sturostea mirelui : 

Ali nost' tânără împăratii 

Călră oste a slrigatii : 

Oră împărătesa să i-o dea 

Ori cu toţin locă să stea. 

Noi avemii cărți 

Și dreptăţi. 

Precum Dumnia-ta le vedi ; 

De vrei să ne primesci, 

De grabă să le celesci! 

Siarostca mivescă : 

Le-aşi ceti pe faţă, 

Dar” îsii cu albâţă, 
Le-ași celi pe dosii 

Dar” îsii ponihosii. 

Slarostea mârelui : 

Noi îţi ceremii cărți 

Să ne dai dreptăți, 
Cum că aci ami âmblatii 

La olaltamit făcută sfatii. 

Starosiea miresei : 

(Luândă ună pahari cu vină ori cu 

rachiiă). 

Să trăcsci cu sănălale, 

Să nu mai cumperi bucate, 

Dară în târgii să te duci 

Și dela alţii s'aduci. 

Să al plină în găbănași 
! Aduse dela oraşă, 
Șă ai plinii pe sub părete 

Aduse de sub gălete!



Sturostea mirelui : 

Cinstite staroste de loci 
= Cu opinci de porcii 

Ca cuşma de mielă 
Cu bota de oțeli, 
Noi drepti iți spunenmii, 
Că nici când nu'mblămă 
Joia "n târgii cu jocurile, 
Ci noi âmblamiă cu plugurile, 
Și sămănămii bujorulii 
Să resară dropșorulti 
Ce se face fărimiţă, | 
Să twăesci, dar ei n'oiti bea, 
Că nu-mi place holirea! 

3 

Stavostea miresei : 

De nu-i bea Dumnia-ta 
Orii bea ăștia de colea. 

(Arată pe cer din casă) 

Stuvoslea mirelui : 

Noi n'amii veniti să bemii 
Nică să mâncâmii, 
Noiamii venită în grabă să âmblămii 
Și 'mpăratului bună veste să-i-adu- 
ră D-vostră să vă spunem [cemii, 
Impârătâsa să ne c daţi, 
De nasi să nu ne purtaţi, 
Că împăratulii“vine 
Să nu vă cadă cu ruşine! 

Starostea mirestă - 

In zadarii âmblaţi pe-aici 
Și făceți între noi prică (1) 
Că după ce'mblaţi n'avemi, 

  

—— ———_ 

Și mpărătesa nu v'o dămă ! 
Fără v'omii da o ciulă 
Cuvântătâre, nu mută! 

Starostea mirelui: 
(Eşindii din casă în curte, unde se află 

mirele însoţilii fiindii de nănași 
şi alţi nuntaşi). 

Sciii că multi ați așteptată 
Să mă vedeţi înturnatii 
De lu tabără departe 

De unde n'am căpătatii carte. 

Eîi acolo am âmblati 
De "mpărătes'am întrebatii, 
Dar ei mi-aii arătatii o ciulă 
Cuventătâre, nu mută; 
Cu cisme roși încălțată 
La capii cam biţată 

Sub barbă 'nbălțată; 
E în casă după masă, 

Cu năframă de mălasă 

Pe margini cu aurii trasă; 

Dacă vreți s'o vedeţi 
Haideţi, nu vă îmbieţi! 

(Intrândă cu toţii în casă 

Ori. miresa mi-o daţi, 
"Ori cu noi nu vă jucaţi, 
Că suntemii o oste mare 
De unde sore resare, 
Că daca ne-omii supăra 
Noi pe toți v'omii apuca 
Și în tindă vomniă arunca ; 
Er _ mirsa drăgușoră 
Omiă prinde-o de? subsudră * 
Și-omii da-o 'n mâni la mire 
Să trăescă ?n fericire.   

(1) Price pl. prică=pricină, causă, scârhbă. Esistă și în Bucovina.
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După acesta închină miresei, apoi plecă cu toţii: la « cu- 
nunie. (1) 

In unele comune toti din jinutulă Varza meretndă 
feciorii de împărată desdemineţă la mire şi scoțendu-lă 
pre acesta, după ce s'a gătit, din casă cu stâegulu și 
cu lăutarii, îli conduci până la unii loci, unde îlă lasă 
dimpreună cu nâmurile și cu ceialalți nuntaşi, carii se 
mal află de faţă, ca să aștepte puţină, ră că, adică fe- 
ciorii de împărată, numiţi de astă data Și colăcari, luândă 
stegulă și lăutarii, se ducii după miresă ca s'o iea și să 

o aducă și pre acesta. (2) | 
Ajungendă la miresă, unul dintru chiemători sai fe- 

ciorii-de-impăratii, care e mal bătrânii, vedândă atâta lume 
adunată de naintea căsii, cuvinteză : 

“Ce saltă, ce bucurie, Și-amii venilii din casă ?n casă 
Ce lucru pote să fie? Dup'o stea mândră și-alâsă 
Căcă noi ori câlii amii âmbiati, |Până la acâstă casă. 
Ca aice n'amiă aflată ! Și-ajungendii acestă casă 
De trei luni de când venimii tă stâua ni se lasă. 
Și noi pe drumi nu dormimii,  'Deci ori stcua ne-arătaţi, 
Dar on pe unde-amii treculii Ori în nuntru ue lăsaţi! 
„Aşa ce-va n'ami vădulii. - 

Vorniculii miresei, care stă lângă portă și nu lasă pre 
nime să între în nuniru,: răspunde că elă n'a văduta nici 
o stea. Prin urmare să se ducă în ivehă-și de unde ati 
venii, căci aice nai ce căuta. . 

Chiemătorulii mirelui însă .nu se lasă cu una cu două 
a fi respinsă, ci eli cuvintândiă mat departe dice: 

Votnice de-aici de casă Dumnedeii să le irăâscă ! 
“Cuvintul ți se'nmulţescă, Dar nu le purta cu gindul 
DN II 

(1) Luliu Bugnariu: Datine pop. din jurulă Năs&udului, publ. în «Gazeta, 
“Transilvaniel >. an. ALIN Braşovi 1886. No. 142, 

(2) Com. de d li L. Popi Reteganulă, | “



Că ne vei muta cuvintulii Pe obrazi 
Ca şi holbura cu vântulii. Cu vinavsti, 
Saii gândesci că ne-omii spăria ? Și pe mân' 
Dar noi n'omii mal face așa. "Cu vinii bunii, 
Căci batării că suntemii doi, „ln scări că sa înălțată, 
Noi nu ne tememii de voi, - Pe “calit că a 'mcălicatiă 
Că suntemii întregi ca im&vulă . |Peste oste s'a uitată 

Și vorbimii toli adevărulă. | Si ne-a alesă pe noi 

Că'nălţatulă împărată | Pe acești doi 
Pe aici a mai âmblată, Voinici, 
Pentru-aceea nu sa lăsată, | De statii mici, 

Demineţa s'a sculatii Dar din gură mai chitaci 

Și curândii s'a îmbrăcată „Și eu caii mai fugaci, 
Și pe obrazii s'a spălată, Să ispitimii cu tărie,” 

Să-T dănmii lucru cu trezie (1)...   
“După rostirea acestei oraţii, care nu e alta decât uni. 

micii fragmentă a celei premergătore, şi după mai multe 

cuvinte și împrotiviri din partea vornicului miresei, fraţii 

de mire întră în casă și scoțendi pre miresă între vi- 
vate și urări, o conduci până la loculă, unde o aşteptă 
mirele.. Aice. întâlnindu-se 'amiîndot, dai mâna unuli cu 
altulă, pună apoi mâna pe năframa de credință dată de 

împăratulă și așa, stiudă mirele de a 'drepta cr miresa 

de-a stânga, plecă înainte mai departe pâdă ce se întil- 

nescii cu nănaşii, carii asemenea se duci de a casă cu 

siegulă și cu lăutari. Cum se întâlnesc cu aceştia mirit 
le sărută mâna, se aşeză. între dinșii şi aşa plecă apoi 
cu toţii până la biserică. (2) 

In unele părți, totă. din "Transilvania, ducă maj în: 
tăia pre mire până la biserică, apoi pre mivesă, și n 
urmă pre nănași. (3) 

(1) Corn. de d-lă Dim. Cosmolel. 
(2) Com. de d-li 1 Popii Reteganuliă. 
(3) Com. de d-la Dim. Cosmoler,
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In munţii apuseni ai Transilvaniei nuntaşii se adună 

în “demineja cununiei mai ântâiii la mire, şi dela acesta 

plecă apoi cu toții la miresă. Mai ântâiă e vorniculi că- 

lare pe ună cală mici cu panglici roșii în comă şi cu 

unii ciucurelii roşu pe frunte. Vorniculii are în mână o 

ploscă cu. vinii. Alăturea cu eli sunt doi omeni, „carii 

ducii unit colaci numiti pupăză, „. sare are o formă îm- 

pletită lungă ca de ună jumătate de metru. Cei cari ducii 

colaculă se numeseii colăcari şi pupăza o dai la porlă 
vornicului miresei spre a o da tinerei crăizire, care o 

imparte feteloră de ctaiea er. Urmeză nașuli. mirele și 

alți învitaţi, cari toţi sunt călări. Pe urmă e carulă, şe- 

Qendă pe câylăuliă de'nainte cuseri cu stegariuli, în mij- 

iocii uașa cu surorile de mire şi pe câylăulă de "napoi: 

Jutarii. La cară sunt prinşi câte S—192 boi cu colaci și 

cu năfrămi în cdrne și mânaţi de câte 4—6 pogănici cu 

biciuri. lungi de piele eu care poenesci ca trăsnetulă. 

Apropiindu-se de casa miresei, la o mică depirtare 

carul se opresce și rormniculă, însoţită de cei doi col- 

cai, se duce la portă, unde îl aștepta iorniculă miresei 

în mână cu unii ţipă tăcută chiar de mâna miresei și 

in e6ja căruia sunt înfipte trei pene lungi de. cocoș. 

Sosindă la pârtă vorniculă mirelui dice: | 

Bună diua Gmeni buni! . Noi vedemii porta legată 

Ce saltă. ce veselie, ŞI-o nnea mare ridicată : 

Ce lucru pote să fie? Porta legală cu pae, 

Ce staţi aici adunaţi. Glotan capii stă să ne saie, 

D-vostră, Tubiţi fraţi 2 | Legată en lanţii de carii, 

Că noi multi locii amii âmblatii, | Ca să âmblăma în zădarii, 

Și asa noi namit afllatii. "|Si cu funii de furoră, 

Trei luni sunt, de când venimii, | Dar de noi va fi fostii dorit:? 

Ne uitămii și nu dormimii, Noi dreptii vE rugămii, 

Și așa lucruri tucmite Și sfată sănătos vE dămii:   
Incă nu ne-ai fostii ivite. Să fiță cu noi bani și blândi,



Că noi nu suntemii flămândi; 
Nici nu ne tememiă de voi, 
De și suntemii trei saii dni, 
Că ne mar vinii înapoi : 
Patrudeci de călărași 
Cu cai de se spargi de graşi, 
Pedestrași cinci-qeci şi nouă, 
Oste infocaiă, nouă.. 
Ca înturnându-ne lină, 
Să fie suta deplină... 
Mai maultii cu doi sai cu tri 
Precum și Dumnia-ta sci.. 
“Totii cu pusci și cu pistele, 
Mai mulți cu mânele sole. 

Vorniculă mirescă : 

Nu ne lua cu cuvintulă, 
Ca și volbura și Yântulă, 
Că de ce spui nu ni-i frică, 
Tote sunt numai nimică ; 
Că suntemu întregi ca mărulăi, 
Și grăimi totii adevărulă, 
Tenăra nstră crăişoră, 
Plină de voie și de pară, 
Sa sculatii de deminâţă 
Și spălându-se pe faţă, 
A luată uni buciumiă mare 
Și-a suflat în trei părţi tare, 
Și-a adunati ste multă 
Care de: ea bine- -ascultă : 
Patru sute muntenesci, 
Două sute din floresci, 

94 — 

Dar nu gândi că-sii unguresc, 
Că-sii tolii. de nâmii lătinescă.. 
Dar D-vostră unde călătoriți 
Și din cotro veniţi ? 

De-atâta ne lărmuiţi 

Ca nisce tatari veniţi... 

Vorniculă mirelui.: 

Dacă gândiţi că suntemiă tălhari, 

Avemii de la *mpărăţie 

Carte cu pecelii mari, 

Cine scie carte lăfintscă 

Să vie să ne-o cetâscă. 

E» cine nu scie 
Mai. bine să nu vie. 

Șă nu aduceţi 

Vrună popă cu barbă rară, 

Să ne ţie până 'n de sară, 

Nici unulă cu barba cănită, 

Sii remână cartea necetilă. 

Mai bine unulii cu barba ca fusulă 

Să ne defe curendii respunsulii, 

R&spunsulă nostru așteptănii, 

Șese pahare cu vinii, 

Ș6se marame cu inii, 

Numai să lie din casă 

Dela cinstita miresă, 

Să nu fie din satii 

Saii de căpătatii, 
Că atunci ară fi cinstea nostră 

Și ocara D vostră.   
După acesta colăeaiă dai vornicului miresei pupăza spre 

a o duce miresei și acesta voindii să mergă în casă, vor- 
niculit mirelui îla opresce și-i dice : 

„Jupâne frate ! 
Ală nostru tânără împ&rală
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A lăsatii 

Casele să le încăldiţi, 

Blidele să le umpleţi, 

ke să nu vaflăimiă sumeţi, 

Să-i găliți pentru cai două-tret cară de fenii, 

Cosite din postulii lui Crăciunii ; 

Două buţi cu vinii din celii alesii 

Din luna lui Faurii să fie culesii, 

Şi-unii sacii de vinarsii cu căpușa să fie legati 

Pe sama tân&rului împăralii 

Să [ie gătaliă. 

Vovniculă mirelui, când se'ntârce vorniculă miresei din 

casă, urmeză : 

Ce feliii de omeni sunteţi d-vostră 

De staţi aci în calea nostri? 

Noi câtii ami umblatii și-amii cugetatii 

In calea nâstră nimeni nu ne-a statii. 

Torniculă miresci : 

Bine vorbesci d-la, jupâne frate, 

Eă însă te-am aşteptalii cu mai multă oste; 

Dar d-vostră ați venitii numai doi 

Si nu prea sciți vorbi cu noi, 

Dumnea-ta să vorbesci bine, 

Nu vă lasii până mâne, 

Am venirii dela hoi 

„Nici ună picit nu mă temii de voi. 

Aici. vormiculti miresei dă vornicului mirelui ţipăuli 

împănatii cu pene de cocoşi, şi acesta se duce cu el la 

cară, pe care îli încunjură de irel ori împreună cu ste- 

gariulă şi cu cuseri, strigându : 

« Trăiască crăișorulii şi crăişora tânără !» 

Dela carii se întoreii €răși la purta miresei și vorni- 

«culă mirelui începe dialoguli : 

No ortace | Hai Ja altă casă, 

Ce ne-omii face, C'aici nu ne lasă,



Cât ami umblatii 

Și-amii cugelalii, 

C'aici n'am aflată. 
In Vuntru Omeni și glâte, 

"Afară porţile legate. 
Afară vedemii viindi şi jucândi, 
In Vuntru plângândii și jelindii. 
Acestii lucru ce pote să fie? 
Să ne spui adevăratii, 

* Să nu-ţi pară lucru desmierdalii. 
Noi încă ți-omti spune-o vorbă bună, 
Ca și d-ta nonă o minciună. 
Ală nostru tânără împăratii 

Deminâţă s'a seulatii, 
Pe faţă sa spălată, 
Lui Dumnederi s'a rugati, 
Trimbiţă de aurii în mână a 
Și frumosi a irimbiţati, 
Mândră 6ste a adunată 
De boeni betrâni, de tineri voinici, 
Cum ne vedeți și d-vostră aiet. 
Alii nostru tenării împăratii 

In scările calului s'a înălțată 
Peste 6ste s'a uitalii [nică, 

uată 

  Și ne-a alesii p2 nor, cești trei vol- 
Precum ne vedeţi și d-vostr” aici, 
Mai aleși de minte, 
Cu vre o două iref cuvinte. 
Și ne-ati dată calea înainte, 
Bune semne ne-ati datii, 
Pe bune drumuri n-ati îndreplatii, 
După cugetulă, ceriului, 
După numărul stelelor,   Și aşa venirămiă câmpi cu florile, 
Delurile cu viile, 
Sesurile cu grânele, 
Când fuserâniii la mijlocii de cale, 
Găsirămii o dia   Toţi stătună în loci și se mirară, 

Unii dicit c'arii fi (lore de mare, 
Să fie tânărului împărată de bună 

[imprennare; 
Ali dicii c'arii fi ore de pe sate 
Să fie tenărului împăratii de bună 

[sănătate, 
Trecând la mijlocii de cale, 
Pferdurămii acea dină de flore, 
"Când fuserămii pe la acesta casă, 
Vădendit că stâua încă ni se lasă, 
Ne-amii abătutii la d-vostră, 
Vădendii că sunteţi de limba noztră, 

Ori solia să ne-o daţi 

Sati pe cale să ne îndreptaţi. 

Vorniculiă miresei : 

Totuși, totuși, iupâne frate, 
IYai sci o ţie de carte, 
Eii te-aşi trece porta'n spate 
Că vădii că vii de departe. 

Vorniculă mirelui : 

Dar după aceste cuvinte 

Nu ne-ai put porta deschide 
De-ţi va părâ că nu-Y asa, 

Mai multe iți voiii înşira 
Și vai reii (i-a sta 
De nu-mi vei sei vorba înturna. 

Tenă&rulii nostru înperatiă 

Umblândii cu ai sei p'aici 
A ollicită la d-vostră o Ilore, 

Care înfloresce, 

Dară nu rodesce, 

Noi după dinsa amii venilii 

Să o ducemii în curțile tenărului 

Acolo să erâscă, [impăratiin 

Să întlorescă, 

Dar să și rodescă 

Și mulţi ani cu dinsa să trăcecă
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Dacă umblaţi în treba împăratului 

Vorniculă iniiescă : la o trimbiţă și prinde-a trimbiţa,. 

D-vostră aţi rătăcilii, |Dor vi s'orii mai aduna, 

De oblu la noi aţi venilii. |Că eii nu vă lasii prin curtea mea, 

Ce-mi veţi da | Macarii până pe scră veți șede. 

Dacă pe cale voiii îndrepta ? IDar adă cinci floriuți de hârtie 

Mergeţi p'aici la vale, Să dămii împăratului bună soţie. 

Că e bună cf. 

Ori mergeţi j uici în josii, 

Că-i loeulii destulii de frumosi. 

Dacă veţi ceşi din satii, 

Trageţi în susii cătră munte, 

Cacolo-sii drumurile cele multe, 

Nu pe la noi prin curte,  [bine. 

A nostră cinstită împărătesă, sciindii 

Că până acuma nv i-a mai venitii 

Şede în cămară supărată.  [nime, 

De nu cred, i 

Aslură te vciii lăsa so vei, 

Mai apoi 

Ți-oiii da-o so duci la voi 

Numai a nostră impărătesă 

Se teme că-ti fi o limbă străină, 

De'ndală veţi lua-o de mână; 

Ori veţi fi o limbă rea, 

Vorniculiă mirelui : 

| ar că noi cu împărătesa amii vor- 

Că de n'amii [i vorbită, [Ditiă. 

INot p'aici n'amii fi veniti. 
|Da încă avemii cărţi hine pecetluite.. 

De mâna împărătesei făcute... 

(Aici arată, ţipăulă împănată) 

De seci dumnia-ta carle - 

Celesece de departe. 

De nu sci prea bine, 

Fă te de-aici în colea, 

Să mă ducii pe unde-oiii vrea... 

Nu mai ţine calea mea. 

Torniculă miresei : 

(Inchinândi dintro ploscă cu vint) 

  
De veti duce-o și pe ea. (har : În astă rădăcină uscată, 

Et Y-am spusă să nu se superen|la undă cam criicănată, 

Că d-vostră veţi duce-o'n carii; Lată și spătosi | 

Și nu-ți arunca-o din carii josii Ca o broscă țestosă. 

Că nu-i omii somnorosii, P'aici lată, paici lată, 

Că nn d6rme numai câte-o firă Placă şi-mi închin odată, 
Dela prândii pân” la ojină. Că nu-i ţuică, zamă de prune, 

Și dacă veţi duce-o la D vostră, Cum voi i-aţi pune nume, 

S'o culeaţi în cămară, Ci-1 vină din Mălăesci : 

Să nu fie cu impăratulii de ocară. |Când bei te'nveselesci. 

Dar a-vâstră, Tubiţi fraţi, iSă n'o săruţi tare, 

lu treba satului și dasehidendii porla, 

Oră în treba imp&ratului ? Las" să între totă glota, 

In a cui tecbă umblaţi? „Că și căciula din capii îţi =are. 

!
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Că făcându-se totii una Că vedemii că sunteți buni Așa vor împleti cununi, [Și ne aduceţi și cunum,. 

La întrare în curte mirele sau nașulă, ori altulă dintre nuntaşi, irebuo să impusce Gla cu cenușt din verfulă ctuhii, 
- | La ușa casei vornicul miresei în opresce și le dice: «ME rogi, fvaţilorii, v'am lăsată în curte, însă în casă nu vă lasă fiindă că sunteți șepte bătrâni, cari faci ju- decată și nu-i putemiă sminti dela lucrările lori», Vorniculă mirelui răspunde : 

«Ne rugămu, îrale, iasă-ne în casă ca noi plătimă bani ca să facemă altă casă», 
In acelă momentă dă vornicului mirese! câți-va bani. Întrânda în casă dice vornicul mirelui : 

Frate vornice din lociă, 
Să-ţi deie D-qeu norocii, 
Noi avemii o dorire : 
Să vedemu crăișora în ce voe-i? 

Vorniculă miresej aduce o fată mică de 4-—6 ani, er vorniculă mirelui, ținendă copila de mână, dice : «Să trăâscă să-l ajungă urma !» — și dându-i doi tei bani umeză : E 
Nouă ne trebue alta 
Mai bălţată şi mpenată, 
Cu cisme: roi încălțată, 

Vorniculii. miresei se duce și aduce mirâza din cămară şi la întrarea sa în casă, toţi, aiară de mire, se ridică în piciore, er vornicul mirelui dice miresei : 
«Vino. spre mine, dâmna mea !» 
«Să irăescă mulți ani fericiți cu bărbatulă !» Luându-o de mână, se adresâză vornicului ci, dicendu : «Eta-o, frate! când voiu cere-o, să ne-o dai cum e acum e.
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De aici plecă cu toţii la biserică (1)... 
In Selagiă, nemijlocită după ce şi-a luată mirele iertă-- 

ciune dela părinții săi, întrega dste, care până atuncea a 
statii afară gata spre a lua și aduce pre cvatulă celă noii: 
la încoronare, încalică pe cai şi se pornesce spre biserică 
și anume : stegariult cu steguli înainte toti jucându-lă, 
după dinsulă doi fraţi de mire alăturea, după aceștia nă- 
nașul mare cu cuscri şi cu mirele asemenea alăturea,. 
eră în urma acestora ceealaltă 6ste dimpreună cu lutarii, 
carii cântă marșulii din Basarabia. sati celui alii lui Mihait. 
Vitezulă. 

Astfeliă, ca și când ară fi nisce ostași, plecă cu toţii 
la biserică, unde îi aștepiă crăiasu cea nouă cu a sa 6ste 
și lăutari (9). 

In prejurulă Timișărei după finea liturghiei la biserică, 
adică cam călră 12 ore, căci în sărbători pe acesti timpu 
se cunună de regulă sătenii români din aceste Părţi, ur- 
meză învitarea cumătrului mare din partea diverului spre 
a binevoi la biserică. 

Cumătrulă mare, la care se află și musica, — lăutari 
câte 3, de multe ori cimpoiu sai şi fluerii, — și stegișuli, 

intre uvezate şi mersuri esecutate de musică, cu toti con: 
ductulii său se ducii după mire pre care îli aduci la bi- 
serică cu toți 6speţii și tatală mirelui. 

Pre miresă o conduce de comuni diveruli pe căruţă 

câte cu patru cai, toți cu mărămi și cordele la urechi. 

Miresa, luându-și diua bună dela părinţi, după ce mama 

sa îi deslâgă copciile cămeşei, întru semnii că nu e incă 

legată, trage unii pai din streșina casei, întru semnu că 

ea se deslipesce din familia acele! case, se sue pe cocie 

(căruți), lângă ca de-a drepta diverului, de a stânga o. 

  

(1) 7. Frâncu, op. cit. p. 132—161, 
(2) Com. de d-lă El, Popa.
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jună oră și o femee conducătsre. Ceialalţi ospeţi ai inire- 
seci urmeză. pe alte căruțe, precum și tatăl miresei (1), 
şi așa plecă la biserică, unde au să se cunune. 

In comitatulă Zarandului este datină ca mirele să mârgă 
mai ântâiă cu lăutarii, cu nunii saă cumătrii cel mari ȘI 
cu cuscrii la socru celă micii ca să iea pre -miresă și 
dimpreună cu acesta să plece apoi la cununie. 

Spre casa miresei se ducii totă cântândă, chiuindă și 
făcândă voe bună. 

Insă când cuscrii nirelui se apropie de curtea socrului 
mici, atunci chierfarii, adică chiemaţii sau 6speţii miresei, 
le iesă lu porta în. cale și nu-i lasă să între în Buntru, 
dicendă câ ei nu-i cunosci, nu sciă ce felit „de omeni 
sunt și ce felii de afaceri at pe acolo. Pe urmă, lăsânduă, 
întră cumătra mare (nănașa) în casă și nu multă după 
acesta iesă cu miresa de'naintea căsii, unde se află o 
masă cu uni ciubără plini de apă, şi cu unii struță de 
busuioci pe dinsa; iea apoi! slruțulă, îlă bagă în ciubări 
și prinde a stropi cu apă pre cuscri. 

In acelaşi timpă începu lăutării a dice, er. cumătrulă 
mare a juca cu fina sa, adică cu miresa și cuseri cu fe- 
meile chierfariloră. | 

După acestă joci, care ține ca la vr'o 40 minute, 
Slobodă 2—4 focuri de puşcă sau revolver! şi apoi se 
pornescii cu toţii la cununie cântândă urmălârele ver- 
suri : 

EX nam și dainamii fecioră, 
Și Grăși dainamii fecioră,.. 

In fruntea tuturoră nuntașiloră mergi zifelii, patru la 
numtră și anume : doi ai mirelui, ră ceialalți do! al 
miresei (9). 

      

(In G. Trăilă : Nunta țărănescă în prejurulă Timişorer, publ. în «Familia» 
445, 

“an. Il. Pesta 1867, No. 37, p. 
(2) Com. de d-lă Teodorii Duşanescu, proprietară în Mestâcănă.
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In omânia mai nainte de ce plâcă mirii la biserică să 
se cunune, mirâsa împreună cu doi flăcăi, cărora le tră- 
escu părinții, plecă la o f6utână cu apă. De a casă şi 
până la fontână jocă trei hore în locuri deosebite. Ajunşi 
la starea locului iau apă într'o doniță, în care puni şi 
busuiocii, apoi se'napoiază a casă repețindă cră tre! jo- 
curi în jurulă. doniţel. 

Când vină colăcerii cu ginerele să ridice miresa, ese . 
nuna și cu mirâsa înaintea loră cu acea doniţă cu apă şi 
cu busuiocii, pre care îli indie în apă și stropesce de trei 
ori în cele patru părți, apoi tâtă apa din doniță o_târnă 
peste picicrele cailoră colăcerilorii; er busuiocul se pune 
în perna pe care vori dormi mirii. Câtă va șede acestă 
busutocăi în pernă atăâtiă voră trăi noii căsătoriți. 

Ginerele, când vine la casa miresci ca s'o îa și să se 
ducă la biserică, se uită de atară pe feresta căsii la mi- 
resă și miresa din casă la elu printr”o salbă, ca să facă 
copii frumoşi. , 

Miresa, după ce se sue în cară să plece la biserică ca 

să se cununc, se uită spre răsăritii şi qice : cani porum- 

Vel și o porumbiță», adică ca să facă numai ună biieti 

și o lată; apol începe a plânge, ca să aibă norocii lu se- 

menată de cânepă; er nuna îi pune pe capu o azimă și 

pe azimă sare şi unii păhari cu vinu, rupe după aceea 

din azimă și dă puţină miresei să mânânce, restulă din 

azimă îlă rupe în.mai multe bucăţi şi le aruncă în cele 
patru părţi, vinuli rămasii de asemenea. Când aruncă 

pre cesti din urmă dice: «aruncă azimă și vină, ci să- 

răcia. Din azima aruncată este bine să mănânce fetele 
mari, căcă se voră mărita curendă. | 

Când plecă nunta la biserică pentru cununie, caută să 

nu se îutâlnâscă cu altă nuntă în cale ca să se vadă mi-
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vesele, căci, v&lendu-se, măre una din ele, să se despartă 
căsătoriții (1). 

In Aacedonia, după ce s'aiă întorsti solil, carit ati fostă 
trimiși de mire la mir6să, ca să-i: dea acesteia de scire 
că vine la dinsa s'o iea Și piece la cununie, mergă toți 
nuntașii dimpreună cu mirele căliui la casa miresei ca 
s'o ia, avândă cu cei pusci și pistâle precum și o f/lam- 
ură (stegă), în vârfula căreia se pune o cruce de lemnu, 
în ale cărei extremităţi se înfiei trei mere, Apropiindu-se 
de casa miresei, începă a da din pusce și pislole, apoi 
vine miresa în. faţa nuntașiloră gătilă frumosă, îmbră- 
cală cu trei fuștane, una mai scurtă decât allă, câte 
cu irei degele, pentru ca să se potă vede marginele lori 
de josii, pe spate cu o scurteiea de postavi cusută cu 
firă sai mătasă, după puterea ei, pe capu cu felie (peteli) 
albă și ma! rare ori galbănă, dar totdeauna fața miresei 
este acopevită cu unt sovonă (vălă) albă transparentă; 
după aceea se face ceremonia tuvtei, adică două femei ţinii 
de-asupra capului miresei canisculă, adică o turtă mare de 
aluată și o altă femce dia dărăpti ţine o gavată cu vină 
și scoborindu-se mirâsa în ogradă, la scări i se aşterne 
unit ciarșafă albi pe care ea calcă, în semnă de nevino- 
văjie și că nu va fi pătată în tota viața ei casnică. 

Cu venirea mirelui la casa miresei se cântă mar multe: 
cântece, din cari dăm aice următârele : 
Dado, le, ce stai nărăită Ce stai, mamă, supărată, Până tora nu ţi-am grăilă, Până acum nu ţi-am grăitiă, Gi Li al mintea îiică Ce-ţi ai mintea mică, Inima ne hărăsită ? Inima nebucurată. 
Du-te, dado, s mi isusești |Du-te, mamă, să mă logodesci,. | Câtu s' caftă si le tăesești. Câti se caută, să le promiţi, ; Cătu mai mult s pălăcărsești, Câlă mai multă să te rogi, PI 

() G. s. loneanu, op. cit. p. 29—32,
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Sade lucru s' bitiseşti Numai lucru să sfârşesci. 
Nu tii arsine a le rizile, „Nu ţi-ă ruşine, tu zizilicii, 

Că-iîii cafta patru îlilie, | Că-ml. cere .patru mii, 
Patru filie ma si Li stranie, „_„Pateu mii numai, pe strae, 

Aite patru ti gherdane. Alte patru pentru salbă. 
Tora, dado, ti a mea căsmete, Acum, mamă, pentru noroculă mcii, 

îii esi nouă a dete,' A eșiui unii noii obiceiit 

S-povlă "'nvestele duvalete. Să .porte mirâsa toalete, 

Tora, dado, nă duiieaie Acuma, mamă, este o lume, 

S-portă ebiurchiuri cu elmaie  |Să porte chiurchiuri cu roşii 

Si-aibă gionele tru sevdaie. Să afbă voiniculi pentru amoriă.   
Mai este o variantă a acestui cântecă; €tio: 

Fanca îiică, Fanca mare "IFancă mică, Fancă mare, 

Fanca fiică si grămătică, ""IFancă mică și 'nvățată 

Grămătică di sculie ; | Invăţată din şeolă; 
Scolă, lea dado, s'mi isusești Scolă, mamă, să mă logodesci, 

Cât să-ți caftă s'nu mutreșşti, Ori câtii ţi-a. cere să nu te uiţi, 

Și-camă se li pălăcărsești; Și încă chiar să-i rogi. 
—Nu am hilie, iii am orfanie, —Nu am fiică, am copii săracă, 

Patru îiili si va ti straiiie, Patru mii voesce pentru strae, 

Și alte patru ai gherdane, Şi alte patru mii pentru salbă. 

Fustane, dado, pân di mese. Aochie de mătasă, 

Le dado ce caftai Polcă, mamă, până la mijlocii, 
Ce caftai di me facti. Mamă ce căutai, 

i Ce căutat de mă făceai:   
După ce mirele întră în casa miresei, părinţii lui dai 

daruri la fraţii şi la rudele miresei, deosebite lucruri, pre- 

cum colțuni, cămeși, batiste, și mai cu semă mai multe 

părechi de ciubote, &r mirele cu fârtaţii, carii sunt trei 

la numără, scoti papucii, cu cari e încălțătă mir6sa, şi . 

o încalță cu alţii, pre cari i-a adusti mirele; ca se preface 

că nu-i primesce, aruncându-i cu picioruli de trei ori, - 

după care apoi se lasă a fi încălțată. 
In Pindă mai este obiceiulii ca toti atunci nemurile să 

încingă pre mire'cu brâii roșă. 

$. Fi Mariană : Nunta la Români. . 28
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După aceea mirele cu:mai mulţi faciori se duce la casa 
nunului, 

sulă. Nunulă încalică pe ună cală,. 

și acolo îlă invită să mergă cu ci acasă la din-. 

care i s'a adusi a- 

nume, şi. acâsta este o mare cinste ce i se face, a nu-l 
lăsa să mergă pe josă. 

După sosirea nunulci la casa mirelui, pornescă cu toții 

la casa miresei, 

Bună sera nune mare 

Acâsta seră, bună s6ră. 
Acestă oste di'nvărligă 

Este tută 6ste a ta, 

Una îiilie şi cinci sute. 

Toti atunci se cântă. şi 
toriu : 

Bună sâra tine fârtate, 
Acestă seră bună s6ră, 
Fârtate mustrea multu gniue. 
Mutrea s'nu ne-urusinezi, 
Cu acestă oste de nvărligă, 

Inainte de-a se porn! miresa 

și acolo se cântă nunului așa: 

Bună sara nune mare, 

Astă sară, bună sară. 

Acăstă oste de'mprejurii 

Este totă ostea ta 

Una mie şi cinci sute. 

fârtațiloră cântecului urmnă- 

Bună sara tu fărtate 

Acâstă sară bună sară. 

Făvlate uită-te fârte bine, 

Uită-te să nu ne rușinezi 

Cu acestă oste de'mprejurii. 

la biserică rudele ei cele 

mii de aprâpe o sărută pe rendă şi-i cântă cânteculu ce 
urmeză : 

Tremură sârele a scapetă, 
Tremură inima a feteliei, 
Se'mparte fâta de dada sa, 
De dada-sa, fâta, și de tată. 
Pranză-mi, dado, pranză- mi, 
Acest pranz, pranză- mi. 
Că-s fii fug, lea dadc, xenele, 
Nenele, ne sciutele. 

Afară de acestă cântecă 

  

Tremură sârele și apune, 

Tremură inima fetei (miresei), 

Se desparte mirâsa de mamă 
De mamă, mirâsă, şi de tată. 

Dă-mi ună prânqii, mamă, dă-ni 

[unii prândi, 
La acestă prângii, mai ţine-mă la 

[prândă, 

Ca să scapi, mamă, de străinătate, 

De străinătate, de necunoscuţi. 

obicinuită femeile mai împro-
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"vizeză; și alte cântece, care atâtă mişcă pre miresă și pre 
celelalte rude, în câtă cu totele începi a plânge, jelindă 
ducerea mirese! din casa părintescă. 

Scoborindu-se apoi miresa în ogradă, mirele și nemu- 
rile lul ireci pe denaintea ei, și în trâcătă se uită lungi 
la ea, măsurându-o cu ochii din capi până în piciore, 
apoi fraţii ei, verii și alte nmuri de aprâpe, mergi pe 
lângă ea, ținendu-o de braţii unulă de o parte și altul: 
de ceelaltă parte, până când întră în biserică, pentru ca 
nu cum-va s'o atingă cinc-va în cale. Totă atunci începi 
Și ghiftăi (lăutarii) a cânta... | , 

Totu timpulă, câtii merge mirâsa la biserică, are ochii 
pe jumătate închiși, nu. se uită nici în drâpta nici în 
stânga, ci drepti în pămiîntă, are trupulă țapăni, calcă 
cu pași mici și rari, în câtu abia se mişcă. 

In cele mai multe locuri mirssa se duce călare la bi- 
serică şi se întorce toti așa (1). 

  

(1) T. T. Burada: Datinele la nunți ale pop. rom. din Macedonia, publ. în 

op. cit. p. 420—422,
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AV. CUNUNIA. 

După ce aii sositii la biserică (1) şi după ceai inteală 
în muntru,, fie miresa bogată sau sermană, tenără sati hi- 

trână, frumosă sau urită, este datină. ca să se, aşeze ina 
intea; tuturoriă femeiloră chiar și a celorii mai bătrâne și 
mai cu vagă în întregi satulă. .Aice. stă ea apoi între 
druscele sale până după liturghie, adică până ce sosesce 
timpulă cununiei, căci în Bucovina mai tste cununile la 

poporulă de rând se sevârșescii de ună timpi in câte 
nemijlocită după. sfârşitul liturghiei. La clasele cele mal 
culte însă, la o samă de orăşeni precum și la.unii din: 
tre țăranii cei mai avuţi şi- mai aleşi, se sevârşesce cu- 
nunia totdâuna după vecerne și anume pe la însărale 
sau, chiar ca și la Romani (2) încă şi mat târqii. La a 
cești din urmă adeseori se sevârşesce cununia și acasă: 

Mirele, după ce întră în biserică, stă în. despărțitura 
bărbătâscă, însă nu între druscele sale nici înaintea ce- 
lorlalți bărbaţi, ci unde! apucă. o 

  

  

(1) Miresa din România, ajunsă la. uşa hisericsl să se cunune, pune deasupră ușei atâte degete la câți ani voesce să facă copit.—G. S.lon&nu, op. cit. p. dl: (2) Festus, p. 25-a. Patrimi et matrimi pueri praetextati tres nubentem de- 
ducuni; unus qui facem praefert ea spina alba, quia noctu nubebant, duo qi 
țenent nubentem. 

, Trei băteţi legitimi după mamă şi tată îmbrăcaţi în toga pretextă pelreci mi- 
vesa la mire, unui care duce înainte fachia de păducelă, pentru că înainte nuntă 
se făcea n6ptea, şi doi, caril ţinea mir&sa.



* In unele. părți ale Transilvaniei este-datină ca mirii să 

între în biserică cu pălăria sau: cușma pe. capi și așa 

să se cunune. In cele mai multe părți întră fără de pă- 

lărie sai, dacă şi întră cu acâsta, nu -se cunună cu dinsa 

pe capi. Cel dintâi o faci, după cum.se crede, mai multă 

din văutate, decât din datină ca mai pe urmă să aibă 

pretextă de a dice: «at cununată pălăria, părinte :» (1) 

Acsstă datină e usitată şi la Românii din Moldova, 

unde mirele asemenea stă în 'liserică cu căciula pe cupă, 

dar ca are aici cu totulii altă însemnare, adică aceea că 

mirele e socotită de ccialalţi de împăratii. (29) Acestă în- 

semnare, după părerea nostră, e cea: adeveraia şi totă- 

odată și cea mai veche. 

După liturghie urmâză cununia. 

La cununie, pe lângă ceremoniile curati bisericesci, se 

mai observă încă şi următârele datine : nemijlocitu îna- 
inte. de începerea acesteia se aşterne în mijloculi bise- 

ricei, adica în despărţitura bărbătâscă, unu scorțariă sau 

uni covoră. o bucată de pănură împăturită în patru (3) 

sau și unii petici de pândă cam de o jumătate de 

metru de lungă. (4). 

Acesti scorțariă, sau ce este, pe carele slă “mirele de- 

a drepta “și miresa de-a stânga cu  amândoue picidrele 

toti timpul câtă dureză cununia (5) ne aduce aminte de 

  

(1) Com. de d-li Toni : Georgescu. înv. rom. din Scoreiă şi Al. Popă, prof, 

în Bucureşci, 
(2) Columna lui Traiană, an. LX. p. 417.— In România din contră este da- 

țină că «ună ginere nu se cunună încălțată cu cisme; | sub cuvîntă, că la cis- 

me se potă încăputa cărimbe (în Bucovina : a căputa turelei sing. turdtcă) ast- 

felă că şi ginerele se va căsători cu altă miresă, netrăindu-i cea dintâitis. — 

G. S. Iontnu, op. cit. p. 32. | Pa. 
(3) In Bucovina şi la Cantemirii. op. cit. p 146, 

. (4) Com. de d-lă T. Duşanescu. 
(2) Pretutindene î în Bucoviua. Vedi și e “Calend. pentru Ducat. Bucov. pe 1837 

şi Dim. Cantemir, op. cit. p..146, - !
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pielea oii jertfite, pe care se așezau mirii romani, când 
se căsătoriaă. (1) 

În comitatulă Honidâreă însă atâtă mirele “câtă şi mi- 
resa stau numai cu piciorulii celu dreptu, şi se crede că 
celii ce va pune ântâiași dală.. piciorulă pe pândă, acela 
după cununie ori și ce va face, făcut va fi, Și ce va po- 
runci va trebui să se împlinâscă, mai pe scurtă că eli 
va îi stăpâna peste soţul seii. (9) 

La Românii din prejurulă Timișdrei din contră se oh- 
servă adeseorr cum se silescui mirii când se așeză la 
cununie, ca să se calce unulii, pe altul pe picioră din 
respeclulă supunerei, credându-se că dacă mirele a pu- 
tută mai năinte călca pe piciorul miresei, i va fi acesta 
supusă, Și din contră. (3) 

Datina acesta esistă Și la Românii din România (4) 
precum şi la cei din Aloravia, cari! acuma de multi 
sunt slavisaţi (5) apor la Lranceji (6) și la Liteni (1) 

(1) Serv. ad Aen. 4, 374: Mos enim apud veteres fuit flamini et flaminicac ut, (lies. cum) per farreationem in manus convenirent, sellas duas iugatas ovili pelle super iniecta poni eius ovis, quae hostia fuisset, et (lies ut) ubi nubentes 
capitibus in confarreatione flamen et flaminica, residerent. 

La cel vechi era obiceii ca flaminulă și flaminica să se căsătorâscă prin mân- 
carea, plăcintey, să se aşeze doue scaune împreunate şi acoperile cu pielea oil aceleia, care s'a întrebuințată ca jertfă, şi pe acele scaune să se aşeze cu ca- 
pulă acoperită flaminuliă şi flaminica, cari se căsătorescii. 

(2) Com. de d-lă Duşanescu. 
(3) G. Trăilă, op. cit, p. 445, . ” (4) G. Ss. Ioneană, op. cit. p. 21: «Când miri - stai în biserică la cunuzie, mirâsa -pe nebăgate de samă pune unii picloră pe alii ginerelui, ca 'ca să fie mai mare şi mai cu autoritate în Casă.» 
(5) Dr. Ioh. Nep. Enders ; Der Molkencurort Roznau in Mâhren und seine Umgebungen. iVien, 1872, p. 37: «Când înfăşură preotul de naintea altarlu- lul mânele miriloră cu stoia, atunci caută mirâsa ca să calce pre mirele stă pe pictorii, Dacă-t succede, e de părere, că va predomni “asupra bărbatului sei.» (6) Diringstela, op. cit: p. 251: «In momentulă, când încredințațiI aii să pri- mescă binecuvîntarea, câ-că mirele să îvgenunche pe rochia. miresel, şi acâsla CrăşI cârcă să-lă împledice (oprâscă), căcI dacă îI 'succede luy, atunci e pentru dînsa domnirea în casă o dată pentru-totdeauna pierdută.» 
(7) Diringsfela, op. cit. p: 21: «In timpulă. cununie! caulă “niiresa să calce
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Sub scorțarii și anume în loculă acela unde stă mi- 
rele și mirâsa cu piciorul dreptă se punii totdeauna a- 
tâtu la unulu câtu și altulă galbeni sai alți bani dacă 
sunt din clasa de josă. Banii aceștia, carii sunt meniţi 
pentru pălimaru, însemneză că încredințaţii nu caută la 
lume, ci tâtă mărirea ei o calcă în piclăre (1). sau spre 
a arăta prin acesta că calcă în picidre tâtă mărirea străi- 
nă și deșartă așteptândă şi dorindă numai fericirea cas- 
nică. (9) | 

Alăturea cu dinşii sau și de napoia lori stati mamii ţi- 
nendu fie-carele în mână câte-o lumină mare de câră a- 
prinsă și împodobită cu cordeluţe, cu bumbacă sai și cu 
strămătură de diferite culori, cu. deosebire însă albastră- 
Toșă și galbenă, şi anume: nunulu totdeauna de-a dreapta 
mirelui, âr nuna de-a stânga miresei. (3) 

Intre doue făclii se cunună şi mirii romani, (4) 

- ȘI acuma, după ce s'a așezată -fiecarele la loculii seu, 
începe preotulă funcționari a le ceti mai ântâiii logodna, 

pre mire pe picloră, ca să-şi asigure domcirea asupra viitOrel sale căsnicii, şi 
fiind-că şi mirele o doresce actsta, de-aceea adeseori se nasce o luptă, care e 
cu atâta ma! comică că amândol voescă a-şi ascunde pici6rele şi fie-care se 
uită la picl6rele lorii». , 

(1) Dim. Cantemiră, op. cit. p. 145. — G. S. Ioneanii, op. cit. p. 31 : <Mirir 
Întrați în biserică să se cunune,li se aşterne sub piciâre o scorță sai altă aş- 
ternută pe care se aruncă şi bani, nesocotindii prin acâsta materialul sunătorii, 
călcândă în piclâre tote măririle deşarte, cari se faci prin bani, dorind numai 
fericirea casnică» . 

(2) Calend. p. Ducat. Bucovinei pe an. 1857. 

(3) Dim. Cantemiri, op. cit. p. 146:: «Lângă el la spale stai nunulă şi nuna, 

ținâudă doue făclil asemenea de lungi, de grâse şi de grele. 

In unele părţi ale Transilvaniel însă, după cum ne serie d-lui [. Georgescu, toti 

timpulă câtă durâză cununia ţină în mână câte o lumină aprinsă nu numai nunil 

cei mari, ci şi mirii. In altele €răşi, şi anume pe lângă isvorulii Someşului mare, 
după cum ne scrie d-lă |. Popi Retaganulii, mirii ţină câte o lumină aprinsă în 
mână când cetesce preotulă evangelia, 6r nunil cel mari, totii atuncea, țină de= 
asupra capului mirilorii ună colacii cu o lumină. 

(£) Prop. 3, 11, 46: Viximus insignes inter utrameue facem. 

An trăitii vestiți între ambele făclir.



de cum-va acesta nu li s'a cetitu mai nainte, și apoi 

cununia schimbându-le în același timpi înclele şi puindu- 

le câte-o cunună pe capi. : 

In Timişdra şi înprejurime e aatină de-a se pune pe 

capulă mirilorii ună sovoniă 'lungă din pândă albă și peste 

acesta. se punii cununile bisericesci, nu, bună ră ca în 

Bucovina, pe capulii golu. Acestii.sovonii se l6gă după 
cununie pe după grumazulu miresei în semnul vergu- 

riel. (1) Ma 

Î-  Cununile, cari se numescii cununi de nuntă și cari au 
în genere forma unui cerci, în cele mai multe părţi sunt, 

după cum S'a arătată mai sus, de mai nainte făcute și 

se întrebuințeză nu numai: la o singură păreche de tineri, 
ci la mai multe. In unele părţi însă se facii anume pen- 

tru tineril, ce ati să. se cunune, din rămurele. de poni 

roditori, cu deosebire de pruni, „precum Ș din - mirtă 

sai bărbănoci. 

Dacă juna păreche e lovită după cununie de nenoro: 

ciri și năcazuri, se dice că a tosti cununată nu cu cu- 

nună de pruni sai de alti pomii roditoriă, cicu cunună 

de rugă, atribuindu-i-se astfelii rugului o afinitate și le- 

gătură mistică cu ncfericirile Și, aspra sorte a vieţii, sau 

din causa ghimpilori sei sai din cauza pietrosului și stăr- 

pului locii, unde cresce. (2) 

Și nu o dată juna păreche, dacă îi merge răi, se plânge 

asupra nânaşilorii, dându-le vină că ari fi cununato cu 

cunună de rugă ca să n'aăbă traiulă pruncul, adică fără 
a gusta plăcerile și desmierdările, ce , oferă omului viața 
tânără, traiului de nevastă: 

Bată-te -foculii nănaşii 

Cu cine mă cununaşii 

(1) G. Trăilă, op. cit. p. 445, 
(2) M. Pomniliă. Balade pop. p. 87.
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Cu cununa. ruzului | 

Să n'am traiul pruncului. (1) 

2 ax 
Și dacă unuia. dintre cununaţi îi pică în-decursuli: cere- 

moniei cununa de pe capii sai pierde inelul de cununie, crede 

“poporul, că viaţa junei părechi nu vă fi încununată cu 

îndestulare, pace şi fericire; că va ave forte multe de su-, 

ferită sai chiar că unulă dintre dinşii va muri tocmai 

când îi va fi lumea mai dragă. Destulă că căderea cunu- 

nei de pe capi și pierderea inelului de cununie produce 

o impresiune atâtă. de rea, că, numai dacă ar fi cu pu- 

tință, numai dacă faina cununiei nu ar fi pentru poporulă 

nostru cea mai sfântă taină, n'ar sta multi pe gânduri, 

ci îndală s'ar. desface numai şi numai ca să n'aibă în 

viitoriă a,da preste o nefericire prea marc. 
Dar nu numai căderea cununei de pe capi prevestesce 

nenorocire, ci chiar și atunci când se pune, strimbă - pe 

capă îacă nu e semni buni. 

Acestă credință se află și lu J/acedo-români. O dicală 

de-acestora sună: chiline! s'furim că nu-ți Dag curuna 
strimbu s'mu-thi dzică pi numa! adică : «fine! de-nu-ți pul 

«cununa (cor6na) strimbu să nu-mi dici. pe nume». 
In acâstă dicală se află mai multi o ameninţare, în 

casă când finulă nu arii voi a face ce-va pe plăcerea vii- 

ionului stă nânași. (2) 
Precum căderea cununiei de pe capă se consideră de 

unii semnă răi, totă așa se consideră de semni reă și 

Slingerea unei dintre luminele, ce le ţinii nunii cei mari 

în mână, (3) sai când unulă dintre tinerii ce se cunună 

ride prea multă în: decursul cununiei. (4) 

(1) M. Pompilii, Balade pop. p. 28. 

12) tom. de d-lă lutza. 

(3) Com. de d-lă 1. Georgescu. 

(£) Cred Rom. din Bucovina.
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< După rîsă vine plânsă» dice uni proverb străvechii. 
Dreptă aceea amândoi tinerii caută ca în, totii decursulă 
cununiei să fie câtă se poate de serioși. (1) 

Ba, în ținutului Timișorei este datină ca miresa să ie 
în timpulă cununiei ună bană de argintii în gură, cu 
scopi, după unii, ca să nu nască prunci în grabă, ră 
după alţii ca să-i fie .tonulă — gura — predomnitoriii 
preste bărbatii ca sunetulă argintului. Toti din acestă 

scopi după cununie trage miresa de funia campanei. (2) 
Când pune preotulu cununile pe capuli tinerilorii și 

mai cu s6mă când înconjură cu dinșii și cu nunii cei mari: 

în formă de danţii masa .la care s'a cetiti cununia, și 
pe când cântăreții cântă tropariulă usitatii Isaia dănț- 

esce.... vorniceii carit încă sunt de față precum și nt- 

murile tineriloră cununaţi aruncă în tote părțile bisericei, 
dar mai alesi asupra capetelori celorii cununaţi bani 

meruuţi, nuci, alune și hemeiti uscati, spre a arăta prin 
acesta pe de-o parle că tinerii cununaţi nu ceri dela 

Dumnedeiă, dătătoriulu 'de "viaţă, decât timpuri rodilore 

de nucă, alune, și hemeii ete, 6ră pe de altă parte căse 
lepădă. de tâte jocurile copilăresei, avendiă de aici înainte 

a se ocupa numai cu lucruri mai înalte şi seriose. (3) 

Cei dintr'o stare mai înaltă precum și o samă de 0: 
rășeni aruncă mai adese ouă zaharicale, 6ră la Românii 
din Alacedonia nașa e aceca care aruncă orezi sati ori 
asupra poporului dintr'ună ciurii ce-lă are cu ea. (4) 

  

(1) Cred. Rom. din Bucovina. 
(2) G. Trăilă, op cit. p. 448. 
(3) D. Cantemirii, op. cit. p. 146 ;—Calendară pentru Ducat. Bucovinei pe an. 

1857; —G. S. Ionâni, op. cit. p. 332;—1. C.Tacită: Nunta la pop. rom. op. cil. 
p. Zi: «Serviţulă divină finită, conformii prescripteloră bisericescl, o ploe de 
alune, nuci, grâă ori fasole, în generalitatea casuriloriă mat cu samă cofeturi, a- 
copere faţa biserice!, desemnândă asifeliă belşugulă pe urmele noiloră căsă- 
toriţi». 

(4) T. T. Burada: Datinele la nunţi ale pop. rom. din Macedonia, publ. în op. cit, p. 492, 
"
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Datina de-a arunca diferite fructe şi zarahicale, mai 

alesi insă nuci și alune, e de origine romană (1), caci ea 

se află nu numai la Români, ci şi la celelalte popâre ro- 

manice, precum : Italieni (2), Franceji (3) şi Spanioli (4). 

Totă atunci, când preotulă dimpreună cu nunii și cu 
mirii incunjură de trei ori după olaltă tetrapodulă despre 

stânga spre drâpta (5), er cantorii cântă tropariulă «Isaia 

(1) Zesti ep. p. 172: Nuces flagitantur nuptiis et iaciuntur pueris, ut novae 

nuptae intranti domum novi mariti secundum fiat auspicium. 

Nucile se ceră la nunţi şi se aruncă copiilori, ca să fie începutii cu norocă 
penlru ndua. inir6să, care intră în casa noului ex bărbată. 

Maui ad Virg. ecl. &, 30: Sparge marite nuces nuptiali festo nuces dividi vel 

in solum abiici solent. Sic puerorum colligentium strepitu vox puellae non 

auditur. Vel ne infausta verba ad aures ferantur.. „Est et illa opinio, quod, qui 

nuplias contrahunt, lusus-relinquunt. .._..__-- tatii 

Aruncă, bărbate, nuci la serbarea nunţii se obicrnuesce a împărţi saă a le 

arunca pe pămîntii. Astfeliii din causa. svonului, ce-lii facă băcţii, când culegii 

nucile, nu se aude glasul fetil. Saii se face acâsta, ca să nu pătrundă la urechi 
cuvinte vorbite înțr'o 6ră rea. Mal este şi acea credință că acel ce se căsăto- 

rescii părăsescii jocurile. - 

Catull. 61, 127—131: 
Da nuces pucris iners, 
Concubine : satis din 
Lusisti nucibus: Iubet 
lam servire Talasie. 
Concubine, nuces da. 

„Dă nucile băeţilorii, leneşule Concubine, destulă te-ai jucată cu nuci, acum 

avemiă plăcere, să servimi lui Talasiu, dă nuci Concubine, 

(2) Diăringsfeld, op. cit. p. 96: «La serbarea nunţii din noii se aruncă asu- 

pra mirese! și mirelui, însă de astă dată nuci şi migdale». 

(3) Dăringsfad, op. cit. p. 281 : «La Gaillac li se aruncă mirilor, pe când 

încă îngenunche înaintea altarlului, nuci pe spate, şi a balulă, pe care logod- 

niculiă din Gez trehue să-lă dea în diua când i s'a strigatii întâia vestire, cel 

invitaţi auncă nuci .cu pumnil». 

(1) Dăringsfeld, op. cit. p. 268. 

(5) Precum îndătia6ză Români! în diua de astădi a se'nverii de trek 011 în 

prejuruliă tetrapodului, de'naintea căruia sai cununată tinerii, chiar aşa îndă- 

tinaă şi rechii Romani a se'nvârli mai de multe ori din stânga spre drepta în- 

prejurulă altariului pe care aduceaă jertfă. 

Plautus Cure. 69: P. H. quo me vertam, nescio. P. A. Si deos salulas, dex” 

iroversum. censeo. 
- In cotro să mă îndreplii, nu sciă. „Dacă saluţi pre del, credii că merg] în spre 

ertpta, 

Sere. ad den. 4, 62: Matronae enim sacrificaturae circa aras faculâs teien-



— 444 — 

dănțuesce», pălimariulă, care merge înaintea preotului cu 
uni sfeșnică, în care se află o lumină aprinsă, (1) se 
plecă repede și rădicândă scorțariuli, ce-a fostă așternrtu 
sub picidrele miriloriă, ea banii de sub .scorțarii și-i 
stringe. (9) | 
Mai nainte însă de ce începit a încunjura: tetrapodulă 
preotulă dă la amândoi tinerii, precum și nunilori celori 
mari, vină dintr'unii păhari și câte-o făliuți de pâne în- 
tinsă în miere, ca să guste de trei ori:în. semnu de a: 
more perpetuă și unire 'nedespărţită. 

In comitatulă Zaranduluă preolulă, după ce s'a îuvârtită 
Și a treia Gră cu mirii în jurulă mesei, -adică a: tetrapo: 
dului, tae dintr”o pogace, cea adus'o cumătra cea mare, 
patru fălii înguste și din una dă mirelui să guste de tri 
ori, dintr'a doua miresei, âră din celelalte nuniloră. Toti 
atuncea le dă de gustati, ca și'n Bucovina, vint dintrună 
păhară totă de trei ori. (3) 

Pânea de grâii întinsă în miere sai pogacea, care este 
îndătinată nu numai la Români, ci şi lu Italieni (4) și 
Franceji (5) a se da mirilor de gustare după uctulă cu- 

  

tes ferebantur, Quidam genus sacrificii appelant, quod veteres, cum aras circul- 
rent et rursus cum reverterentur et deinde consisterent, dicebant minusculum 
sacrum, 

! i 
Matronele când volauă să jertfescă mergea înprejurulă altareloră cu cădel- 

nițe în mânI. — Unii numescă ună feliă de! jerifă ceea ce 'numiai cat vechi 
jertfă mică dacă mergemii îaprejurulă altareloră şi &răşi se 'ntorcoaui şi 6răşi 
se purtau, 

“ 
„__ (D) Aşa îndătinau şi Romanii, când încunjuraă altarlulă de jertfă, de a merge 

unulă c'e făclie aprinsă înainte. ” Pi SI Valer. Flaccus Arg. 8, 245: ignem Pollux undamque iugalem praetulit ut 
dextrum pariter vertantur in orbem. , 

Polux duse înainte făclia şi apa întrebuințată la căsătorie, astfeliu în câtă 
forma ună cercă asemenea, mergânâi în drâpta. 

" (2) Pretutindene în "Bucovina. 
(3) Com. de a-lă 7. Duşanescu, 
(4) Diringsfela, op. cit. p. 46, , 
(5) Dăringsfela, op. cit. p. 216: «Feclorulu de onâre aduce o coşărcuță aco-
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nuniei, ne aduce aminte de plăcinta străbuniloru noștri, 

a Romaniloră, fără de care nu se încheia nici o căsă- 

torie. (1) 

In fine după sfirșirea ceremoniilorii și rugăciunilorii 

prescrise de biserică şi după t6te datinele arătate mai 
susit iesi cu toţii din biserică afară. 

perită, cu unii şervetă.albă şi dintwacesla, scâte preotulii o pâne albă, face cu 

cuţitulă cruce asupra el, şi tare dintr'insa o bucăţică, pre care o rumpe în două 

şi aşa o împărțesce între noil soți. Asemenea lea elă din coşăreuţă uni şipă 

cu vină, târnă puţină dintr'insulă întrună păhară şi-lă dă mirelui, care, după 

„ce a băută vr'o câte-va picături dintrinsulă, îl dă la rândulă săi mirese). 

(1) Gaius. 1, 112 : «Farreo in manum conveniunt per quoddam genus sacri- 

ficii, quod lovi farreo fit : in quo farreus panis adhibetur. 

Cisătoria se face prin o plăcintă aducându-se jertfă lui «lupiler farreus» : 
la acestă jertfă se întrehuințeză pâne (plăcintă) de grâă. 

Ulpian. Y : Farreo convenitur. in manum certis verhis — ct textibus X prae- 

sentibus et solemni sacrificio facto, în quo panis quoque farreus adhibetur, 

Căsătoria se face prin o plăcintă sub o formulă anumită şi în presenţa a 10 

inarturi aducându-se o jertfă la care se întrebuinţeză pâne de grâă. 

Dionys, 2, 20: 2r3dowv îi obs tzzous za vouluots oi mada Yăuays Pouaizii 2205 

Ttogia zepthapudeiots Fadeayei i0us a Zis zomovias 03 ga2ts, 6 madoduzv azi; Xe. 

3 o Tv data ra uEps zo0dd63 avdrs azot auzul; 3 îi <popri — 7 dania "Eo 

Axes Tov ugidizoy 22050 Xgpătizazuv Yzoăzuaâxovzt3 î7d 269 Puzo zeus xacag G- 

uda 0ddis aăsăs padoivzas, 03 “Peouztot Teatepzazov sa A2p330y 73 do pudaca 0, etvat 

  

m -35 [is de 053 &zăars as zuzoo Vosi ia5 ZATAG/ 0325 vei “pă9 Za ua! 03 

    Ezztuzav siş ROXWzzNEIzIz23 ăzag/ăs 36 290. | 

“- Căsătoriile sfinte şi legitime le numiat cel vechi pe latinesce «căsătorii cu 

pâne> pentru întrebuinţarea pâner de grâi (slacă) pre care îli numimiă noi 

grecesce fa =far=alacă. Căci acesta (adică grâulă saă alaculăj este nutrimen- 

tulă lori întrebuințată din vechime. Şi precum no! Greci! privindă ordulă de 

fructulii celă mal vechii facemiă jertfele cu ordă numindu-lă <ordă prăjită», 

aşa şi Romanii privindă grânlă 'de fructulă celii mai cinstitii, începea cu grâulă 

fic-care jerifă de ardere; căci r&mâne şi astădi acestă obiceiă şi nu s'a schim- 

bată în jertfe mar lucs6sc.



XVI. INTOROBREA DELA CUNUNIE. 

Când dă mirele şi ii'resa să Yasă din biserică afară, 
după ce s'a sfârșitu ceremonia cununiei, vorniceii dimpre- 
ună cu alți feciori, carii așteptă la ușa bizericei, ii iau 
pre amândoi între drusce şi formând. unt lanţi lungă 
îi scoti în chipulă acesta afară din curtea bisericel (1), 
unde formeză şi jâcă o horă, la care iai parte nu numai 
mirele, mirâsa, vorniceii și druscele acestora, ci și o mul- 
țim2 de alţi feclori și fete. Insă vornicei! nu jocă multi, 
ci după ce s'aă înverlită de vr'o câte-va ori, lăsându se 
de jocă, începi a cinsti și a pofti pre toți cel ce se află 
de faţă la nuntă. ” | 

Se întâmplă adeseori că în aceeași di şi în una și a- 
ceeași biserică se cetescu mai multe cununii după olaltă, 
ba, uneori șin unele locuri chiar și de-odată. Cu tote 
acestea însă nici când nuntașii de la doue sati trei nunţi, 
câte suni, nu se amestecă între olaltă nici nu Jjocă cu 
toţii la un lect după ce aă scosă pre muwe și pre mi- 
resă din curtea bisericei afară, ci fie-care nuntă jocă pre 
mirele și mirâsa sa deosebiti de celelalte nunţi. 

    

(1) In Selagiă Ya mirele după cununie pre mir&să de subsusră şi nemijlocită 
după ce aii eşită asifeliă din biserică, avândă din dămână ună pistolă încăr- cată, îl dă în mâna drâptă a micesel, și ţinându-se amâaol de mână, mie resa împușcă din pistolă în semaii de mulțămită că a ajunsă timpulă cununie! De aice apol se despartă până lu revedere. —Com. de d-lui E. Popă.
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Er după ce au sfârșit hora începută de jucati, şi vor- 

niceii de poftitii la nuntă, mirele și cu vorniceii. sei înca- 
lecă pe cai, 6ră mirâsa cu nuna, care ţine lumincie de 

cununie aprinse în mână, cu mai multe neveste, precum 

și cu o păreche de lăutari se sue în trăsura menită pen- 

tru dinsa, și aşa se întârce fie-care la casa sa părintescă. 

La munte, unde, după cum am arătati mai susi, în- 

dătineză și mirâsa a merge călare, când se'ntoreă dela - 

cununie, mir6sa merge așa de aprope de mire ca nime, 

până ce vor ajunge acasă, să nu se potă strecura şi 

trece printre dinşii. Spre scopulii acesta adese ori se l6eă 

calulă miresei de ală mirelui și aşa se întorci, fiindă si- 

guri că făcându astfelit nime nu va pute trece printre 

dinșir. (1) 

Alăturea cu mirâsa se duce mirele şi 'n acele părți, 

unde este datină ca amândoi să se întoreă pe josi sau 

în una şi aceeași trăsură. 

La întrecere mulţi le iesii inainte cu cofe pline cu apă, 

pe care le varsă în cale, urându-le ca tâtă:-viaţa să le 

mârgă în plinii. Ex mirele, drepti resplată pentru acâstă 

faptă şi urare, dă fie-căruia câte ună bacșișu. (2) 

Toti așa e datină şi la Românii din Transilvania. 
«Intre doue făclii aprinse,—serie I. C. Taciti,—plâcă 

cununaţii însoţiţi de publici. Nunuli ori nașulă şi nuna 

aruncă monete în tote donițele cu apă, ce staii puse de- 

o parte și de alta a drumului, cumpărândă astfeliă pro- 

tecțiunea (eului căsătoriei. Lăutarii cântă și chiuiturile a- 

mintescii satului că căsătoria s'a făcutii.> (3) 

  

(1) In România se crede că, dacă vre unul dintre ctnunaţi, întorcându-se 

dela biserică, va pierde ceva până acasă, va muri.—G. S. lonână, op. cit. p. 34. 

(2) Datina Rom. din mar tâte părţile Bucovinel. 

(3) «Nunta la pop. rom.> vedi op. cit. 21. 
În Lotaringia e asemenea datină de a se arunca monete pe drumă, când 

se'ntorcii dela cununie, cu acea deosebire numal că aice «mirtsa aruncă mo-
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Și precum, când s'aă pornită la cununie, așa şi acuma 
când se întorci, nevestele ce insojescii. pre miresă cântă 
următoriulii cântec : : 

Frunqaliţă: de sub ghiaţă, | 
Duminică deminâţă 
Mândru s6re-a resărită, 
Mândră lună s'a ivită. 

Nu seiii luna sa ivitii, 

Ori sorele-a răsărit, 

Ori mirile a'nfloriti, 
Saii miresa s'a gătit 

Apoi şi acesta : 

Busuiocii verde 'n psallire, 
„Noi amii fostii la mânăstire, 

Ce-amii vădutii ne-a păruli bine: 
Doue cununiţe'n masă 
Și-a treia 'n capii la miresă, 
Unii sfeșnică cu luminare 
Și unii lăicerii sub piciore 
Dâue luminări la spate 
Și pe mas'o sfântă carte, 
Pe carte due inele 
Și-o cruciță pintre ele; 
Pe cruce doue cununi 
Și-o carte de rugăciuni. 
Diu carte popa cânta 
Și din gură întreba : 

După ce ati ajunsă a 

  

  

Și frumosii s'a 'mpodobiti 
Cu cunună de argintii 

La biseric'a pornită, 
La biser'că c'a ajunsii 

Și căpătând unii răspunsii 

In biser'că c'a întratii 

Și la cununie-a stalit... (1) 

De-și sunt dragi soţii ori ba? 

Apoi inelulii luândiă 

Cruce mirelui făcândă 

Inelele le schimbară, 

Cununile le luară 

Și pe capii le așezară 

La mire şi la miresă 

Ce ședeaii lâng'acea musă ! 

Păhari cu. pâne și miere 

Le-a dati, la toţi în vedere, 

Ca să-aibă traiii duleuţii 

Ca mierea din păhăruţii, 
Masa c'aii înconjuratii 

-Și Jsate le-ati cânlatii 

Și pe veci mi i-ai jurati. (2) 

acasă vorniceii și druscele iesi mi- 
Tesei înainte, o scoboră din trăsură și băgâncu-o cu dan- 
țulu în casă o așcză după masă, unde stă dimpreună cu 

    

nete nică, învălite bine în hârtie, ca să nu se vadă, câtă de mică e sumar.— Veqi: Diiringsfeld, op. cit. p. 251, 
(W G. Tomotagă : 
-(2)G. Tomolagă : 

Moravuri şi datine pucorale. op. cit. p. 56, 
Moravuri şi datine pop. în op. cit. p. 55.
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druscele şi cu vorniceii sei la „masă până ce sosesce 
mirele. 

Când întră în casă vorniceluliă primare, care conduce: 
danţulii, face de trei ori cruce cu bățulii pe ușă și dice : : 

Norocii și viaţă 

Traiii bunii cu duleeţă! (1) 
Sai așa: 

Cele bune 
Să s'adune, 

Cele rele 

Sa se spele! (2) 
In România, cum ai sositii mirii acasă dela cununie, 

miresa iea pre sâcră in braţe și dacă o pote rădicâ, ea 
va fi mat mare în casă, cr de nu, sera; după. acesta în- 
vălesce foculă pe vatră anume să astupe gura bărbatului 
și a sdcrei, ca să nu-i dică vre-odată ce-va. Toti atunci dă 
nuna miresei unti prospăti, cu care face câte o cruce 
in cele patru părți atâtii în afară câtă Și înăuntru casei, 
ca să mergă treba bine în acea casă nouă. (3) 

Precum la mir6să totii așa se face şi la mire. Pre â- 
cesta, cum a ajunsti acasă la părinţii săi, încă îli iai 
vorniceii între drusce şi băgându-li cu danţuliă în casă 
Ii aședă după masă. Er pe când îlă punti la masă neves- 
tele adunate cântă următoriulă cântecii : 

Legina-s'arii, „Vervurile, 
Clătina-s'ariă, Ramurile, 

Legăna-s'arii bradi'n munţi Și să-l bată la trupină 
Să se râge vântului, |Și mai josă la rădăcină, 

Ventului, - Să mi-i scâtă din pămintă, 
Pămîntului, "Din pămintiă, 

Să le cruțe 'vervurile, | Din negru lutii, 

  

(1) Din Cehoră, com. de M. Dimitrovici, stud. gimn. 
(2) Din Fundulă-Moldover, com. de d-li T, Leușştenă, 
(3) G. S. loneani, op. cit. p. 84, 

29 
S. FL Aariană : Nunta la Români.
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Să mi-i, trâcă prin ovăsi, „op - Săhănele,: 
Și să-i seâtiin jos la șesti Păhărele 
La pămîntii să mi-i obore, Să « De cinstită, de ospătatii, 
Să mi- ă facă trei pălrare, Mirelui de închinati ; 
Să-i despice'n mici bucăţi, [De cinstită părinţilor, 
Să-I înpartă în trei părți De'nchinatii nânașilorii, 
Și să-i ducă Ja trei târguuă, '-: |. Nânașilori, 

la trei târguri, Nuntaşiloră. 
La “trei meșteri, Tuturorii' slujbașiloriă 

Ca să-i facă săhănele, Și nouă. vătajiloră ! (1) 

Insă mirele de astă-dată nu stă multi la masă, ci în- 
bucă numai de vr'o câte-va. ori și apoi se pornesce “cu 
intrega sa: suită la miresă ca să o ducă la sine acasă: 
"Dacă, mirele e din alti sată, „atunci lasă pre mir6ză să 

mergi ca mal ântâiă cu ai sti acasă, și apoi, după ce 
mai îngădue puţină la biserică, se duce și elă in urma 
ci, însă şi acuma pe încetă așa că, până ce sosesce eli 
cu al săi nuntaşi, să fi avutii miresa timpi când să os- 
păteze. (9). o | 

Am „amintită maj susi că mirele, deși e din același 
satu. cu miresa, totuși se duce: de- odată Și dimpreună cu 
acesta la dinsa acasă. Acesta însă se'ntâmplă numai rari 
unde. In genere e datină atâță în Bucovina câtă și'n Tran- 
Silvania ca: mirele să se abată puțină pe- acasă, (3) sau să 
aștepte nițelă la biserică, și abia după aceea să se por- 
n6scă spre' casa miresei ca cu atâta mai imposantă si 
fie sosirea și pri ivea sa din partea, nuntașilorii, ce se 
află la miresă, - 

La clasele cele. culte. din contră e pretutindenă datiuă 
în Bucovina ca mirele: și miresa să se întorcă. de la cu: 
nunie în una. Și aceeași trăsură, i 

(1) G. 'Tomolagă : Moravuri şi datine pop. publ. în op. cit. p. 54 (2) Datina Românilori din ele mal multe părți ale Bucovinei (3) Com. de a-lă |. Georgescii : «După biserică nunuliă merge cu mirele la prândiă la. „socrulă mare, âr nuna cu miresa Ja socrulă mică>.,
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Toti așa era mai de multă îndătinatii şi'n 'Țara-ro- 
mânâscă, cu acea deosebire “numai, că în acâstă țeră 
amândoi tinerii cununaţi se întoreeaă dela cununie dea 
dreptuiă la casa mirelui, și nu la a miresei. Etă ce ne 
spune în privința acesta d-lă I. Ghica: | 

«Cununia se celebra la amedi la biserica enoriei, de 
unde apoi mirâsa nu se mai întorcea la căminul părin- 
tescu. Ea, adică mirâsa, împreună cu mirele, se punea în 
irăsură cu cai ce purtau gevrele, și luă Ja trăsură lumi- 
nările aprinse, înfipte într'o pâne... 'Trăsura era încun: 
jurată de toţi flăcăii, rude și amici ai ginerelui, cari îu- 
curai caii lori, aducândi: scire că: sosesce miresa»,; (1) 

  

TO pd ELI NO i 
(1) Op. cit. p. 93. o pe 

   



XVII. COLACARIA. 

După prânqă, adică după ce a ospătati puţini, luândă 

mirele pre voraiceil săi, pre lăutari şi pre toţi speții, 

câți s'aă aflată la dinsulii, pornesce la mir6să. Toţi se 

ducă de astă dată cu dinsulu, numai maica sa rămâne 

acasă ca. să pvregătâscă cele trebuincidse pe când se va 

întorce cu miresa. ' | 

Mirele şi: vorniceii mergi calări, ceialalți 6speţi însă în 

diferite trăsuri, între cari de regulă se află și unii cari 

cu patru sati cu șese boi meuiţi spre aducerea miresei și 

a zestrei. Și precum mai nainte, așa şi acuma atâli 
vorniceii, cât și ceialalți feciori, cari îlă însoţescii, împușcă 

din pusce și pistâle, strigă şi chiue de răsună satulu, eri 

lăutarii nu mai înceteză de-a cânta: 

Apropiindu-se de casa miresei vorniceii se duci înainte, 
ră mirele şi cu ceialalți nuntaşi rămână ce-va mai în 

urmă. Ă 
Vorniceii şi nemurile . miresei, precum şi i. celalalți nun- 

tași, carii se află Îa miresă cum audă că Vine mirele cu 

suita sa, îi iesi înainte și .legândi porta cu- funil și cu 

lanţuri nu lasă pre nime să între în nuntru. . | 
Colăcerăulă, adică unulă dintre vorniceii mirelui, carii, 

ai ajunsă acuma la pârtă, începe de călare a cuvinia:
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Ei! ce hală, ce veselie, 
Ce lucru pole să fie! 
Porla legată cu paie 
Glota "n capii stă să ne sate! 

Altulă : 

Da las'o, că-i cu Togozii, 
Pui o mână pică josii ! . 

Vornicelulă : 

Fraţilorii 

Fărtaţiloră ! 

Ce âmblaţi? 
Ce căutați? 

Colciceriulă + . 

Noi ce 'mblămă, „4 
Ce căutămiă 
Toti bine sama ne dămu. 
A nos tânără împăratii 
Pe aici a mai âmblatiă 
Cu pușca sa la venatiă 
Și ?n grădină s'a uitatiă, 
In a Niuvostră (1) grădină, 
Ce cu floră frumâse-i i plină, 
Și-a vădută o mânără fl6re, 
Și-a vădutii în astă curte 
O fire mândră de munte, 
Și-a văqut-o că totii eresce 
Și-a 'nflori toti : infloresce, 
Și-a rodi nu mai rodesce ; 
Și-a vădut-o că'mfloria 
Şi nici că mai odrăslia, 
Și-a pusii gândii ca să o ia 
Și s'o ducă peste ţări, 

Peste mări. 

  

(1) Niavâstră, Domnia-vâstră, 

  

Peste munţi 

„Nalţi, cărunţi, 
Pân' la ale sale curți, 
Pân' la curtea'mpărătâscii 

Acolo s'o răsădâscă 
Ca mândru să înflorscă, 
Să'ncâpă, să odrăslâscă 
Șin veci să nu veștedâscă. 
Și-a nost' tenării împărat 
Forte multă s'a bucurati, 

Filosofi a adunati, 
Cu dinșii la sfat a stati, 
Și făcură sfatii s'o mule 
La "mpărătâsca sa .curte, 

Și-a înflori, 

Si-a roai 

Și părinţilorii 
Mare pomană li-a fi. 

Şi-a nost' tenării împărată 
Tare s'a mai bucurati, 
Demincţă s'a scuiatii 

Pe ochi negri s'a spălată, 

Chică nâgră pieplănatiă, 

Straie noie a'mbrăcată, 
La ieâne s'a 'nchinatii, 

[În scări de aurii s'a 'nălțatii, 
Pe calii negru-a 'ncălicatiă. 

Din buciumiă a buctumâtă, 
Din trimbița trimbiţată, 
Grea oste a rădicatii 

Și la vânatii a plecati. , 

Când pe cale-a p'ecatuă 

Toti pămîntulii a sunati. 

Dar'ei ori câtă ai âmblatiă - 
Nemică nu ati aflată. 
Er colea pe la "sărată, 
Când era timpi de'nturnatiă
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Colea când ei îmi sosiră :, 

În poiana garofii 
Aii găsitii o urmă de: fâră.r RR 

Stă'mp&ratuli și-se miară. > * 

Să fie urmă de f6ră,. : 

Ori pote de-o 'dinişoră ?, :.: 

Unii filosofii învăţatii 

La urmă a 'căulatii 

Și din gura. cuvintatii: 

Că-l urmă de fl6re-alisă . 

Să stee de sari'n casă .. 

Cii-a nost'impăratit la -masă., 
Ali doilea bărbatii domnescii, : 

Filosofii împărătescii : . .:: 

A disii : că-i fl6re de raiii 

Să fie întru mulţi: ai . 

Cu'mpăratulii de buni traii. 

Ali treilea bărbatii domnescă, 

Filosofii: împ&rătesci. - 

A qisii : că-i urmă de dină 

Să fie de-adi. de la cină 

Cu'mpă&ratulii împreună;. 

Ală patrulea omi domneseii, 

Filosofii împărăteseu; 

Puţinii pe gânduri a: staLii 

Și pe urm'a 'cuvântatii:,, 

e Urm» asa-i de căpridră 

Ca să fie până'n' sară. 
Împăratului soti6ră.» 
'Tânărulii nostru 'mpă&ratii .- 
Asta cum a ascultatii - 
Tare s'a mai bucurati, 
Din buciumiă a buciumată. ,,.. 
Și câţi erai la vânatiă | 
La unii locii s'aii adunati: 
Prea'nălatulă: împăratiă. 
Peste 6ste. s'a: uitati. :: 
Și pe noi ne-a însemnalii 
Pe-acești doi 

lina să 

  

Pe-amendoi : 

Mici de statii, 
Buni de sfată, ., - 
Lungi de mână, 

Tari la venă ; 

Mici de stiitură LI 

Buni de gură ; 

Slabi la minte, 

Buni de cutinte; : 

Cu cai sumeți 

Din gură "ndrăsneţi, 
Cu cai bărbaţi 

Din gură'nvăţaţi ;, 

Din pistole dândii 

Din năfrămi luândii 

Și *n susă aruncândi. 

Si cum rie-a alesă 

Elă ne-a și trimesii 

Pe crângulii ceriului 

Pe semnulă păminlului, 

Pe suflarea vântului, . . 

Pe numărul steleloriă, 

Pe lumina luceferilori 

i-o căutămiă, 
S'o prindemii, să i:o aducemă. 

Noi ne-am şi luati, 

La drumii am plecată, 

Caii X-am strunilii e 

La drumiă am porniti . 

Si-am âmblatii 

Şi-am vânat : 

Munţii - 

Cu bradii, 
Delurile 

. Cu. ripele, 
Câmpurile 

Cu florile. 
Dar noi ori câlii am amblată 

Nemică nu am allatii.



Ev” când am loslă 

In poiana garofit . 
Noue-o stea ni se ivi, 
O stea ni s'a arătati,. 
Și'nainte ne-a săltatiă. . 
Noi după stea ne-am luatii 
Pe crângulii ceriului, 

Pe semnele pământului 

Pe suflarea ventului, 

Pe numărușulii steleloriă, 
Pe lumina luceferiloriă, 

Mulţi câmpi am cutrieratii, 

Mulţi codri am colindată, . 
Prin multe sate am âmblată, 
Dar' preste nimic n'am dati. 
lv când am fostii FI 
In dreptulii acestui locii 
Tolă 6ste-a statii în loci, | 

Și când am fostii 
In dreptulii acestei case 

Etă stâua luminâsă 
Aice că ni se lasă | 

La astă cinstită casă. 

Noi asta cum am văqutii 
Aice ne-am abătutii | 
Ca ori steva să ne daţi, 
Ori dina să ne arătaţi, 
Ori. cuvântul să ne daţi, 
Ori de nu, bine nu'mblaţi, 

Că noi n'am băutii holercă 
Să ne fie cuvântulii de nemică, - 

Ci am băută buţi de vini 
Să ne fie cuvântulii deplinii, 

Daci ori stâua ne-arătaţi, 

Ori dina să ne-o daţi, 
Că noi multe nu vorbirii, 
Că prea mullii nu zăbovimi! 

(1) Purtătoriă de gânda =colăceriă, 
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Vornieclulă : 

Fraţiloră, 

Fărtaţilorii ! 

Noi n'am vădutii nici o stea 
Măcarii câtii de mititea ' 
Ore când ca să se lase | 
In dreptulii acestei case, 

De-aceea nici că ne pasă 
De cuvin!ele Niavostră, 
Cari acuma le rostiţi 

Inaintea Gmeniloriă 
Acestoră cinstiți ! , 

De aceea âr' vă 'ntrebămii : 

Ce âmblaţi, 
Ce- căutaţi ? 

Colăceriulă : 

Ce âmblimiă 
Ce căutămii 

Tolii bine' sama ne dămiă! 

A nos tenării împăratii 

Nouă poruncă ne-a datii 

Să vă spunemii aprială 

Că sunteţi îndătoriţi 
Să cătați, să vEnorijiţi 

Cu buţi de vinii, 
Cu cară de fenii. 
Cu Yaloviţe grase 

Şi cu copile frumose, 

Că grea oste vi se lasă; | 

Pentru purtătorii de gândă (1) 

C'unii cuvințeli bunit și blânâii, 

C'unii păhărelii bunii de vină 

Şi c'o năframă de ină 
Să-şi ștârgă gura de vină. 

Și din tâte câte-am spusii,  
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Dacă nu-ţi ave qe-ajunsii.. Șin locu de seripeari 
Nu-ţi ave locii de. ascunsă -  Vr'o câţi-va bondari, 
Și nici gură de răspunsii! „|'Yoţi pestriţi pe pântece, 

Că sciă multe cântece, 

Şi galbini pe vine 

Să cânte mai bine! 
Pornicelulă= 

EI fraţilor, 
Fărtaţilori ! Colăceriulii : 

  
De venirea Dumniavâstră Ei fraţiloră, 
Nei de multii am auditii Fărtaţiloră ! » 
Și de-acee-am pregătită Acâstea, câte vaţi nevoiti, 
Pentru colăcari isteţi, Și n6uă ni le-aţi vorbiti, 
Cum Dumnia-vostră sunteți, [Să vă fie de prânqitii ; 
In locă 'de cară cu fenti -|Celea ce le-aţi învăţatii 
D6uespredece jiredi de-ogrinji, Și n6uă ne-aţi cuvântatiă 
Șin locii de buţi mari cu vinii [Să vă fie de-ospătatii 
Dâuespregece buţi  ol6ge Mâni ae prânqă 
Fără cercuri, fără dâge. Cu due de mânqă! 

După ce a rostită cuvintele acestea, atâtă colăceriulă, 
care le-a rostită, câtii și miyele dimpreună cu alu doilea 
vornicelă alu săi precum și cela-lalți fectori, carii încă 
au sosilă, dai să rumpă luniile sa lanţurile cu cari este 
legată porta şi să între cu de-a sila în nuntru. Însă voi- 
nicelula și cu ceia-lalţi nuntaşi ai miresei, opunându-li se 
din răsputeri, nu! lasă să între. In urmă totuși deschidă 
porta și întrânda repede printr'insa se ducii până în mij- 
locul ogrădii sai până de naintea căsil, în dreptul că- 
rela se află uni scaună lungă acoperită c'unu lăiceriă 
noă și curati. Pe ună capătă de scaun se află o cofilă 
cu apă ne'ncepută sai cu aghiasmă și “ună struțu de 
busuioci Și alte flori mirositor6, în cela-laltii capătii de 
scaun o strachină cu prâă și mai alesă cu grâulă, ce-a 
remasi dela logodnă, de cum-va logodna s'a făcută în- 
nainte de cununie, &r la niijloculă Scaunului ună colaci 
mare și frumosă, așișderea de grâii. In unele sate se pune



— 457 — | 

colacului acesta pe gura cofiței, în altele însă îlă ţine stol- 

niculă în mână. | 

Denapoia scaunului stă ali doilea vorniceli ali mire- 

sei, care de astă-dată :se numeşce «stoicii» și a căruia 

misiune e de a păzi colacuiii, cofița şi grâulă până ce 

sosesce și mirele. In. lipsa acestuia stă şi altă fecioră sau 

chiar şi o bucătăriță de-ale miresei dinpreună cu altă fe- 

mee, cari asemenea așteptă cu nerăbdare sosirea mirelui. 

Colăcertulă și cu ceia-lalți iînși cum ai întrată în nuntru 

și s'a apropiatii de scaună, dau să apuce colaculii de pe 

acesta și să intre apoi-cu asâlti în casă. - Pa 

Insă stoluiculă, aruncândă înta” înşii cu grâu şi stropin- 

du-i cu aghiasmă, nu-i lasă de felii să se “apropie de 

scaună şi să apuce colaculii: | 
Colăceriulă, v&dendă ca nu ia succesă, se aședă față 

în faţă cu stolnicul și începe 6răși a ține o oraţie nu- 

mită «la colacii>, care - puţini s6. deosebesce de ceea ce 
s'a ţinulii la pârtă și care sună: 

Bună diua . Fraţiiorii 
Bună diuă! Fărtaţiloră ! 

La Dv. boeri pămenlesci Dar ce âmblaţi 

Și sfetnici impărătescă ! Ce căutaţi ? 
V'am întreba de traiii cum trăiţi Colăcertulăi :- 

Și de viață cum vieţuiţi ? Ş Ş 

Da vădii că trăiţi prea bine Că noi dreplă avemii 
Din darulii lui Dumneqeii Să vă spunemi 

Și din osiendla cinstitei mirese. |Că ce âmblămii, 
Dară mai cu de alesii Că ce căutamii, 

Bună dqiua, - |Frica nime&rui nu purlămii ! 
Bună qiua! “ Dar v'am mai întreba ce-va, 

La D-ta stolnicii împărătesc . Și DU seiii sama cum veţi da! 

Căci cu D-ta am să vorbescii! Stoluiculă : 

Stolniculă : _1Noi ne-om da sama uşorii, 
Mulţămimii, Că alii nost'euvântii   Mulţămimiă ! E resvediti



Din grâă, picluitii, 

In palme sucilii 

Sin patru'mplelităi | .. 

Colăceriulă : 

Şi nol încă v'am poli : 

Să ne lăsaţi cu'ncetuliă 

Să ne ceiimii cărţile 

S'arătămiă dreptăţile, 
Cali nost' tenârii împăratii 
Intro di că sa luatii 
Și Sa porniti la venati, 

_ Și-a vânatii 
„Câmpii.cu vitele, 

Codri cu fierele, 
Apele 

Cu pescele, 

Satele 

Cu fetele; 

Și'mblânai, 

Și-alergândii 
Ală nost' tenârii împăratii 
De cu qi pân” ce-a'nsărătii 

La venalii, 
O urmă de fâ” a aflată. 
Ali nost' tânării împăratii 
Peste urmă când a dată 

Singurii a statii 

Și se miară 
Să fie urmă de fârâ? 

Singurii s'a opriti 
Și a socotită. 

Peste ce urmă a nimerilii? 
Dar' singurii n'a: socolilă, 
Sfetnicii Vaii. sfătuită : 
C'acâsta-i urmă de stea 
Tenăzru'mpăralii so a. 

Alii doilea rândiă 
De sfetnici Vaii sfătuitii, 
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Că nu-Y stea, 

Casta e | 

LUrmă de flore de raiii 
!Ca să fie de buni traiti 

“Lalii nost' tânără imperatiă. 

Sfăluindii așa dară 

Ali nost' tenării împăratii 

La curţile sale-a mersi, 

Și mergendii 

Într'o sară la primblare 
A vEduti o stea mai mare 
De câtă tote, mai luminosă, 
De cât tote mai frumosă 

Strălucindiă 

Și luminândă 

În prejma acestei. case. 
Ali nost tenării împărat 

Cii-atâta nu sa lăsatii, 

“Ci elă se fa 

Și-o urmăria, 

Şi de ce: 

S'apropie 

Vede că stcua i se lasă 

Și'n urmă-i se bagă'n casă. 

Acuma Domnia-vostră 

Ori stâua să ne arălați, 

Ori bine sama vă daţi! 

Cali: nost' tânără împăruliă 

Pe-aicea a mai âmblatii, 

A mai fostii la astă casă 

Și-a vEdutii grădin'alsă, 

Sin grădina cea alâsă 

Totii feliulii de floricele, 

Și-a mai vădulii printre ele 

Și o mândră garofea, 

Care de crescutii crescea, 

Și de'nfloritii înfloria, 

Dar” de rodilii nu rodeă. 
Ali nost' tenării împăratii 
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În scări de-argintii s'anălțatii, 
În toiagii de-aurii s'a rădicatiă, 
La milostivulă D- deii s'a rugatii 

Ochii peste oştile 'sale- -a aruncati 

Și ne-a alesii pre noi. 
Acești câţi-va voinicei, 

Oşteni voinici 
Cu cai murgi, 

Mică de statii - 
Buni de sfată, 

Lungi de mână 

Buni de gură. 

Și topi dimpreună 
De-a sară ne-a adunati, 

Ne-a cinstită, ne-a ospătatii, - 

Și arme pe mâni ne-a dati. 

Și astă-qi sfetnicii săi 

Ai ocolitii grădina acesta 
Ca să ia florea şi s'0 răsădescă | 

În grădina :mpărătescă, - 
Ca de crescutii să, crescă. 
Și de'nflorită să'nflorâscă. | 

Dară de-a rodi 
Ori de n'a rodi 

Asta Dumnedeii o sci: 
Insă noi cu Domnia-vâstră 

Vom be și ne-om veseli. 
Er” ală nos tenăru împăralii -. 

Când pe-aici s'apropia 
Pămentulă sa cuiremura. : 
Când în ogradă a întra 

Dumnia-vostră vă veţi întrista, 

Și de cum-va nu mă credeţi 

Poftimiă ! porţile deschideţi ! - - 

Deschideţi porţile 
Și vă uitaţi în tote părţile :. 
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Spre amsâdi, spre -r&săritii, 
Spre miedulă nopţii, spre, 

Și pe-alii nostru înălțatii , 

Tenării, voinicii, împratii - 

sfinţită 

|Le-ţi veaea acușii venindi 
Pe unii calii negru scopcindă, 

Din copite scăpărândii 

Și din nări totii strănutândii, 

Din e6mă totii fluturândii; . , : 
Din păhară pline bendi 
Și din pistâle impușciândii. 

Când în ograd'a sosi, 
Pistâlele-orii  bubui, - 

Și pe toţi vorii asurdi. (1) 

Acuma Domnia-vostră , 

Vedeţi și singuri că acestea tote 
Sunt drepte și adevărate 

Câte eii vi le-am uratii. 
Şi-ală nost' tenârii împă&ratii 

De eri scire că v'a dati. 
Că pe adi | 
Pe la: ameqi , . 

Să fii 
Pregăliţi 

Pentru cai cu cară de fonii, 

Pentru oșteni cu buţi de vinii 

Şi .cu ialoviţe grase 

Si cu “copile frumâse. 

C'acestea câte“ le-am spusii, 

De nu li-ţi ave de-ajunsa . 
Să âmblați, 

Să alergaţi 

După dinsele pe sus 

Și să mi le căutați, 

Că încă mai la urmă 

1 

  De no le-ţi ave de-ajunsii 

i 

(1) Aice toi, câ aă pistâle, le slotoăi. In acelaşi timpă s'apropie și mirele 

de scaună,



Nu-ţi găsi huciii de ascunsi. 

Că Dv. singuri vedeţi 

Că în urmă ne mai vinu 

Si vr'o câte-va rădvane 

“Cu harmăţi şi cu pistele. 
"Er în acele radvane 

S'află şi nunulii celă mare 

Cu ciobote de viţelii 

Și cu inimi roșidre 

Gătite pentru s6cra cea mare. 

Apoi ian poftimă ! 
Care e socru celii mare 
Ca să facemii însehimbare 
Să vedemii cu câtii e dre 
Ală nostru colacii mai mare, 
Să ne daţi îndată mare 
Uni gălbănașii de părale 
Că și noi ne-am pregătilii 
C'unii colaci mândru'mplelitiă. 
Dar ală Dumnia-vosteă 
Samănă a fi rișnită. 
Dar' noi suntem 6meni buni 
Și ne vom mai îndoi. | 
Puţinii de-u ne mai toemi 

Și vom mai lăsa   
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Să fie-a tocma. - 

Dar” vorbă s'avemii 

Ce-a fi mai buni 

Noi să mâncămi, 

Ce-a fi mai dulce 
Noi să bemii. 

Și la oste vr'o câte-va copile 

Ca cucsrele grămăâile 
Ce stati pe la spate 

Cu gurile căseale | 

Să muieţi câte-o cojiță 

In borșii și să le daţi în guriţă, 

Să nu șadă cu gura sacă 

Ca curâua fără tâcă, 

Amin ! amiu! amin! 

Și mie-ună păharii de vină 

Şi o năframă de ini 

De ștersii mustâţa de vinii. 

Şi'ncă mi s'arii mai cădea 
O copilă frumușea, 
Dacă a vrea, a vrea, 

Dacă nu, dracu s'o ia, 

Să facă cimpoiă din ea, 

Să cânte la nunta mea. (|) 

Precum la începută, așa și după slârșirea acestei ora- 
ţii alârgă colăceriulă şi cu celalalii vornicelă împreju- 
rulă scaunului vrendi numai de câtă să apuce colaculi, 
însă stolniculă și cu: ceia-lalți ajutători ai săi Be apără 
câtă poti, aruncândă atâtii în trinșii câtu și în mire cu 
grâu și stropindu-i cu apă. In urmă, apucândă unulă 
dintre dinșii colacul și puindu-lă în hăţă îlă jecă cu 
fală printre nuntași. După aceea, puindu-se amândoi vor- 
niceii alăturea și ținendă baţulu de amândoue capetele 
în susu ast-feliă, ca colaculi -să vie la mijlocă, se petrece IRINA | 

(4) Din Horodniculă-de-jcsu, com. de Pelrea Prelipctui.



— 461 — 

mirele de trei ori pe sub dinsulu, apoi se pelreci vou- 

niceii, ră după ce s'au petrecuti trustrei, vorniceii prindă 

de-odată colaculă și-li rupă dreptă în dâue. 

După aceste ceremonii împreunate cu o mulțime de glu- . 

me și visete descalecă mirele de pe cală şi, condusă fiind 

de cătră vorniceil: şi druscele sale, întră în casă pășindă 
pe-uâti lăiceriă, care cu puţinii mai 'nainte de acâsta 
s'a aşternuti anume pentru dinsulă între ușa tingii şi 

a căsii. 

In acela-și timpi, când întră mirele cu donţulă în nun- 

ivu, iesă şi .miresa, care până atuncia a stată - dimpreună 

cu druscele sale la masă, din casă afară aseminea- cu 
danţulii. Insă atâti vorniceii mirelui, câtă şi ai miresei, 

carii conducă danţurile, caută să le conducă ast-feliu, 

-ca pe pragul ușii din afară mirele şi miresa să se 

“întțâlnescă faţă în față. (1) 

erorii colăcăriei şi îndeosebi cele de la scaunulă 
cu colaculii nu suntă în tâte părţile Bucovinei. toti una. 

Așa bună oră în Calafindesci când audi că vine mirele, 

toți nuntașii, câţi se află la miresă, îi iesi înainte. E 

după ce Pau întimpinată la portă, după ce lau re- 

ținută puţină ca să nu între, pună ună scaunii aco- 

perită ună lăiceriii denaintea casei, pe scaunii o co- 

fiți cu apă nencepută şi cună struții de busviocă: 

întinsa, ră de-asupra  gurei unii colaci de grâu. 

Denapola scaunului stă mirâsa alăturea cu unulu dintre 

vorniceii săi. Sosindă mirele cu totă alatulă săi și ajun- 

gendă de'naintea scaunului stă față în faţă cu mirâsa, 

eră colăceriulă, adică unulă dintre vorniceii sti, carii stau 

calări alăturea- cu dinsulă, sau şi altulău dintre nuntași, 

care e isteță și bunu de gură, ţine următârea oraţie : 

(1) Datina Româniloră din Ilişescl.
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- - Bună diua 
Bună diua |! 

La D. V. cinștiți gospodari !. 

Er'mai de-alesii a-si întreba : 
Care-i aici sfetnicii împărătescii 

Căci cu acela ași voi să vorbescii ? 

Fornicclulă miresei : 

Noi sântem aici sfetnici împărătescă 
Cu care ai voi I-ta să vorbeşci. 

Dar' ce voiţi, 

Ce pofltiţi ? 

Ce âmblaţi, 

Ce căutaţi ? 

“ Colăceriulă :- 

Noi 'pe-uice am venilii 

Sama.ca să ne.o dămii, 

Colacii ca să-i schimbiimi, 

Pe ali nostru ca să-l luămii 

Şi'napoi .să ne'nturnămă. 

Deci colaculii ni "lă schimbaţi 

Pe- ali Dumnia-vâstră ni-"]ă dați 
Şi calea: ni-o arătaţi, 

Că noi avemii, dragi fărtaţi; 
Serisore împărătâscă ; 

Nime să nu ne oprâscă.. 

Și altă scrisore domnescă | 
Nime ca să nu'ndrăsnâscă * 
Pe noi să ne zidărescă. 
C'alii nostru tânără împărat 
Pe-unii calii murgă a'ncălicatii . 
“astă curte s'a primblatii . 
Și-a vEdutii.o mândră fl6re 
Care a'nflori-nfloria 
Dar'a rodi nu rodia. 
Dar! ten&rulii împăratiă 

Cii-atâta nu s'a lăsată 
Na băutii, nici n'a mâncat, 
Lui Dumnedeii s'a rugalii, 

“Tânărul. nostru '""mpărată. 

„Ali nos tânără, împărat 
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|Pe cali murgii & ncălecalit” 

Şi prin tăvguri a âmblătii 
Și-a. cătatii, câtii a cătaliă 

Până în urmă „și-a aflată: 

Maisteri cu. bărqi și gâlee 

Și stoleri cu ferestee 
„S-a făcutii punți 

*- Peste munţi 

Ca să trecă flârea 

La ale sale curţi 

Ca "'nflori să 'nflorâscă, 

Și a rodi să rodescă. 

Și'ncali nostru împăratiă 

Cu atâta nu s'a lăsatii, 

Crai și sfetnici a adunalii 

Şi: cu. dinșii sa luată - 

Susi la munte la venati, 

Și-a venatii 
„ Câmgii 
“Cu munţii, 
Și munţii, | 

. Cu câmpii. 

Dar” elii oră câtă a âmblată 
Peste nimică n'a dată, 

Numai o urm'a aflati. 

Unii aşa ai cuvântatii: 

Că este urmă de fată de crai 

" [Să-i fie lui de bună traii. 

Uni-aii disii așa: | 
Că-i urmă de” Stea 
Să vie s'o. a. 

Ne-a alesii pe noi 

Pe acești doi 

IȘi după ce ne-a alesii 

"Ihâstă curte ne-a trimesii. - 

Am câte le-am uratii 

Tote-sii, cu adevărat... 

Duimnia-vâstră vă ngrijiți  
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„Și curendii să vă gătiţi _|Saibă cn cine sta la masă... 

Cu cară cu fâni . . Eră plata mea o sciă: 
Și cu buţi cu vinii, “10 cană plină cu vină . 
Cu ialovițe grase, : Să-mi fie voia deptină, | 

" Cu -fete frumâse, "|Şi-o năfrămiâră de ini 
Că ali nostru înălțată Să-mi ştergii buzele de vină. 
“Fenerii, voinici impăratiă 

Cam a sfirșitii colăceriulă oraţia! sa, vornicelulă sai și: 
altă nemiă de ală miresci ia strutuli și stropesce cu din- 
sulii mai ântâiu pre mire, apoi pre colăceriă șim urmă 
pre toți cei ce se află de faţă. După -acesta se apropie 
vornicelulii miresei și alu mirelui de scaun, unuli de-o 
partie și celalalt de cealaltă parte, și cinstescă unulu la 
altulu câte cun păhari de rachiă pe care îlă beti de 
bine. După acâsta-ia vorniceluli miresei colaculii de - pe 
cofiță și-l dă colăceriului, &r” acesta îi dă în schimbă altă 
colaci, care Va adusii cu sine de-acasă. "După schimbarea 
colacilori pune vorniceluli mirelui colacul dela -miresă 
pe unu băţă și țin6ndu'lă în susă dimpreună cu celalaltă 
vornicelă alti miresei, se petrece mirele de trei ori pe sub 
colacii și toti atuncia unulă dintre nuniașii miresei aruncă 
într'insuli cu grâu şi-lu stropesce cu apă. Cum s'a pe- 
trecutii a treia 6ră, de-a-una apucă amândoi vorniceii co- 
laculi și. rupându-lu în d6ue, păstreză câte-o bucăţică 
pentru sine, €ră restulu îlu.aruncă printre nuntaşi. 'Une- 
ori îlă apucă. şi-l rumpe vornicelulă miresei, sai: chiar 

-Şi mirele singuri, dar” totii vorniceil mirelui îlă împăr- 
țesci nuntașiloră. Er” nuntaşi caută să apuce măcarii câte 
ună miedi din acesti colaci, căci se dice, că dacă vo- 
esce -cine-va să ducă vro vită la târgă și va încunjura-o 
de rel ori cu colaci de acesia, cum ajunge 1 în a lârgti, cum 
își vinde vita. 

După ce s'a petrecuiii pe sub colaci și după ce acesla 
s'a împărţită acuma pintre cei de faţă, se Scobâră mi-
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rele de pe cală și prindendu-se cu cejalalți nuntaşi ai sti 
de mână formeză uni danţi. Vornicelulă miresci formâză 
cu nuntașii acesteia aşișderea unii danţii. | 

Mirele vine la mijlocului danţului între drusce. Miresa 
aseminea. | 

Și așa mergi amenddue danţurile, conduse fiindă de vo. 
nice, până lângă ușă. La ușă, unde se întâlnescă amân- 
d6ue danţurile, cinstesce vorniceluli inirelui la vorniceluli 
miresei anume ca să-lă lese în casă, be paharulă de bine 
şi-lă dă vornicelului miresei. Acesta incă îl be de bine 
Şi după acâsta se întârce cu. toti danţulă să îndărăpti, 
ier” vornicelulă mirelui conduce danțuli săi în casa mi- 
resei, şi, jucândiă de trei ori în jurul mese!, aședă pre mire, 
după masă și după acesta Iese afară dimpreună. cu toti 
tineretulă care a băgată pre mire în casă. 

| Când întră mirele în casă, atunci se împușcă din pi- siole, 6r' lăutarii, de cum s'au formati danţurile și până 
ce s'a aședatii mirele după masă, cântă unu felu de arie, care numal la acestă prilejii e indătinată, (1) ” 

În Reuseni,. sată în districtul Sucevii, cum întră mi- rele şi cu. nuntașii săi în curtea miresei, colăceriulă ţine următârea oraţie : 

  

Ducuroși stinteţi de Gspeți, . Tânără, voinici, laudati ?... Nu sânteți bănnitori ? a :Noi câtă am âmblată... De sânteți bănuitoră | Și am căutatii Noi stintem întoreători! E Drumulii la jupănesa De nu-ţi fi bănuitori, Miresa Noi stintem adunători ! „Nu Pam aflată. Ei! bucuroși Stinteți de ospeţi ? Și dac'am vădută! Ori pote v'aţi spăimântată, „Cât timpii am pierduti Că grea 6ste v'a picat Pe samă ne-am luati. Ca de la ună împă&ratii Și-am căutată i 

(1) Diet. de M. Molociu, (ărancă din Calafinaesel,



Doi 6meni mici de statii, 
Și buni de sfat, 

Lungi de mână, 

Buni de gură ; 

“Din cai sumeţi. 

Din gură 'ndrăsneţi 

Și aceia drumul. 
La jupâncsa 

„Miresa 

Ni l-ati arătatii, 

Nici așa nu lamă aflatii. 
In scări de aurii amii călcatiii, 

Pe cai ami încălicatii, | 
Peste norodii ne-amă uitati; 

Nici așa 'nu Lamii aflată. 

Da și noi dac'amii vădută, 

Că vomii pierde timpii prea multii 

Ne-amii luată 

Pe crângulii ceriului, 

Pe veliștea vântului, 

Pe numărulii stelelorii, 

Pe lumina luceferilori, 

În totii timpulă rostirii 
unulu dintre vorniceii. săi 

acestori 

ţină uni colaci pe uni băţă. 

| Unde stâua statii. 
| Noi la jupânesa 

Miresa 

În ogradă ami întratii, 

Și colaculii l-amii apucatii. 

Și acuma v'amii întreba: 

Gătitaţi ori ba : 
Buţi cu vinii, 
Cară cu feni, 

laloviţe grase 

Și copile frumâse 

Pentru 6stza ce vi se lasă ? 

Vornicelulii marescă : 

Da! noi ne-am gânditii 

Și-ami pregătită : | 

Nâue buţi ol6ze 
Fără cercuri, fără doge; 

Noue ialovițe 

Ca n6ue pui de prepeliţe, 
Și noue curcani 

Ca nue pui de. ciocârlani ! 

cuvinte “mirele și cu 
  

Când sferșesce și anume după ce s'aă petrecută mai ântâri 
atâtii mirele câtă și vorniceii câte de trei ori pe: sub 
colacii, oratoriulă” apucă colaculii şi-l rupe în doue. (1) 

In Boiană când sosesce mirele la mirâsă, atâtii miresa, 
câtă și huntașii acesteia îi les înainte și întipinându-lă 
dice unulă dintre vorniceii miresei cătră vorniceii mirelui : 

Ce âmblați,. 
Ce căutaţi ?. 

Trebue sama. să. ne dămii, 
Miresa să v'o luămiă, 

Er pe voi să vă legămă, 
La căruțe să vă 'nhămămi, 

Pân' la Prută să vă mânămiăi, 
| Năsipii cu voi să cărămi! 

Pornicelulă mirelui : 

Ce âmblămii, 
Ce căutămii ? 

PI ii 
* (1) Com. de D. Marianiă, fostă teoloși. 

S Fi, Marian. Nunta la Români. . 30
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Vornicelulă miresei : Că noi peste gardă vomii da 
Voi sama nu veți da Şi în părăi v'omii scălda ! 

Și mirâsa nu-ți lua, 

Pe când se schimbă aceste cuvinte între vornicei, mi- 

râsă apucă colaculii purtată până atuncia de drujlulă ei, 

se uită printr'însuli, face patru cruci spre răsăritii, apusi 

mâqă-di și meqă-nâpte şi-lă dă apoi îndărăpti. 

După acâsta urmeză schimbarea colacilorii de cătră vor- 

nicei șianume: vorniceluli mirelui dă colacul săi vorni- 

celului miresei, âră acesta îl dă pre ală săi vornicelului 

mirelui, apoi! îi rupi în doue (1). 

La munte și cu deosebire în ținutul Câmpulungulii și 
ali Dornei nu multi după ce s'a întorsi miresa dela cu- 

nunie a' casă, vine și mirele cu totă suita sa de-a drepiuli 

dela biserică la dinsa. 

Nuntaşii miresei, cun prindă de veste. că se apropie 

mirele, îi iesi înainte, €r unulă dintre vorniceil mirelui, 

cum ajunge la mirâsă, „ține următorea oraţie numită «la 

ziivoră >: ” 

Bună deminâța Cu "ncetuli, cu binișorulii 

Cinstiţi socri mari ! Că ne-omii da pe'ncetișorulii 

Cuvintulă cu adevărulii. 

"| Lăsaţi-ne: mai pe'ncetulă, 

Că ne-omiă da sama cu dreptuli, 

Cu șliculii Îuati, 

Cu capului plecati. 

Dar din cele multe, 

Socruli : 

Mulţămimii Dumilor-vostre. 
Băeţi: militari ! | 

Dar ce'mblaţi 

Ce căulaţi? 

  
Colăceriulă . Multe și mărunte, 

Ce âmblămii, Şi din cele dese 

Ce căutămi, ... Nu le-omii pute spune-alese, 
Noi singuri avemă, C'alii nos tânără împăiatii 

Sama să ne dămiă! . . Pe aici a mai âmblată, 
Dar San să mai aşteplaţi, : Bine sama că şi-a datii, 
Cu 'ncetulii să ne lăsați, O floricea si-a 'nsemnati, 

  

(1) Din Bolan, com. de d-lă V. Turturenă.



L'ale lui .curţi s'a "'nturnatii, 

De cu sară sa culeatiă, 

Deminâţa s'a sculat. . 

Pe obrazii că sa spălată, 
Pe obrazii 

"Cu vinarsăi 

Și pe mân' 

Cu vină bună. 
Şi după ce s'a spălatii 

Chică nâera pieptănatii 
Murgulii 'şi Va înșelatiă, 
Pe murgii a încălicati, 

Din trimbiţă a sunatii, 

Grea oste sa rădicatii, 

Sute că s'aii adunati, 
Sute ne mui socotile 

Si mii nesămăluite: 

Trei mii feciori de hoeri, 

Și trei mii de grăniceri, 

Și din cei aflalți din toţi 

Ca o mie de nepoți. 

'Tenărulii nostru 'mpăratiă, 

Ostea cum s'a adunată, 
Peste .dins'a căutată, 
Și poruncă că-i-a datii 

Cn să plece la venatii,. 

Și cu toţii aii plecati, 

Şi-alii nost tânării împăratii 

Cu ei încă a plecatii 

ȘI ai âmblatii 

ȘI-aii vânalii: 

Munţii 

Cu urșii, - 

Stâncile 

"Cu inele; 

Ripile 

Cu vulpile; 
Bălţile 

-Cu pescele, 

c 
D
o
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„Si “satele 

Cu fetele. 

Și-aii venață, cât-aii vânată, 

Şi nemică n'ai aflată; 

Și-aii vânat țara de susii 
Până colo spre-apusi. - 
Er colea de cătră sară 
Ajungendiă într'o ponă, 

Aii datii de-o urmă de feră. 

Stă 6stea'n locii şi.se miară 
„Să fie urmă de fiâră ? . 

Și-ali nost” tenăriăi împăraliă 

"Și elă âncă'n locă a stati 
Și la urmă s'a uitatiă 

Și pe sfetnici a'ntrebatii: 
Să fie urmă de fâră 
Saii pâte de qinișcră ?2 

Și s'a alesii din ostași 

Unuiii care-i buni pușcași, 
"Şi-a disii: castă urmuşră 

Nu este urmă de fâră, 

Ci este urmă de dină 
Să fie 'n astă di bună 
Cu'mpăratulii împreună. 

"Dar şi dup'acesta eră. 

Stă 6stea -'n locii și se miară: 

Să fie urmă de qină 
Impă&ratului cunună, 

Ori pâte e totii de feră 

Să-i fie până de sară 

Lui iubilă soțicră? 
Eră unulii din ostași, 
Care-a fostii mai buni pușcașii, 
A disă că ac6stă urmă 

Nu este urmă de.dină, 
Ci este de flore de raiii 
Ca să fie de bunii traii 

La ali nostru împăratii, 
Tenării, mândru, luminată.
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Dară. unulă din ostași 

Celii mai iscusilii pușcașii, 

A disii că-i de căpridră 

"Ca să fie până'm sară 

'mp&ralului soţidră. 

Și nunulii celi . mare 

Cu grija 'n spinare, 

Călare pe-unii calii 

“Ca şi-unii ducipală 

5e umilă din nări, 

Sa rădică "n scări! 

„Și se a la gână 

După căpridră. 
Dar tenărulii impăratii 

„Cu atâta nu s'a lăsată, - 

Pe cală bunii a'ncălicatii, 
Pe scări de-argintii s'a'nălțatii 
Peste 6ste-a căutalii 

Si pe noi 

Pe-acești doi. 

Scurţi de statii 

Buni de sfatii, 

Din gură'ndrăsneră 
Și din cai sumeţi, | 

Cum la Oste trebuescii, 

Din 6sle că ne-ati alesii 

Și nainte ne-ai trimesii 

Din conacii | 

In conaciă 

Cu cai de olacii, 
Pe: lumina stelelorii, 

Pe mirosna flo:ilori, 

Pe crângulii ceriului, 

Pe arborele vântului, 

Pe faţa pămîntului, 

Să ne ducemii, s'alergămii, 
Căpri6ra să-i prindemiă. 

Dar și noi 

Acești doi   

Amii alesii șese lipeni, 

Cari ai fostii mai năsdrăveni : 

„Cu nnghile custorite, 

Lia aceste curți gătite 

„Și cu comele cănite, 

„Și cail cum i-amii alesi 

Indată amiă și purcesă 

Pe lumina stelelorii, : 

Pe mirosna florilori, 

Pe crângulii ceriului, 

Pe arborele vântului, 

Pe îața pămîntului, 

Totii răcenindii 

Și chiuindiă 

Și din pistele trăsnindi, - 

Toţi cu pusci și cu pisidle, 

Mai mulţi cu pălmile gole 

Pe urm'acelei căpriore, 

Și-amii alergatii . 

Câtii amii alergalii 

Er când amii ajunsi 
La acestă salii 

Luna s'a lăsată 

La acestă casă 

Mândră și frumosă 

Steua ni se lasă, 
Urma fierei întră 'n casă... 

Nouă răspunsii să ne 6să! 

Dară de gândiţi 

Și de socotiți 
Că ni-să caii toţi tălbară, 

Noi avemiă popi cărturari, 

Vorii spune că nu-să tălhari, 

Și avemii 

Permani dela 'mpărăţie 

Cu peccție 
Calea să nu ni se ţie, 
Si-avemii carte lătinâscă 
Celii ce s'allă s'o cetescă.
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I)e noi să nu -se ferâscă, Și ruşinea dumnia=vostră. * 

Dar celii ce-a vrea să gâcescă Dar" ian cinstilii socru mare 

Si n'a putâ s'o citâscă . Și dumnia-ta s6cră mare, 
-Ca de focii să se ferâscă ! - Să lărgiţi casa 
Dav eră de nu credeţi. : Și să'ntindeţi masa, ” 

Să fiți buni și saduceţi Că doră v'a dati de scire 

Uni popă cu barba dâsă Vornicelulii dela mire, 
Să celâseă carte-al6să. Ca'mpăratulii nostru vine (1). 

Să n'aduceţi Al nost” tânără împărată 
Uniă popă cu :barba rară Cu întregul stii palatii, 

Să ne ţie pânăn sară, - . Cu oștiri împrejurală, 

S'aduceţi Cu căpitani cu cătane 
Unulii cu barba ca fusulii Cu arnăuţi şi cu rădvane 

Să ne dee iuti răspunsul. | Zugrăvile, 

Dar' ală nos răspunsii ce este ? - Poliite, 
Caii nost răspunsti este așa, Şin ele domne gătite. 
Cine doresce-a-li afla; - Aduce și-unii rădvanii mare 
Unii colaci de grâii, dospilii Cu-alăute, cu cântare, - 
În șese împletit, Și'n elu stă mărita nună, 
Cu miere înduleitii ; Ce ţine'n mâni o cunună 

Unii colacii mândru, frumosii Strălucită, luminată, 

Ca și fața lui Christosii, Cu pietre scumpe lucrată 
Să fie ostei de foiosii. Pentru cinstila mir6să 

Și cr ni se mai cuvin Cea de'mpăratulii al6să. 

Șese 'păhară cu viuii Nu gândiţi că vorbimii glume 

Și şese. năfrămi de ini . Ori niște basme din lume, 

Cu “fluturi cusute; Ci vă gătiţi câtii mai tare 
Cu arnăuţi bătute, Cu cele de ospătare, 
-De-aicea gălite „Daţi ovăsii și fenii cu care 

De Vacâstă casă S'aibă caii de mâncare, 

Mândră și frumosă,' . .| Caii noștri să mănânce, 
Și nu de la vr'o vecină “Bin capele să nu misce, 

Pe-unii dărabă bunii de slinină Să mănânce și să bee, 

Sai pe-unii căușii de făină, Din capete să nu slee. 

Că dea fi miresa prâstă | Tăieţi junci cu carne grasă 
Ne-a îi numai cinstea nâstră - Ostașilorii pentru masă. 

  

„ () Versurile ce urmâză, afară de vro câte-va din urmă, se află şi'n articolulii 

<Nunţile la țară», publicată în «Călindarul pentru ducatulă Bucovirel> pe an 
1837. | . |



  

Aduceţi buţi cu vin! tare | Ori porţile deschideţi 

Să fie: la, fie-care . | Că de cum-viaţi fi şireţi 
De-ajunsi și cu "'ndestulare. Și nu-ți deschide porţile 

„Ce-i mai dulce noi să bemi, Ca să între oștile 
Ce-i mai buni noi să mâncămiă.|  Vomii da cu armăţile 
Strîngeţi fete frmușele - Şi-omii sparge cetăţile, 
Ca să dănţuimiă cu ele Și vomii sfărma porţile, 

„Dar și peniru aceste fete. Și-omiă da cu pistolele 

Ce staii pe lângă părete Și-omii sparge zăvorele 
Ca niște puici cucuete... Și vorii întra oștile !... 
Și-acestorii fete venite,: . - De -urată amii mai ura 
Ca ciorele grămădite „ Dar ni-i că vomii însăra 
Ce staii dup'a nâstre spate ŞI pe cea vale-adâncală 
Cu gurile largi căscate Vine-o ploie "'nviforată 
Muiaţi în borșiă o cojiță „Și n'avemii mantale albe 
Și le daţi ca să înghiță . Plâia ca să nu ne'scalde 
Să nu stea cu gura sacă Nici poteove de argintii 
Ca cursua de la tâcă. Să ne ție pe pămintii... 
Er de cum-va nu se pote . De-aceea-ași dice aşa, 
Să "mpliniţi aceste tâte Că mie mi sarii căde 

Căutaţi locii de v'ascundeţi, :| O copilă de acolea, 
Nici să staţi să mai răspundeţi, Care-a fi de sama mea. 
Că ostașii nu sciii glumă Si dacă nu mi-a plăce 

Și-arii să fie vai de mumă. ToLii aici va rămâne 

Ori n6ue drumuliă ne daţi, | Să facă draculii din ea 
Ori calea ne-o arătaţi, O scripcă cii-o strună rea 

Ori cărţile le cetiți Să cânte lu nunta mea (1). 
Și "'napoi le trimeteţi, !   
După. ce a sfârşită: colăceriulă de ţinutii oraţia î- 

cesta, socrulă celă micii, adică tatălui miresei, - deschide 
zăvârele, €r' s6cra cea mică, adică maica miresei, aduce 
o cofă cu grâu şi cuni colacii mare pe gura ei și-o pullt 
josă la mijloculă zăvoreloriă. | | 

Nunulii celi mare saă și ună vornicelă apucă de că 

  

u) Uua esempl. dict. de Gavrilă Bâncăşă din Vatra- Dornei, &e altulă com 
nicata de Tâdera Leuşttnă âin Fondulă Moldove.
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lare colaculi de pe cofă și ţinendu-li amândoi în susă, 

unuli de-o parte și altulă de cea-l-altă parte trece mirele 

pe sub dinsulă. După ce a trecutu mirele rupi colacul 

în două și-l asvârli în cele patru părți ale -pămîntului. 

După 'aceea vornicelulă mirelui pârtă pre mire, fiindu 

amândoi călări, pe'mpzejurulii dănţuitoriloră, între care 

se află şi miresa, împrejurându-i de trei ou. La a treia 

împrejurare, oprindă  vornicelulii calul mirelui  lâu- 

gă mirâsă, vine socra cea mică cu un scăuleşi mici 

şi pune capătulti prigitorei (catrinţei), pe care se află 

câte-va fire de grâu, pe scăuieșă. Mirele puindi o monetă . 

de arginti pe grâă şi descălicându păşesce pe orâuli a- 

celă şi aşa: se_scobâră de pe cală josi. d , 

După ce a descălicatii mirele se sue unuli dintre vor- 

niceii săi pe calii şi încunjură cu dinsulă de tei ori pre. 

nuntaşii, cari formeză unii fel de rândă. | 

Până acuma a fostii dâut rânduri, în celă despre ră- 

săritii se afla mirele, 6ră în celui despre asfinţită se afla 

mirâsa faţă în faţă de mire. ” 

Mirele şi mirâsa stau locului,/Cera-l-alţI însă din amân- 

doue rândurile jâcă nentrerupti. Și pe- când ceia-l aiţi 

jocă, pe atunci vorniceii schimbă ploscile și beţele. 

Vine âpol socrulii celă mare cu unii colaci rotundă și-l 

dă nunului. Nunuli iea colăculii, se pune cu dinsulă în 

mijloculă danţului și ţiinda-lă în sus între mire ȘI mi 

resă, QicY cătră mirâsă.: 

| Uilă-te, 
Că-ţi-resare 
Sfântul Sore ! 

E) 

Miresa se uită prin _borta colacului în cele patru părți 

ale lumei. După dinsa se uită și mirele- (1). 

(1) Datina de a se uita prin borta colacului în cele patru părţi ale lumela 

fostii mal de multă usitată şi'n Crasna, districtulii Storojineţului.
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- După acesta strigă nunulă câtră dicălași să cânte. Di- 

călașii începu a cânta cânteculii indătinată la tote încun- 

jurăturile. 

- Er vorniceii, apucându pre mire între drusce îl viră 

cu danţuliu în casă, și după ce ai întrată înăuntru și au 

încunjurată de trei orl masa, la a trela Gră îli aşeză în 

capulă mesei, unde rămâne apoi până ce sosesce timpulii 

ca să-și iea miresa și să se ducă cu dinsa acasă (1). 

In unele locuri -este datină ca, după ce sa încheiată 

colăcăria, să se prindă toţi nuntașii de mână şi să. for- 

“meze ună danţii, la mijloculă căruia vine mirele, mirtsa 

şi druscele. Vornicelulă primare conduce danțulii în casă 

și se învârte numai odată în jurulii mesei până ce ajunee 

în e6da mesei 6 mirele și mirâsa în frunte. Cum .aă a- 

junsii aice, druscele fesii afară de după masă, mirele și 

miresa, însă remâni alăturea în capuli mesei, er nuntașii 

de amând6uc părţile lori. - 
Ast-feliu se face colăcăria la Românii din Bucovina. 

In Aloldova, când vină nuntașii, ca să iea mirâsa, a- 

tuncă întră în casa miresei colăcerăulă cu doi vornici și 

urză aşa: 

Ce căutămi 
Sama bine să ne dămă. 

“ Bună diua, 

Bună diua! 

Nuntă frumosă, 

“In a dumilorii-vostră casă! 

De vreme c'ați stiătutii a ne întreba, 

Noi sama prea bine vomii da. 
Nu vă vomi întreba de viaţă, 

Că scimii că este cu duleâță,” 

Nici de traiă, că este frumosii 
Din mila domnului Christosii. 
Dar d-vâstră să neîntrebaţi : 

- Ce âmblaţi ?: 

Ce căutaţi ? 
Noi ce'mblămii, 

  

  
Și dumnia-vâsiră să nu socoliți 

Că suntemii nisce Omeni pribegiţi. 
Că *mpă&ratuli nostru de cu sară 

A datii veste în țară 

Și multe oști se adunară 

Și aii purcesii la vânare.: 
Și aă âmblati codri "nfrundiţă, 
Câmpii cei înfloriţi, 

(1) Dict. de G. Bâncăşă din Vatra Dornel.
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Munţii și delurile reci 

Și văile cuisvoră şi sălei. 

Și ali nostru puternicii împăratii 

Peste nici ourmă de f6ră n'a dati. 

Și strinse sfetnici și filosofi. 
Archierei şi Bogoslovi, 

Și toţi Pati sfătuită și Pati îndemnat 

Să mârgă în capulă Pusalimuluă (|) 
[la venatii 

Pămîntulii ai înconjuratii 

Și peste urmă de feră ati dati. 
- imp&ratulă nosiru €r strînse filosofii 

Archiereii și Bogoslovii ; 
Cu ei se sfătuia şi grăia, 
Care, cum capulii îi ajungea 

Eră dintre toți s'a alesii 
Unuli mai micii de statii, (2) 
Dar mai vrednicii la răspunsii și 

" [sfatii. 

In piciore elă că sa sculalii 

Și din gură așa a cuvintatii: 

>Bucură-te iîmpărate ! 

»Că acesta este urmă de dină! (3) 
«Ca să fie cu împăratul împreună. 

«Bucură-te împărate ! 

«Că acâzta, este flore de raiiă, 

„_<Ca să fie împărăției tale de bunii 

[traiiă, 
Şi atunci tenărulii împăratii 

  

(1) Jerusalimulă, ca unii locă sfântă 

„+ In scări de argintii sa înălțată, 

Si peste totă Gstea-a căutat 

Și m'a alesi pe mine, cu acești 

fdoi voinici 

|Ca pe nisce slugi a lui mai mici 
' Din cei mai buni bărbaţi 

Și la graiuri învăţaţi. 
Și ne-ai trimisti pe semnele pă- 

| [mîntului, 
Pe crângurile ceriului, 

Pe lumina stelelorii, 
Pe curgerea apelorii. 

Când la acestă cinstită casă, 

O stea din ceriii josă ni se lasă, 
Răspunsulii acuma în grabă să 

Îne 6să 

Conacul deci să ne gătiţi 
Ca pre împăratul să primiţi 

Buţi cu vină 

Suri cu fenă, 

Ialoviţe grase, 
Copila cea frumâsă 

ă şadă cu'mpă&ratulii la masă. 
'mpăratulă nu vine cu vr'o 

(mânie, 

cu arme, saii cu vro tărie, 

Nici cu sabie franţuzâscă, 4) 
Ca pe d-vostră să vă inegrâscă. 

Ci ai veniti,   
se pomenesce aici numa! spre a înălța 

val6rea locului de unde se Yea miresa şispre a curteni pre părinţi. 

(2) Turnura acâsta se găsesce forte adese ori în poveştile Românulul: adică 

minte mare la persâne care la vedere sarii păr nat josii decât alţil, 

(3) Dina ginele, sunt Dei de partea femetscă. Idee şi numire remasă din ido- 

latrie. Ea esprimă o ființă superidră, cu calităţi divine. 

4) Credă că mal! din vechime va fi fostă sabia turcâscă, căcr acele erai ves. 

tite. Sabia franţuzescă mal târdiă a ajunsă la sciința ţăranului românii; şi a- 

nume de pe când se lăţise în tâtă lumea bravura franțuzescă sub Napoleon 

cel mare.
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Căci ail audită - - Co mână să-i luămii 

C'aici este o fl6re de'niloresce . |Şi cu alta să-i dămii, | 

- Și-a rodi nu rodesce, - Ca nu cum-va să ne 'nșelămii (1), 

Si a venilii s'o Ia şi s'o ducă Și dâue năfrămi de inii 

Peste munţi Cusute totii cu fizi, 

Cărunţi . Să lege frâele cailorii, (2) 
Până la ale sale. carți. Ca multă mită colăcariloră. 

Și acolo de'nfloritii va înflori, . !Când caii din capi voră ridica 

Dar şi râdă va rodi, Năfrămile încă vorii sălta 

Și mai bine îi va fi, Și multi s'a bucura 

Și n6uă să ne dea doi colăcei ARi nostru împărații, 
Impletiți și frumușei. Ce ne-a făcută slujbă adevăratii (3). 

Totu în acestu chipii trebue să se facă Colăcăria Șin Țara 

Romândscă. 

Oraţia ce o reproducemii mai la. vale, ne arată celi 
puţină, că Colăcăria, deși sub altii. nume, e usitată și în 
acestă ţară. 

Colăceriulă : . | De ce adică venirămii 

Și la uşă ne oprirămiă, 

Ne vomii da r&spunsulă ; însă 

Să vă ţineţi gura strinsă 

Bună diminâţa, 
Cinstiţi socri mari ! 

Socrulit : Şi să tăceţi ca pămintulii 
Mulţămimii noi voue, Ca să ne-augiţi cuvintuli. 
Tineri voinicei ! | Ce ne întrebaţi dumnea--sistri 

Cu ce trâbă mare Ingrab'de vevirea nstră ? 

AȚI veniti la nor? Ce-i acâstă tinerime, | 
Ce e acâstă mulţime? 

Aste fete urși vădură 
Acum dară sâcre mare De ţintă ochi și cască gură? 
Că ne-aţi făcutii întrebare, N'aii mai văduti omeni inci, 

Colăceriulă :   

  

(1) Prin acâsta: se curtenesce miresa, dânâă a înțelege, că este așa de mtj 
teră şial6să, încâtă chiar ultându-se multă la lucru, ună holtelii pâte ai 

Plerde cumpătulă și a deveni din colăcarii chiar peţitoră pe sama sa. 

(2) Este obiceră, ca miresa singură să lege la frăele cailoră colăcariloră câ! 
o năframă. ! 

(0) Ep Melchisedec : «Literatura religi6să pop.» in «Convorbiri lit.» an. XI: 
p. 5392;



Și să temă că le mănâncă? 

Noi ami mai âmblatii și alt'dată 

Pe aiurea ca și ast'dală, | 

Și aşa nu se mirară, 

Nici ce căutămii nu întrebară? 

Acum toți v'aţi strânsii grămadă, 

Ca cum aţi căuta sfadă! 

Ore, voiţi, noi de temă, 
Să stămii şi să vă dămi samă ? 
Dar nică prin gândii să vă trecă 

.O așa părere sacă ! 
Nu ne speriemii de lume, 

Căci purtămii de voinici nume; 

Nici ne îngrozesce vintulii, 

Că scimă să ne dămii cuvintulii ! 

Dacă voii şi ve place 

"Să vă răspundemii cu pace, - 

O luaţi cu ?cetişorulit 

Să verbimiă cu binișoruli, 

Că ori ce, cu 'ngăduâlă, 

Se face cu rendudlă, 
Er repede, când se cere, 

Nu se face cu plăcere, 

De aceea, lăsând gluma, 

Ascultaţi la noi acuma. 

Junele nostru "mpăratii 

Frumușşeli pi s'a sculatii 

Intr'o di de dimineţă, 

Dupa norilorii roșâţă. 
Vrendii să plecen venitore 

Cu tineri cu pompă mare, 

S'a sculatii sa gălitii bine, 

Sa armată, erm se cuvine, . 
Și luândă buciumii îndată 

Buciumă .cu elii odată. 

Strinse elii ostași mulțime 
“Poli voinici de călărie. 

Şi ageri cu măestrie 
La arcii și venătorie. 

  
  

“Ti toti 

Apoi cu ei pe recore 

A plecati la vânitore : 

Să neureze, 

Si veneze 

Munţii 

Cu dsluri'e, 

Pădurile 

Cu umbrele 
Si văile 

Cu luncile. 
Astfeliii âmbândii diua toLă, 

Ocolit'a loculii rotă 

Pană Vameqi spre sară 
Fără a vena vr'o f6ră; 

Si atâtii se desgustase, 

În câtă era să se lase, 

Dar se părea c'o nălucă 

dicea să se cucă. 

Eli cu arcii săgâtan mână, 

Ajunge la o fântână 

Și vădendii urmă de fâră, 
Aici toţi descălicară 

Să se uite, să privescă, 

Ce urmă e, să ghicescă. 
Stândii dar ast-feliii fie-care 

Și privind'o cu mirare, 

Unii ati disii că e de dină, 

Aib'o împ&ratulii de mână !. 

- Alţii, că-i îlore crăescă, 
Aib'o 'mpăratulii miresă! 

Deci, cii-acâstă cuvinlare, 
Pe'mpăratuli aţiţară 

Și făcură 'n gândii să-i vie 

Să hotărască, să scie 

Din ce parte acea dină 

A venita pe la fântână : 

Și cu inima 'mfocată, 

Plecă pe urmă-i îndată. 

După dinsa se totii duse
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Până v&du că-lii aduse 

Cu tâtă oștirea n6stră 
Dreptii curţile dumnia-vostră 

Unde a zărit o flore 

Ca o stea strălucitore, 
Care de creseutii totii cresce 
De'nfloritii totii înforesce, 

lir de vodilă nu rodesce, 
Căci pâmintulii nu-i priesce. 
De aceea impăratul 
Făcă întru sine slatulă 
Că p'acea frumâsă fl6re 
Și dulce mirositore 

S'o ie, cu să sirălucâscă 
La curtea 'mperătâscă 
Unde loculii să-i priescă, 

Să crescă 

Să înflorâscă 
Odrasle să odrăslescă, 

Să-și dea rodulii la ivelă 
Și tuluroriă Ja privâlă,. 
Așa împăratulă june 
In gândii după ce îşi pune 
Se uită, locu 'nsemnâză 

După a stelelorii rude 
Și se întorce îndărăt 
Cu inima ne 'mpăcată 

Și cu gânduri doritore 
Pentru rumăna lui flore, 
A dou: qi de diminâţă, 
L'a norilorii roșcţă, 
Se îmbrăcă, și încălță, . 

“Pe scări de-argintă se'nălță 
Și pe calii albii voinicesce 
locălecânaii, se opresce 
Și peste oștirea totă 
Intorcându-şi ochii rotă, 
Pe noi colăceri ne-ulese, 
Cu mustăţile sumese 

  

      

Pe atâţi cai iuți ca sma, 
Cu capete toţi de' lei, 
Cu comele poleite, 

C'unghiile zuorăvite, 
Care, când începii să sale 
Din nără aruncă văpae! 

Eră după ce ne-aese, 
Eli cu vorba ne trimese 
După Yubita lui flâre 

Și forte mirositore, 

S'o ducemii, să strălucâscă - 

In grădina *mp6rătâscă ! 

Noi amii plecatii toţi îndată, 

După vorba lui cea dată. 

Nu sciurămii sama bine 

Să venimii pe drumuri line, 
Ci ne-amii îndreptatii pe stele 

Și-amii venilii totii după ele, 

Peste munţi și peste sghiaburi 
Și peste sute de dâluri, 

Mâncânâii 

Și bendii 

Impreună 

Cu cântări, cu voe hună, 
Și "'ntrebândii în calea nâstră 

“Totii de curtea dumnia-vâstră ; 

Și așa stua dorită 

Impăratului Tubită 

Aci din ochi o pierdurămii 

Și că s'a pitilii vădurămii. 
Daţi-ne dar acea îl6re, 

Acea stea sirălucitre 

Și cu r&spunsti împreună 

Vă& poflimă şi voe bună! 

Nu r&spundeţi vorbe rele, 

Că apoi vă vinii mai grele. 

Noi nu suntemii bună-oră, 
Să îndrugămii ca la moră, 
Ci dămi voiba mirelui,
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Porunea "mpâratului. 

Ecă și fermanuli lui (D 

Este carte lalinâscă : 

Puneţi ca să v'o citâscă! 

De nu sciți, ca de cărbune, 

VE feriţi mâna a pune, 

Și ehiemaţi popa să vie, 

Că elii latinesce scie ; 

Dar nu vr'unulii barbă lungă 

Trei dile să nu-i ajungă, 

Nici vrunulii cu barba rară 

Să ne ţie pân: dessră, 
Nici vr'unulă cu barba dâsă 

S'o citescă ne'nțelesă; 

Ci de cei ce sciii să sugă 
Ca s'o citâscă pe fugă, 

Că... nu-i carte latin6scă, 

Ci, cum vedeţi plosca n6stră 

Cu viniă de lu Dâlulii:.mare, 
Când beţi, căciula vă sare! 

Cu vină dela Valea-lungă 

Când beţi, faceţi gura pungă! 

Poltiţi de 'nchinaţi odată, 

VE udaţi gura căseată, 

Și-o treceţi din. mână n mână 

Să. ne daţi pe acea dină 

Ca s'o ducemii la "'mpăratulii 
Și să contenimii totii sfatulii. 

Nu gândiţi că vorbimii glume 

Ori niscai basme din lume, 

Ci vă gătiți cârit mai tare 

Cu cele de ospătare: 

Aduceţi lenuli în care 
S'aibă caii de mâncare, 

Tăiaţi juncă cu carne grasă - 

Să daţi ostașilorii masă, 

Siringeţi fete frumușele 

(4) Aci arată plosca cu vinii. 

  

N 
Ca să dămii hora cu ele; 

Apoi mai săliți şi case 

Imbrăcate cu mătasă 

Și, pentru ostași, umbrare 
“Cu locii de 'ncăpere mare. 

Intindeţi. mai multe mese, 
Puneţi bucate alese 

Și cofeturi lâng'aceste, 
C'așa obiceiulii este, 

Er cum-va de nu se pâle 
Să le împliniţi pe tote, 
Nică să staţi să mai răspunderi 
Ci cătaţi locii să v'ascundeţi, 
Că ostașii nu seiii glumă 

Și-o să fie vai de mumă! 

In sfirșitii să mai sciți bine 
Că și imperatulă vine 

Cu căpitani, cu cătane 
Și cu mai multe rădvane 

Zugrăvite 

“Poleite, 

In ele dâmne găiite; 

Vine şi unit rădvanii mare 
Cu lăute de cântare, 

Stânâii în elă mărita nună, 
Țiindă în mâni o cunună 

Strălucită, luminată, - , 
Cu pietre scumpe lucrată, 

Pentru rumăna mirâsă 

Cea de 'mpâralulii al6să. 

Scoteţi dar acum colacul, , 

Că ne:amii deșerlalii totii saculii 

Și să ne mai daţi, să scie, 
Și câte o sangulie 
De inii subţire, ţesulă, , 

Și cu flori de firii cusulă. 

Puteţi da -și de mâtasă 

?
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Ev de nu, şi darnică fie, | Ci de dori să le mai trecă; 
Cum veţi ave omenis, Să-şi mal potolâscă jindulă 

D'aveţi inimi să vă lase, Pân'li-o veni și lori rândulă! 
Căci noi cam primimii de tote, 

Numai curândă de le ţi scâte, 

Ca să ne ștergemii la gură 

_„ Socrulă : 

har ce nu .descălicaţi ? 

Că-i udă de băutură. „ Colăcertulă : 
Em astorii fete venite, |... Yremă răspunsulii să ni-l dati, 
Ca ciorele grămădite, |. Că de! ainii descălica, 
Ci vă staii cam pe la spate Dară ni-i c'omii însăra 

totii cu gurile căscate, ȘI-o să trecemiă văi adânci, 
Muiaţi în lapte o cojiță . Cu prăpastii şi cu stânci, 
Şi le daţi ca să inghiţă Munţi înalţi și braqi stufoși,   Să nu stea cu gura saci, Daţi răspunsul sănătoşi. (1) 

lu fara Românescă şi anume în județulă Ialomița, mai 

"esistă, după sosirea mirelui cu toţi ai săi la locuința mi- 

resei. încă și următorea datină și anume: 

«Pe când căruțele și călăreții se preferă pe dinaintea ca- 

sei, mirâsa din năuntru se uită printr”unu inelă, ţiindit 
„ună ochiu închisă, să-l vadă pe ginerică ; acâsta ci că să 

n'o d6ră ochii la b&trâneţe. Apol se jâcă joculă numită 
apa sai gălcta. Pentru acesta se trimiti doi băcţi la gârlă, 

însoțiți de unii cobzarii, și aducă de acolo apă. Pealo- 

curi se duce la puţă după apa însăşi mirâsa întovărășită 
de uni Hăcău, care are și tată și mamă bună, nu zitrigi, Și 
cu doi lăutari trimişi dela ginerică, luând apă într”o căl- 

dare de aramă albă. Vasulă cu apă împodobită cu o bas- 
ma, unit fir de (?) roşii şi busuiociă, se pune la.rădăcina 

bradului celui înfiptă de Sâmbată sara, şi flăcar și fele 
facă hora imprejurulă lui. După fie-care trei învârtiri a 

horel, merge miresa, care şi ea se află jucândă alătuul cu 

  

(1) Stef. Stoica, apud G. Dem. Irodorescu: Poesil poporale rom. Bucuresti, 
1885 p. 165.- 0 variantă a, acestel oraţii totă din ţara românescă vedi-o la]. 
C. Fundescu: Literatura poporală, basme, oraţii, păcălituri şi ghicitori, Ed. Il, 
Bucuresc! 1870 p. 113. -
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nuna mare și varsă din vas de trei ori la rădăcina bra- 

dului; acâsta ca să fie începutulii căsătoriei mănosii și 

îmbelşugatii. După aceea stolniculă, adică flăcăulu care stă 

în horă cu plosca sub. braţul stângi și cu unii păhari 

plini cu vină roșii în mâna drept, îlă întinde peste ca- 

puli! miresei câtră acela, care se va brodiatuncl în acelii 

locă și care be astfelii până de trei ori. După ce s'a ju- 

cati apa, ginerica și nunuli, care până atuncă ati statii 

pe afară, se apropie de ușa casci. Atunci miresa apucă 

şomoiagult de busuioci celii legată la târia vasului, îl 

mie în apă și stropesce de trei ori piciorele ginericăi şi 

a celorii ce sunt cu dinsulu. , 

Rolulii apei la nuntă, “aducerea e! de la isvorii de căra 

cine-va care e privită ca norocosi, și apol spălarea cu ea 

a picidreloriă, cele dâue trăsuri fârte caracteristice, făcea 

o parte din ritul nupţiali la vechii Romani: <agua petita 

de puro fonte per puerum felicissimam vel puella, qnae înter- 

est nuptiis de qua solebant nubentibus pedes lavari.> 

Fosta la dinșii și danţulii apa? Nu se scie. In ori-ce 

casii e interesanti că-lă jâcă miresa: și nuna mare, pe 

când mirele şi nunulă mare stai afară; căci după an- 

tica credință, italică, înregistrată de cătră Varrone, (De |, 

lat. 1. 61) apa la nuntă represintă anume elementulă feme- 

escii, agua femina. (1) 

In unele părţi ale Transilvaniei este datină tocmai ca 

și în Bucovina, că unii dintre nuatași, nemijlocită înainte 

de sosirea mirelui, scotă o masă în mijloculii curții (ogrădiă), 

punii pe ea ună colaci și unii vasă cu apă; alţii închidă 
pârta şi o l&gă cu legături de fenă și paie, și astfeliii 

pregătiți așteptă pre mire. | 

Câţi-va călărași din suita mirelui se întrecă la fugă până 

la porta» miresei. | 
7 

(1) 8. P. lasdei: Dict. limbet ist. şi popor. a Rom. t. Il. p. 129)—1292,
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Aici, la porta miresei, unde fete și feciori aşteptă, îm- 

preună cu ceăalalți din satu, vornicul ginerelui (capulă. 

călărilorii) cere colăceluli recitândi următorea orație: 

Colăceriulă mirelui : " 

Bună deminâța la d-v6stră! 

In ce voe vă aflaţi? 

Colăceriulă mirescă : 

Mulţămimii  domnia-vostră ! 

In voiu grâului 

Și-a vinului: 

In voia cea bună. 

Dar ce 'mblaţi? 1) 
Ce căutați? 

Colăceriulă mirelui : 

Noi ce 'mblâmă 

Ce căutămii ? 

Pe d-vostră vă rugămii 

Șă ne luaţi inceti, încetișoră, 

Să ne dămii sama mai binișorii ; 

Căci lueruli de grabă 

Nu ce de nici o trâbă, 
- Nici noue nici d-vâstră, 

Nici lui Dumnedeii nu-i place. 

Pentru alii nostru tânării împărați 

Forte multii ami âmblati : 

Ţara crucișii 

Și curmedișii: 

Prin livedi frumâse, 

Prin locuri stâncose. 
Și suntemii niște oşteni 

Pe cari ne chiamă Nomlent 

  

  

De trei die toli âmblămii 

Peste lolii vă căutămi; 

Căci tentrulii nostru *mpărată 

Forte de diminâță s'a seulatii, 

Pe față albă s'a spălată 
Buciumii de aură a luatii 

In țară a buciumatii (2) 

Mare 6ste a adunată. 

Vr'o cinci-deci de călărași, 

De se spargii caii de grași; 

Și despre sâre răsare, 

Eşi 6stea venătore 

Și venară, și venară 
Până în spre murgii de sară; 

Venară munţii 

Cu urși; 

Văile 

Cu ferăle ; 

Câmpurile 

Cu florile; 

Mărăcinași, 

Cu epuraşi. 

Și. satele 

“Cu fetele! 
Și venară, câtii venară, 

Urmă de feră aflară: 

Urma era, 

Fâra nu era... 

Sta toţi pe locii și se miraii 

Şi unii pe alţii se întrebaă: 

1) Cu înţelesul : «După ce lucru âmblaţi,> âr nu <de ce âmblaţi>. 
(2) Acâsta arată modulă chfemării poporului sub arme în timpurile cele 

vechi, când erai atacați de limbi străine, căci atunci âmblaă prin ţară buclu- 

mândă, In evulă mediă a avută mare rolă buciumuli, cu deosebire la venată 

în ţările apusene, însă Românii mai avută de a face cu elă.—I. C. Tacili.
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Să fie radă din Raiii, 

Cu'mpăratulii la buni traiti ? 
Saii să fie urmă de dină, 
Cu tenărulii împărat la voe bună? 
Deci tenărulă împărati 
Pe atâta nu s'a lăsatti, 
Cin scări de aurii s'a'nălțatii, 
Peste ste s'a uitati 

ȘI ne-a alesi pe noi, 

Pe acești trei sai doi, 

Cu caii mai buni și mai fugacă 
Din gură mai ispitaci (1) 

ȘI ne-a trimisi înainte 

Să călătorimii fierbinte 

Pe numărului stelelorit, 
Pe radele sârelui, 

Pe aburulii vîntului, 

Pe faţa pămîntului 
Șl-amii veniti, venită, veniti, 
Dar. . . la podit ne-amii potienitii, 
Până ce în susii ne-amit sculatii 
Urma ni s'a astupatii. 

Dar o babă resncţă 

Ședea pe ghiaţă 
Și deea că-i de eri dimineţă 
Pe ca o amit întrebatiă 
ȘI-aici ne-a îndreptată. 

Până aci ami veniti 
Aci amit auditii, 
În casă plângând (2).   

[Și afară jucândă 

ȘI vedendu popor adunatii, 
Amă îndrăsniti de-amii statii. 
Oraţia ni sa încheiată: 
Căci noi amii mai'ura, 
Dar ni-e frică comii însăra 
Și nu suntemi de ici-colea, 
Ci suntemit de departe, 
De peste șepte sate: 

De la Buda-nouă, 

Pe unde mâţa se duă; 
De la Buda-vechie 
Pe unde mâţa strechie 

Și cotoculit 

Nu-și mai allă loculi. 
Dar ca să scurtămii 

Pe d-vostră vă rugămi 
Ca ciuta moţată 

Sub barbă bălţată N 

Cu ţundră negră 'mbrăcată, 
Cu cisme roși încălțată, 

Să ni-o arătaţi, 

Şi, cu răspunsulă, să ne dați: 

Unii colaci de grâu irumosit 
Ca și faţa lui Christosti. 
Călăvașuli Nichită 

Av mânca și carne friptă; 

Câte uni păhari de vint 

Să ne mai scăpămi de chintă. 

Acuma începe lupta pentru a întra în curte, căci vornicc- 
lulă miresei se opune. Incepe cârta, și vorniceluli mirelui, 
dacă pârta' e mai mică, sare cu calulă peste ea; âr la din 

  

(1) Fugaciă este unulă dintre adicelivele latine; care la noi s'aă păstrată 
atâtii de rari: bitaci, fugaci, (fusax, [uzacem).—Ispiteeiăi e vorbă străină (ispiă) 
dar formată după analogia limbei române. 

(2) Mai în tote casurile miresele, când le cântă așa numila desgorelă, plângă 
că se separă de părinţi. De aici cânteculă : „Zeci mircsă nu mai plânge, 

$. E. Mariană. Nunta la Români, 31
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contră, cârcă a o rumpe. Dar în fine i se deschide porta. 

Dă pinteni apoi calului, ca să ia colacul pusi pe masă. Vor- 

niceluli miresei apucă vasul cu apă, spre a-l uda, când 

se va apropia de masă să ia colaculii. Intre diferite strigări 

se încârcă a se înșela unul pe altulă, până ce în fine din fuga 

calului îlă iea. Apoi se împacă și închină unulu la altulu. 

Se l6gă de câmele cailorii batiste şi călărașii se întorci 
spre a anunța pre ginerile, care vine cu carul, de isbânda 

ce au făcutit și să vie, căci totulu e gata (1). 
Pe lângă isvorulă Someșului-mare, așteptând mai mulți 

iinși din partea miresei dinaintea, casei cu pâne și cu sare 

puse pe o- masă dimpreună cu o făvcuță și cu unii cuțiti 

de lemnă, când sosesce mirele cu suita sa, nu lasă pre nime 

să între în nuntru, ci întrâbă: a cui e 6stea adunată și ce 

felii de dreptăţi ai, ca să pâtă întra în nuntru? Dacă de- 

spre tote acestea le va arăta o adeverinţă demnă de credare, 

atunci le va da drumul, de nu, să se întârcă îndărăpti de 

unde ai venită! 

La acesta întrebare și pretindere unulii din partea mire- 

lui, care asemenea se: numesce colăceriu, răspunde : - 

  

Bună diua la d-vâstră Dar noi totii amii auditi 
Boeri de cinste și de omenie!  |$Şi de-aici şi de-acolo 
Ore ce staţi Că aveţi o floricică în grădinuță, 
Aici atâţia adunați Care cresce 
Dragilori mei iubiți fraţi? Şi. 'nfloresce 
Noi venimii până la d-vostră Și nu odrăslesce. 
Totă strigând Dar pe noi ne-o mânatii 
Și ropăindu Ală nostru împăratii, 
Și făcând o veselie mare, Împăratulu celă tare 
Dar în casă la d-vostră Din uliţa cea mare 
E plâns și desfătare ” Să ne dai nouă fata d-tele, 
Tocmai ca și la unii herşi (2) mare. | Noi s'o luămii 

  

(1) 1. C. Tacitu: Nunta popor.. Rom. „publ. în op. cit. p. 21—835 
(2) Pote că harţă ?
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Şi. so ducemu | [Pe noi până dimincţă. 
La cea curte 'mpărătescă, | Nici să nu aduceţi 
Unde-acolo să și crescă : Uni popă cu barbămcâlcită 
Si acolo să 'nflorescă Să rămâe cartea nostră necitită, 
Şi-acolo mulţi prunci s'odrăslscă. | Ci să aduceți 
Dariă și noi toţi ami veniti - Uni popă cu barba ca fusult 
'Totă cu sape de arginti Care să ne dea mn grabă răspun- 
Ca să vo săpămil Că not încă bine vedemti [sulă. 
“Tocmai din pămiînti. Și bine pricepemi, 
Dar d-vâstră de socotiți Că nu toti lucrulă vi-lt luămiă, 
Că câte vi le-ami spusi . Ce-i din casă și din afară, 
Nu-i adevăratii, [p&ratii. | Și din lucru celui de vară. 
Vomii arăta carte de la mălţatu ” m- | Dar fâtu meă, nu-i a nâstră vina, 
Numai d-vostră Că-i a cui a 'ntinsit mâna. 
Să vaduceţi unii popă Că când ci mâna.aă dati 
Care să vo cetescă Pe noi nu ne-o chiematii, 
Dar să nu aduceţi Și când ci o 'neredințiti 
Unii popă cu barbă desă, Pe noi nu ne-o poftită!... 
Care să ne ţie   

Sfârșindi colăceriuli de rostitii oraţia citată musica, începe 
a cânta, 6ră o muere luândii grâă și apă stropesce atâtii pre 
mire câtă şi pre cei-lalţi ce staii împrejurii. Apoi golindă unt 
pahari de băutură în sănătatea, celorii sosiți întră cu toţii 
în casă și se aşeză la masă (1). 

În prejuruliu Limișoreă este datină ca după cununie să i se 
încopcie miresei crăși cămeșa, apoi se sue pe cocie, precum 
a venită, şi după ea toti conductulii cu strepituli celt mai 
mare nupțiali, o urmâză, până 

la casa, miresei. Aice se posteză mirâsa în ușa întrării cu 
divărulă. Cumătrului mare (nunului) i se dă preferință la în- 
trare. Acesta ajungândii la, ușă, începe așa: 

                                

— Bună diua, bună qiua divere! 

— Mulţămimniă - d-vostră cumătru mare! 
— In ce voce oști? 

  

(1) Com. de d-lui 1. Popă Reteganuli.
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— În bună. 
»— Dar la noi și: mal bună. 
— Am auditii că trăesce 
— Dumnedeuli d-vâstră ! 
— Împreună cu d-vâstră! 

răspunde diverulu și vidicândii plosca în sus dice mai de- 
parte: 

"Dar porunciţi o ţiră rachie 
Do veselie 

Dela Bucuresci 

Ca: să o. plătesc. 

Cumătrulti mare, luându plosca cu rachie dela diverii în: 
chină astleliă: 

"— Dumnedei să trăâscă pre acești doi cuconi, cari astădi 
sau împreunatii, întru mulţi ani! 
ră mulțimea din dărăptiu răspunde cu: «Anii! vicat 
ca cu 0 gură. o e 

Apoi gustă rachia, cumătrului mare, plătesce galbănuli mi- 
rosei, care din respectă, îi sărută mâna, și apoi întră în 
lăuntru, a ” 

Așa pe rândăi întră toţi închinândi, plătindă şi sărutân- 
du-se cu .miresa, afară de mire, căruia îi e întrarea liberă 

Intrând toți nuntaşii în chilie se așeză în prejurulti me- 
selori așternute, cumătruli mare în -frunte, de-a drepta lui 
mirele, și lângă acesta, tarisfalulii, apoi cei-lalți (1). 

În Selagii, nemijlocit după prândii, frații de mire își 
înșclă caii, aducândi unul care e mai frumosi, și pentru 
mire. , 

După acâsta, îhcălicândiă mirele, fraţii-de-mire și stegariulii, 
fie-care pe calult săi, se pornescii cu toții spre locuința mi- 
resci și anume: stegariuli cu stâgulă și cu unit frate de mire 

  

————— 

(1) G. Trailă: Nunta țăriinescă împrejurulă Timişorei, publ. în Familia an. III. Pesta 18€7, p. 445, 
|



— 455 — 

alăturea în frunte, mirele cu ali doilea frate-de-mire aşișde- 
rea alăturea în urma lori, 6 nașii și cu nunele întruni 
cară, la care sunt înjugați șese boi frumosi împă&nați în urma 
acestora. 

Stegariulă și cu tovarășul săi fugii câte-o bucată de loci 
înainte, apoi 6răși se'ntornă înapoi făcendii omagiile cuvenite 
înlțatului împerată. 

Atâtă la pornire câtă și pe drumiă, fiindii unulă mai vioi 
și mai veseli decât altulă, chiue și împușcă din pistâle, 6 
când ajungi la mirâsă descarcă, patru focuri de-o-dată, dândii 
de scire, că a sositii înălțatuli împăratit. | 

Dar spre cea 'mai mare mirare a, lorii pârta e încuiată (le- 
Jată) si în vertuli ei stă cluha despre care am vorbită în 
capitululă IA și care însemneză că nu e iertati fie-cărul 'a 
întra. N 

Urmâză, deci strigăte și chiote din partea ostașilori îm- 
p&rătesci ca să vie cine-va și să le deschidă porta. 

Însă nime nu arată, nime nu vine să deschidă. Din contră . 
pe după casă se vădă mucri cu prunci în braţe văitându- 
se și plângândă, €r pe de naintea casei mai mulți bărbaţi 
măturândă. Firesce că tote acestea sunt numai nisce pre- 
faceri. 

Stegariuli, vădându că nime nu se arată, „se mânie. și re-. 
pedindu-se asupra porții strigă în gura mare. 

— Deschideţi, boeri, porţile, şi daţi-ă înaltului nostru îm- 
părati drumulii să între în nuntru, căci eli voesce să se 
scutâscă de arșița s6relui (de nea, vint, după cum e adică 
și anotimpulu) dimpreună cu 6stea, sa cea, atâtii de ostenită, 
care călătoresce de ani de dile pe unii timpi neplăcutii ca 
acesta. | | 

La acesti strigătă fratele miresei răspunde dicendi : 
— Mai încet, mai încetă!..... Noi suntemii numai singuri, 

căci înălțate ndstră împărătesă sa dusi de acasă, și ne-a dati
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de grijă ca să nu lăsămii pe nime înăuntru. Dar de vreme 

ce spui că sunteţi osteniţi, și ați dori să vă mai odihniţi, ctă 

că mă ducii să întrebii pre mat marele curții, să vedemii ce 

va spune elii. 

Intr'unii târdii vine şi mai marele curții, adică grăitortuli, 

toti șchiopătândii, unii semn că e forte ostenitii de munca | 

cea mare de peste di. Se începe apoi o dispută între grăi- 

toriulu miresei și alu mirelui, făcândă care de care gură mai 

mare. Grăitoriulă miresei nu vrea nici de cum să crâdă la 

-ce ai venită, și de aceea nici nu le dă drumulii să între. 

Grăitoriuli mirelui îi arată semnele, cari îlii îndreptățescii a 

întra, semnele credinții, și convingându-li prin acestea pe de- 
plină îi dă puţini rachii de înghiţitii anume ca. să i se mal 

tocescă gura, căci de sfada cea mare, cu care Ta întimpi- 

nat, mai de toti i-a fostii secat. 
Grăitoriulii miresei însă nu voesce nici de cum să lese pre 

împărati a întra în nuntru, până ce elă sai ostașii lui nu 

vorii împușca 6la cu cenușă din vârfuli ciuhei. Atunci o 
stașii împăratului iau, care de unde apucă, câte 0 bucată de 

lemnii, şi nu se lasă, până ce nu împușcă cu dinsulti Gla cu 

cenușă, care căgendii peste cei din apropiere și umplendui 
dă nascere lao mulţime de risete şi hohote. 

„Deschidendu-li-se după acesta pârta, mirele şi cu ai săi întră 

în nuntru slobozindii în același timpii fie-care pistolulii sti, 
Eră cuscrii, adică nuntașii miresei, făcându uni toiii îngro- 
zitoriă, le iesă înainte cu qicălăii. 

Aice e de observată că dicălăii mirelui trebue să fic cu 
multi mai iscusiți, să scie cu multi mai bine a dice, decât 
dicălăii miresei, dacă voescă să nu fie păcăliți. 

La ușa casei grăitorii începi răși a, se certa între olaltă 
fivesce că şi de astă dată, totii în versuri ca şi mai mainte 
și abia, după tâte acestea întră în casă și se aşeză, la, masă (1). 

  

(1) Com. de Il. Popă,
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În fine în Macedonia cortegiul nupţialii iese, ca și la Ro- 

mânii dincâce de Dunăre, ântâiă de la ginere și se duce la - 

mir6să. Ginerele înconjuratii de rude merge călare. Toţi sunt. 

călări, toți cântă cântece ce se îndreptâză cătră miresă. Fe- 

meile ducii de frâti unt calit împodobiti cu flori şi gevrele 

ce este ali miresei. a 

S6cra sau muma miresei întimpină pre ginere la ușa casei 

cu uni vasi.cu apă, în care moic-unit mănunchit de floră ., 

şi: stropesce pre ginere, căruia dă mănunchiulă de flori și-i 

pune o batistă pe umărulă drepti (1). ” 

Mai de multi era datină la Românii din Macedonia, după 

cum arată cântecului ce-li reproducemii mai la vale, ca fe- 

tele, când erai măritate, să se ascungă la .venirea ginerelui 

şi numai de nevoe trebuati a [i găsite și date cuscrilorit Și 

ginerelui fără voia, lori. 

Le! la cincă, şese marmăre, Le! la cinci, şese petre de mar- 

La ștsea mărmăriţă, La a şese marmură, [mură, 

Le! ici şi dârme îâta singură,  |Le! unde dorme fata singură, 
Singură și icusită.. Singeură şi fidențată, 

Și mamă-sa ma li dice, Și mamă-sa îi totii dice, 

Și mamă-sa li dice: Și mama sa îi dice 

Le! pe narga, narga hilia mea! |Le! încetii, încetit fiica mea! 

Pe narga și rii ti scoli, Încetă, încetii să mi te scoli, - 

Ia "şi ohin' cuscrili sti lic, Uite, vinti cuscrii (nuntașii) să te 

Cuscrili şi cu gambrolu! Cuserii cu ginerele! (2) (ice,   
Acestea, sunt tete datinele și oraţiile Românilorii de la Co- 

lăcărie, câte le-am putută ei până acuma alla. | 

Mai "nainte însă de ce vomii încheia acesti capitulu să ve- 

demi care e planuli oraţiilori ce se ţinii la acestă ocasiune ? 

Feciorulu, care voesce să se căsătorâscă și care în tote: 

oraţiile e numită tâneră împerată, adună stea sa și plcă cu 

(1) D. Bolintineanu, op. cit. p. 89. 

(2) V. Petrescu Cruşovenu, op, cit. p. S6—97.
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dinsa la venată. Cutreerândi elă dimpreună cu întrâga sa 
oste în colo şi ,încâce timpi mai îndelungatii dă întruni 
târdiu de urma unei fere. 

Fera, cum zăresce pre vânători, se sparie și fuge de dinșii. 
Tenărulă împărat alege de grabă pe doi inși din mijlo- 

cul vânătorilori, cari ati cai mai sprinteni și mai fugaci, 
Şi-i trimite s'o urmărâscă. 

Cei doi inși se pornescii în fuga cailor, o urmărescă, dar 
tocmai când vori so ajungă și să puie mâna pe dinsa, fâra 
întră și se ascunde într'o grădină. 

Vânătorii sat mai bine dicândă unulă dintre dinșii, adică 
colăcariulii, respective colăceriulă, cum ajungi la porta casei 
cu grădina, ceri dela, stăpânul acesteia, ca, să le dea ftra 
sau să-i lese să între în nuntru ca ci singuri s'o caute. 

Stăpânulă casei, nesciindii cine-si și de: unde-si, le r&- 
punde sai singuri sat prin alții, că elă nare scire să fi 
întrati și să se fi ascunsi o asemenea fâră în grădina sa, 
deci să-şi caute mai de grabă de drumu, căci elă nu-i lasă 
să între înuntru. 

Vânătorii stăruescii numai decât să-i lese. Stăpânulă, după 
mai multă vorbă și cârtă, promite în sfirșită că-l va lăsa, 
dacă-și vorii arăta dreptățile. 

Conducătoriulii seste dr eptăţileysi i-le arată. Stăpânulii, pri- 
mindu-le și încredinţându-se din acestea că nu sunt afari 
Omeni ră, tocmai pe când sosesce și tenerulit împerati cu 
întrâga, sa oste, le deschide p6rta și le dă drumulă să între 

- în nuntru. 

Până aci merge textulit orațiiloră îndătinate a se ține nu 
numai la, „Colăcărie,.ci și la: Stărostie, D oțire, Conăcărie, pre- 
cum şi a:  acălori ce se fini înainte de plecarea tinerilor la 
cununie. N id 

N 

Insă venătorii, după cum ne putemii încredința din cele 
ce urmeză nemijlocitii după Slirşirea, oraţiilorii, şi mai alesii
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a celoră de la Peţire, nu se mulțămeseii numai cu atâta, ci | 

ci voescii numai decât să aibă și fera. 

In urmă aducându-li-se și acesta, ci sat punii mâna pe 

dinsă sai ...0 împușcă. Căci ce alta pâte să însomneze da 

Sati ieciea Românilorii din Transilvania și Ungaria, dacă nu 

împușcarea:- f&risi „după care tânărului împărată a alergati atâta 

timpu? (1). Ce altă potă să 'nsemneze nenumăratele împuşcă- 

tură de pistole și pusce, ce le slobodii nuntaşii de pretutin- 

dene când întră în nuntru, dacă nu învingerea cetăţii a înăl- 

țatei împârătese și a întregei sale armate de cătră 6steo, 

înălțatului împărat. 

Acesta e, în puţine cuvinte, planulă şi cuprinsuli orațiilori 

românesci de la Stărostie, Peţire, Conăcărie şi Colăcărie. 

Tera, care cu atâta stăruință e urmărită, trebue în urma 

urmelori să.cadă jertfă urmăritoriului săi. 

P. Lafargue, fără să fi avutu cunoscință despre oraţiile 

românesci, dice: «la o ceremonie religi6să, cum e nunta, 

trebue să fie o jertfă: miresa zică rolulă (2). 

Tenerulă împerată, următoriulu ferei, e mirele 6r fera, care 

e urmărită de dinsulu și la urmă cade jertfă, e mir&a> 

Totă așa era şi mirâsa romană de la începutulă și până 

la sfârzitulu ceremoniei nupţiale la aparență jertfa fără de 

apărare a preponderanţei brutale (3). 

Tote oraţiile, câte le-am citati nu numai că at o asemă- 

(1) D-lă 8. Viciă e de părere că impușcarea udcelei e datină străină, și anume 

săsască. Etă ce ne spune d-sa op. cit. p. 89, în privinţa acesta, <Totii așa și 

ulcica, rădicată în susii pe o rudă înaltă la pârta miresei, care (ulcică) nuntaşil 
trebue s'o impusce josii, căci până atuncla nu-i lasă să între în curte; — 

acestă insă e datină de la străini— Sași—şi numai în forte puţine locuri se 
mai pote vede la Români.» 

Fie datina acestă chiar şi străină, ca totuși, după părerea nica, însemneză 
împușcarea ferci. . 

(2) Cântece și obiceluri la nunţi, publ. în «Contimp.» an. V. pag. 514. 
(33 D-r Lothar Dargun: Mutterrecht und Raubehe und ihre Reste im ger- 

manischen Recht und Leben, apud D-r Otto Gierle: Untersuchungen . zur 

deutschen Staats und Nechts-geschichte. AVI. Breslau, 1883. p. 100.
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nare frte mare între olaltă, ci și ună singurii plant în eş- 
| posițiune, aceleași figuri, ba! ce este și mai multi, una și 
aceeași formă. 

Una și aceeași manieră întrebuințată de Bucovinânii și 
Transilvănâni, de Moldovani şi Muntână. i 

Tâte acestea presupună unit singură izvorii, unii singurii 
autori. Modificările făcute aparţini deprinderilor locale. 

Insă de la cine și din ce „timpi își vor fi luati originea 
aceste oraţii ? 

L. C. Tacitii e de părere că «trebue să dăteze chiar din 
Roma,» de re-ce ele prin unele pasage, cari conținii câte-va 
fvase licenţi6se, pare că se apropie până la ună punctă dre- 
care de vechile Atelane (1), cari după cum ne spune Liviu, 
erai încă ună felii de orațiuni în versuri, pline de glume 
grosolane, pe cari junii din popori le recitati la ocasiuni și 
cari, «încetând alte petreceri, şi-au luati rlugiulă la nunte...(2)» 

De-o fi tocmai așa, cum ne spune I. C. Tacit, e greii de 
credută, și mai alesii că d-sa nu ne arată mai pe largi care 
anume e cuprinsulii Atelanelori? Cu tâte aceste însă nu pu- 
putemii nega că nar av6 şi d-sa până la ună puneti ore- 
care . dreptate, căci și Romanii, ca și tâte cale-l-alte popâre 
indo-europene, încă trebue să fi avutii Ore-și cari orații, cari 
vori [i fostii usitate numai la nunți. 

Dar să trecem mai departe, să vedemi ori de nu se află 
asemene oraţii şi la alte națiuni contimpurane, despre cari 
nu sa făcuți amintire când ni-a fosti vorba despre orațiile 
la peţire. | 

 Albanejii din Calabria, după ce ai sfârşită consățele: de a 
îmbrăca pre mirâsă și pre când pârta stă neîntreruptii în- 
chisă, apropiindu-se cu mirele de casa miresei dicii: PN NI 

(1) Atelanele (Atelanae) sunt mici comedii, jucate in anticitate de cătră ju- nimea romană şi a cărora numire derivă de la orașului „tele în Italia, de unde Ş-aii luată numele. 
(2) Nunta la pop. rom. publ. în op. cit. p. 22 și 38, !
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Rindunea cu gâtului albii, 
Deschide iuti, şi mi te-arată, 

Că ţi-a veniti lubitulu la portă. 

Muerile respundă din nuntru restitu. 

Ţist! plecaţi că e'mpiedecată 

“Noi avemit spălarea mare (1), 

Noi avemit pânea 'n cuptioriit, 

S'o sedtemii ântâlii, și-apol vine. 

Bărbaţii: 

Colo sustii, colo pe munte, 
Era acolo unii șesii marc, 

Unde păsceaii păturnichi, 
Dar mi s'a lăsati unii șoimii 

Si și-alesti cea mai frumosă 

Si mi-a răpito spre certi. 

Muerile se întoreii după acâsta spre mirâsă și o sfătuescit 

ca să se decidă: 

O miresă, sora mea 

Servesce domnului tăi, 

Las' lucrurile ce ai 

Şi-apucă pe cele, ce lei află. 

Bărbaţii faci. cuvaji mirelui, ca să-și împlinescă scopulu: 

O tu, domnule mire, 

Nu âmbla sfiiciosi, 
Că nu mergi la bătălie, 

_Că mergi ca să ici 

Capulă celi ca unii mări, 

Viţa, cca ca o vargă. 

Muerile deschidă porta, bărbaţii întră în nuntru; mirele 

ăpesce pre mirâsă, cr muerile lamenteză ast-felii: 

(1) Spălarea cămeşilori.
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O şormule, mtâiulă șoimii, 

Las la păturnichi să mergă, 

lacă cât îl de 'mtristată 

Pentru că mi-ai înhăţat'o, 
In lacrămi sinu-i înotă. 

Mirele e ocupatii cu mirâsa; de aceea compânionii sti re- 

spundii pentru dinsulii: 

N'o lasi și n'o 'ntorcii mai multi, 
Căci eii o vrei pentru mine(1). 

În Bohemia când se ducii după mirâsă, vornicelulii mirelui, 

stândă de-a stânga acestuia, se postâză de 'naintea părinți 

lori miresei și-i rogă ca să le încuviinţeze a lua, miresa. 

Părinţii le încuviințâză. Vornicelulă iae atunci colacul în 

mână, se apropie cu nemurile mirelui de cămara în care se 

află mirâsa cu druscele sale: şi cu vr'o câte-va neveste, bate 

la ușă, salută şi după ce i-se mulțămesce din nuntru ro- 

stesce următorea oraţie : 

D-șâre drusee, nobile și frumose, 

Și multii aleseloră domne, 
Noi amă plecati peste văi și deluri, 
Peste ape şi câmpii 

Să le privim de-a lungulii și de-a latulă, 

Pretutindene 'mtrebândă, 

Pretutindene iscodindă. 

Pretutindene căutândi, 

O comdră mare, , 
Pân' ce buni Omeni ne-ati încredințată 
Că 'n acâstă casă ară fi loculă ci 
Și âncă anume în astă cămăruţă, 
Dar numai tinere mândre copiliţe 
In cerci o încunjură, ca și 'păzitore 
Ale acestei comore 
Și cu dâmne-alese ca cameriere. 

    

(1) Gubernatis, op. cit, p. 149.
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De-aceca cu modestie 

VE rugămii să ne deschideţi 
Ca mgăduitii să ne fie 
A vedâ comora. 

Noi nu venimi cu intențiune rea, 

Nici c'o faţă veselă, dar prefăcută, 

Ci noi avemi aici unit odorii scumpi, 

Care preţuesce multi aurii şi arginti. 
Indată ce-ţi zări acesti odori scumpii . 

Credii că pe locii îţi da comora 

Deci împliniţi-ne dorinţa 
Și mmulţiţi tuturorii bucuria. 

O drușcă sait una dintre neveste răspunde printre ușă, 

asemenca în versuri: 

Dar păzitorele comorei încă toti nu sciit ce anume voesce 

druzba (vorniceluli). In urmă, după mai multe vorbe şi es- 

plicără din amendouă părțile, totuși se deschide ușa și i se 

predă comâra, adică mirâsa (1). 

Intre aceste dou& oraţii străine, cari le-am reprodusi 

aice, apoi între cele reproduse în capitululii despre peţire 

șintre cele românesci lesne pote ori și cine să vaqă că, 

esistă o asemănare și încă o asemănare destulii de bătătâre 

la ochi. | | 

In tâte întimpinămiu același planii, aceeași acțiune, aceleaşi 

figuri, aceeași ţintă, cu o singură deosebire numai, că la Cechi 

fera sau paserea urmărită, respective firea căutată, s'a schim- 

bati în comoră, âr următoriulii ci în odoră scumpă. Unu semnii 

că Cechii sunt mai multi omeni.de speculă, omeni practici, 

decât venători. 

Și acuma, după ce am -sfirşitiu: cu oraţiile, să nentor- 

comii privirea puţină și asupra datinelorit de la colăcărie, 

Am arătată din capulă locului că n6murile miresei, când 

prindii de veste că mirele vine cu suita sa după mir6să, 

  

(1) Diringsfeld, op. cit. pag. 192. -
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închidă porta, o lgă cu funii sat cu lanţuri și nu lasă pre 
nime să între în nuntru până ce nu arată dreptățile, 

Acestă datină se află și la alte națiuni. 
«Familia,—serie P. Lafargue, vorbindu despre Pancej,— 

nu se arată, nici o dată bucurâsă a-și da fata; trebue mai multii 
decât: cuvinte pentru a o hotări să se despartă de dinsa, 
In Bery vine mirele însoțită de prieteni în diminâța, nunţei 
înaintea porţii viitorului socru și află porta închisă și zăvorită. 
Mirele trebuia să făgăduescă: miresei unt dară potriviti, de 
vrola să i se deschidă pârta, după spusele lui George Sand 
în «Mare du diable» (Fântâna dracului). Apoi se numără da- 
rurile aduse de mire. 

«Deschide, deschide porta, mirsă, dragă! Uită-te ce straiu 
frumosă ţi-am cumpărată ; deschide, deschide uşa și dă-ne 
drumulă. 

I se răspunde din ogradă : 
— Tată-săi nu vrea, mă-sa nu se uită la daruri! — Ei 

îsi o fată şi prețulti mei e mare, — nu deschidă acuma UȘA.) 
Mirele laudă altă darui, care 6r nu pare îndestulătoriii. Și 

toti așa, până ce preţulă darurilorit ajunge destulă de mare. 
«Tote cântecele cele culese în Francia» gice Langardicre (1), 
aveaii ca refrenit ceremonia, cedării miresei pentru daruri (2). 

La Ztalieni, când vine mirele cu suita sa după mirâsă, 
așișderea nu e lăsată să între în nuntru. La aceștia e ușa 
casei încuiată. Ba, la Casoloieri, lângă Arpino, pe lângă tote 
bătăile în ușă, totuși nu i se deschide și mirele e nevoiti 
să se vâre în nuntru printr'o ferâstră pe o scară, stricată care 
o află dre unde întruni Șanț, 6ră după ce a întrată în nun- 
tru multă trebue să caute în colo și ncâce, până ce află pre 
miresă ascunsă întruni ungheriii (3). 
— 

(1) Ch. Ribaut de Langarditre. Les noces de campagnes en Bery. 1885, (2) Cântece și obiceiuri la nunţi publ. în «Contimp.» an. VI, pag. 7. (3) Diiringsfeld, op. cit, p..104.— Gubernatis, op. cit., p. 181-
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In împrejurimea Penestrelei din Piemont mirele merge cu 

“toți căsaşii s&i după mir6să, și când ajungi află la locali- 

tatea acesteia, așa de lemn, ceea ce, după espresiunea po- 

porală piemonteză, însemnă că ușa e închisă, încuiată (1). 

La Aalo-rosieni, apropiindu-se mirele cu suita sa de casa 

miresei, nemurile acesteia se aș6ză lângă portă și nu dai 

drumului suitei să între în nuntru. Se nasci strieăte. Nemu- 

rile întrebă : 

«Ce felii de 6meni sunteți voi? 'Tătuculi nostru nu vă 

cun6sce. Daţi pasulii vostru, noi voimiu să-lă arătămii tătucului, 

și dacă elă va porunci ca să vă lăsămu, atunci vomii lăsă !» 

„Pusulă la acestă ocasiune e unii șipi de rachii. Starostele 

scote șipuli din sînă și-lă dă nemurilori. 

Acestea pe loci deschidii porta și lasă pre mire să între 

cu suita sa în nuntru. | 

Dar denaintea casei mirele srăși e opriti de tatăl mi- 

resci, care nu-lă lasă să între până nu'sa încredințatii despre 

darea pasului (2). 

Toti așa faci şi AMalo-rosienit din Iodolia precum și Io- 
lonii din Silesia, cu aceea deosebire, că aice, ca și la Italieni, 

sencue ușile (3). 
In marele ducați ală Cracozică cei ce se întorci de la 

cununie bati în pârtă, Gr cei din casa miresei cântă : 

De unde-aţi atăcati casa? 
Si-aţi rupti porţile de frasinit, 
Si-aţi călcatii ograda verde (4). 

- Din tâte oraţiile dela Stărostie, Peţire, Conăcărie, când 

(1) Gubernatis, op. cit., p. 148—149, 
(2) Diringsfeld. op. cit. p. 34. 
(3) Duringsfeld de eadem, p. 41 și 210. Dargun, op. cit. p. 105. 
(4) Dargun, op. cit. p. 105: 

Shadescie dwor pajechali ? 

Cisowe wrota zlamali, 

Ziclone prodworze zdeptali?
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plâcă la biserică și celea dela, Colăcăric, precum şi din tote 
datinele de la Colăcărie, câte sai înşiratii până aice, resultă 
că atâtii asediarea, casci părințiloră miresei și întrebuințarea 
forței din partea mirelui și a consoțilori sti spre a întră în 
nuntru și a răpi miresa, câtă și opunerea părinţilori și a 
nâmurilori acesteia de-a o da de bună voe, e usitată nu nu- 
mai la. poporulii'românii, ci la tote popsrele indo-europene (1). 

Stopirea cu apă se află şi la Albaneji (2), aruncarea cu 
grâu în mai multe părți ale Italiei (3), 6 alergăturile, stri- 
gătele și cu deosebire împușcăturile din pusce și pistole, 
asemenea mai la tâte popbrele indo-europene. | 
"In fine să vorbimit puţine cuvinte și despre colaculă, care 

jocă uni rolă fârte însemnatit la Colăcărie şi care a dați 
nascere și altorii cuvinte întrebuințate la. acestă ocasiune, 
precum : Colăcărie (4) şi Colăcărită (5), procedura dela pontă 
și denaintea -casci, când vine mirele după miresă, și Culi- 
carii, numele feciorului, care pârtă colaculii, şin multe locui 
chiar şi a oratoriului, care rostesce | orațiile dela, Colăcărie. 

E sciutii, că tâte națiunile creștine a datină de-a întem- 
pina pre 'o persână mare când vine întâiași dată sa la anu 
mite timpuri în părţile -sale, cu pâne şi cu sare. Dinca și 

„sarea, ca simholă ală îmbelșugării şi îndestulării, după cun 
am vedutiă din capitulele precedente și după cum vomit vedă 
și din cele următsre, jocă și în decursulii nunţii unii rol 
destulă de însemnatii. 

Aice, însă nu e vorba, despre o pâne simplă, ci despre 
doi colaci mari și frumoși făcuţi din grât curată, carii, după 
PI 

(1) Gubernatis, op. cit. 
(2) Diiringsteld, p. 61. «ln ușa casei fese maica miresei. IZa ține unit vasii cu 

apă curată, veră ună struțit de fiori în nuntru, stropesce cu acesta pre mit 
și după aceca îi intinde struţulii. Elă aruncă bani în vasul cu apă, dă că il dăruesce o batistă.» 

(5) Diiringsteld, p. 9%. 
(4) Pretutindene in Bucovina și în Transilvania, vedi B. Viciu, op. cit. p. 2 (5) B. Viciu, op. cit, !
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ce a întrață mirele cu suita sa în ograda socrului săi și 
după ce sa petrecută pe sub unult dintre dînșii, vorniceluli. 
primare ali mirelui şi vornicelulii primare. ali miresei, sai 
mai bine disă colăcavii, îi schimbă şi apoi rumpându-i în 
mai multe bucățele îi împartă ca unii feliu de jerttă nunta- 
șilori de prin prejurulă lori. | 

In capitululă XV am arătată că Romani nu încheiat nici 
0 căsătorie fără de o plăcintă de grâăi pre care o aduceati 
lui «Jupiter farreus» ca jertfă, 

Deci eii cred, că colaculă sat mai bine ist colacii Bo- 
mânilorii dela, Colăcărie, ca, simbolă ală unirei vecinice, re- 
presintă plăcinta, vechilorii Romani, care era împletită, adică 
avea formă. de colacii (1) și pre care lomanii îndătinaii a o 
duce înaintea noit-căsătoriţiloră (2), tocmai ca și Românii co- 
laculii. | a 

Intrebuinţarea și însemnarea plăcintei de odinidră a Ro- 
manilorii sa păstrat până în diua de astăgi la Români, 
numele ei însă, uitându-se în decurgerea timpului, Lai adop- 
tati dela Slavi (3), la nunțile cărora colaculă jOcă asemenea 
unii rolă fârte însemnați (4). 
PN 

(1) Fest. p. 310: Stres senera liborum, sunt digitorum conjunetorum non 
dissimilia, qui superiecta panicula in transversun continentur. 

Struex din acestii citată e pâne împletită una peste alta, 
(2) Plin. h. n. XVIII 3. Quin et in sacris nihil religiosius conlarreationis 

vinculo erat novaecue nuptae farreum praeferebant. 
.(3) A. de Cihac, Dicţ. t. II, p. 67—68. 
(3) Diiringsfeld, op. cit. p. 33, 74. 

$. F?. Muriană, Nunta la Românul. a 
“
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XVIII. MASA. 

Inainte de ce vomi începe a descrie datinele cari sunt 
usitate la masa ce se dă nuntașiloră după cununie de cătră 
părinţii miresei, să aruncămit o scurtă privire asupra me- 
selorii şi bucateloră, ce sunt puse pe dinsele. 

In cele mai multe sate din Ducozina, dacă nu chiar în tote, 
este. datină la acesti  prilejă. de. a se așeza masa în forma 
unui “tricliniim romanii. - - : 

„Alirele (1), care e spele. celă mai de frunte, şi în cinstea 
căruia se dă masa acesta, - vine. în. capulit- mesei. La drepta 
mirelui vine nunulă cclă mare, Și după acesta totă aripa dreptă 
a mesei se ocupă esclusivii numai de bărbați. De-a stânga 
mirelui șede mana cea mare și după dinsa alte femei astu-felii 
că aripa stângă a mesei e ocupată numai de femei. [ de obser- 
vată mai. departe că la masa, acesta, bărbaţii cei inai bătrâni 
și mai cu vadă în sati, se punii de regulă mai nainte, mai 
aprope de nunulii cel mare, mijlocașii cam la mijlocii, € 
codașii, adică Gmenii cei mai s&rmani, spre câda mesei, Aşisde- 
rea și femeile.. 

Şi nime nu se supără pentru acâsta, nimene nu obiectâză 
nimică, prea bine sciindii că așa e datina din MoȘI strămoși 
Şi așa se cuvine. 

(1) In cele mai multe sate din Bucovina e datină ca mirele, totă timpuli câtii ține masa și până ce se „Scolă, să stea cu căcdula 'n capi.
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Totii-odată e de observată și aceea, că la acestă masă 
ocupă locii numai cei însurați, nici când și tineretulă. Pentru 
acestă din urmă, dacă cere trebuința, se pregătesce altă masă 

deosebită în altă odae. lisă tineretului, după cum ne vomă 
încredința mai pe urmă, de aștă-dată are mai multi srija, 

petrecerii și a jocului, decât a mâncării. 

Ce se atinge de bucatele, c cari se punii' de astă-dată pe 

masă, apoi acelea atârnă mal multi de la obicăiult Sătului, 

în care se serbâză nunta,” precum. și 'de la priceperea și Îs- 

cusința bucătăriţeloriă “Sati. coleerițelor îi: 

In unele locuri, se punit jură împrejurul mesci pe de-a- 

mendou& marginele cozonaci(1), la mijlocul . mesei strachint 

și talsere cu secituri (2). După aceste din urmă se aduce zamă 

cu tocmagi (tăcței) şi apâi sarmule sai gălusce. Pe lângă, cozo- 

“naci se tac și se pune mai pe urmă și câte unt rândiă de pâne. 

Afară de cele iînșirate până aice se mai puni pe masă încă 

si vro câte-va şipuri cu rachiu, cu astupușuri de Jlori și legate 

la gârlicivi cu. aţă -roșă,- semnulii nevinovăţiei. 

Dinaintea mirelui se punti în genere încă și două ran zole( (5), 

ră de napoia “acestora doi colaci, unulti „peste altul. Fran- 

zolele sunt acoperite cu:0 năframă, care mai „pe urmă mi- 

„x6sa o c6să de brâulu mirelui. 

Când întră mirele cu danţult i în casă, | masa e acuma așter- 

nută, numai să se așeze nuntașii la dinsa. : î» n 

După ce sa așezati mirele în capulit mesci, cră cetalalți 

dspeţi fie-care la locul stă, adică unde i- ai poltitii socrii cei 

mari ca să se așeze și după ce tota masa sa împenatii astii- 

felii, că n'a mai rămasă nică unt loci deşertii, vine colă- 

cerăulă miresei și îmbiindă pre cci adunaţi la masă, ține-ur- 

mătârea. oraţie: E - 

(1). Cozonaciă pl. cozonaci, sunt unii felii de pânişore împletite. 
(2) Necituri == recă, aituri,! cotoroee. 

(5) Franzolă — buleă, jemblă, jemnă.



Bună diua, 

Bună diua! 

La d-v. cinstiţi nuntaşi, 

Meseni împrejurați ” 
Si vă rogi ca să răbdaţi 
Uni cesti şi să m'ascultați, 
Si nică când să nu uitaţi 
Și simbria să mi-o daţi, 
Că-su străinii şi de departe 
Câte-oiii sei, voiti ura tote. 

Dar: er bună diua, 
Bună diua. | 

La d-v., cinstiţi nuntaşi, 

Meseni împrejuraţi, : 

Carii sunteţi adunaţi 

La acestă casă 

Și frumâsă masă. 

Pe masă față de masă, 
Pe faţă de masă, 

Covor de mătasă, 

Blide smălţuite, 
Talgere zugrăvite, 
Linguriţe pocostite (1), 
Furculițe frumosii grijite, 
ȘI cuțite ascuţite, | 

Pentru gurile, d-v. gătite. 
Blide cu ghintuă (2i, 

Talgere cu fripturi . 
Pentru ale d-v.. guri. 
Să faceţi bine să luaţi 
Și să ospătaţi 
Ca și ai noştri fraţi, 
Si să nu bănuiţi 

Ca şi ai noștri cinstiți 
Și buni părinți; 
Care cu lingurițe 

  

—————— 
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Cu linguriţe, 
Care cu lureulițe 

Cu furculițe, 
Care cu cuţitele 

Cu cuţitele, 

Care n'are nici de unele 
Să lee cu mânile 
Ca cinstitulti mirele. 

Că cui îstt la alu nostru 
Tenări împerată 
Cel mai micii soldatii 
Cu capulii plecati, 
Cu șliculii luati 
Pe d-v. de rugati 

Să faceţi bine să luaţi 
Și să ospătaţi, 

Ca și ai noștri Irați, 
Și să nu bănuiți 

Ca şi ai noștri cinstiți 

Și buni părinți. 
Că eii de uratii v'aşi mai ura, 

Dară mi-i oii însăra 
Și prin sată mi-oiti alerga 
Doră că mi-oiu căpăta 
Doi cai mândri, suricei 
Să-l nămeseii, că m'am al mei. 

Și mvoiti duce la Bistriţă: 

După linguriţe 

Și fureulițe. 

Și când oiă veni, 
Oiii veni 

Pe la Sucevă 
Că doroiit veni mai degrabă- 

Pân'ă mere și-a veni 
Cărările s'ară steeli 

Și caii mi-arii clumpări, 

(1) Pocoslite=poliite, espl. trămiţitoriului. (2) Ghintură pl, hinturi=recituri, espl. trămit.
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Bucatele sară răci, 

D-vâstră v& veţi căi. 
Şi de oii audi 

Răi ei oii plesni, -. 

Dar er poftimit și luaţi, 
Luaţi și ospătați,. 

Ca și ai noștri fraţi, 
Și nu bănuiţi 

Ca și ai noștri cinstiţi 
Și buni părinți. 

Că eti de uratii .v'aşi mai ura, 

Dar mă temi coiii însăra - 
Şi ni-să curţile 

Cam departe, 

Si cărările . 

Cam încurcate . 
i sunt fiere ?neerinate (li. 

i sunt şi fete căsnate (2), 

DP
 
f
f
 

<N
 

i eii n'oiii pute-o duce, 

Bato slânta cruce! 

Dară pentru câtti am stati 

Și vam urati 

Mi sar căde și mic, ce-va 

Mi sar, căde, căde 

O copilă ochișca, 
Să fie de sama mea, 

Că dacă a vrea, a vrea, 
Dacă nu, draculă s'o îa..... 

Ca vrea de frică, 

  

(1) Znrerinate=inveninate. 

i mi Saruncă vro una'n spate, 

  

C'oiii lua-o forte mică, 

Și-oiti lua-o pe spinare, 

ȘI-oiii apuca pe ici la vale, 

ȘI când molii înturna apoi 
Oiă sta la masă cu voi. 
Dară er mi sar căd6, 

Mi sar căde 

Pe sama mea: | 
Unii păharii de btutură; 

Și mai multă voce bună; 
Mi sar cădâ 

Pe sama mea 

Uni păhară de vin 

ȘI-o basma de ini 
Să-mi şterg musteţile 'de vint. 
Da de-a fi păharulă de Holircă 
Nu mi-ar mai [i 'nemică. 

„|Și năframa de-ar fi de buci, 
Mi-ași șterge nasulti de muci 
Pân ce-oiii sta cu voi aică (3). - 
Ei mulțămimti 
Mulţămimii, 
De esti păhărelti, 
Mândru, frumușelii, -- 
Mândru sălbiorii;- 
Din celă pomişorii, 
Din trupini, 2 

Din rădecini, 
Din coluri (4), 
Din rereări (5), 

(2) Căsnată pl., Căsnate=hâde, pocile, espl. Unit. Sa 
(3) In timpă ce ureză acestea, hunulii îi dă unti păhară de vină sat rachiti 

şi oratoriulii, luându-lii, mulţărmesec. 

(1) Colnare, pl. colnări, co unii cuvinti forte intrebuinţată în munţii Buco- 
vinci, elii însemnă cracii sai ramificările unei rădăcini sati tişituri, non. ti- 
şitură. Se Ta însă și în înţelesii de rădăcină, când acesta are multe coliiări. 

(5) Verrări=vorv uri. In Bucovina se rostesce pretutindene cârră, nici când 
zâfă. Pe teritoiiulu satului Iișesci, districtulii Sucevei, se află o bucată de 
locit de pădure, care se numesce Vârrate,.
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Din crucile. mesei, 

Din locului miresci, 

Dela cea copiliţă 

Cu mânică pestriţe, 
Ce de sară mi-a da vuriţă il). 
Să trăesci podit, 

Să bee cura mea totii! 

Să trăesci podea, 
Să bee vurița mea! 

Să 
Dar ră de socotiți 

D-vostră, cinstiţi 

Nuntași 

Imprejurași, 

Că-sti bucatele otrăvite 
Oiti gusta cit: înainte, 

Că decât a muri 
Și sa prăpădi 

Ostea împăratului, 
Mai bine să moră 

Până sară | 
"Ună pușchiă ali satului. . 

ȘI decât a muri 
Și sa prăpădi 
Ostea împăratului tâtă 
Câtă-i aici adunată, | | 
Mai bine să moră ci de-odată 
De mârte spartă. 
Căci oiii lua o gălușcă 
De trei dile fertă 
Intruntt fund de 6lă spartă, 
Cu 52 de aţe levată 
In astă gură căscată 
Și-oiă îmbuca-o tăt'odată. 
a a 

(1) Acum pune păharuli la gură. 

mai cororescă ce-va cu ca! [2]. 

  

Aşi mai mânca cinci 

Dar nu m'oiti pute priei 

Duce de-aici. 

ȘI ași mânca n6u€ 

Și nu vorit rămâne vouă 

Dar oiii mânca o bucăţea, 

C'atâta-i simbria mea. 
Să trăescă 
Celui ce-a făcut bucatele 
Să nu mal facă altele! 
Pe câte cotlețe [3 m iţe 
Atâtea sărutări la colcerife. 

Și pe câte crupe în sălusce 
Pe atâţia pețitori la drusce. 

Dar cer în tindă între uși 
Se allă nisce rable (4) de mănuii 
Pentru cinstitele drusci, 

Dar cră poftimii şi luaţi 
Și ospătaţi 

| Ca şi ai noștri fraţi! 
Și să nu Dănuiţi - 
Ca și ai noștri cinstiți 

Și buni părinți, 

Că eii de uratit aşi mai ura, 

Dar m&. temi c'oiii înstra 

Și nu-si de ici, de colea, 

Că-sti dela Buda-veche, 
Unde mâţa strechce, 
Și motoculii 

Nu-și allă loculii 
Prin cotruţii pe la neveste 

Și pe cuptioriu pela fete. 
Dar €ră sar mai căde, 

Sar mai căde 

9 Fi a ou . III - iu . ite (2) Aici bea și dă păharulă ind&răptă. Apoi voindă a susta din bucate, dice 
mai departe. 

(5) CoHeți==impletiturile ițelorii, 
(4) -Ztable = rele, stricate; radă insemneză mat alesii unii calu ret, hitioni



De maintea cinstitului mire : 
O găină friptă 
De nu găină fiiptă, 
Batări o cloră pâvlită. 
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Va [i mai: betrânti 

Cu atâta piciorulii 
Va îi mai buni. 

Faceţi bine şi luaţi 
Și ospătați, 

a şi ai noștri frați 
i nu bănuiți, 

Ca și ai noștri cinstiți 
Și buni părinţi (1). 

Și mie mi sar mal căde 

Unii piciorii de cucoși 

Dela genunchii în josti, 
Cacela-i mai cărnosti 
Și mai gustos. 

Și cu câtă cucoşulit . 

“n
 

G 

  
Cum a slirşiti oratoriulii orația sa, toți mesenii, carii până 

acuma ai stati în piciore și ati ascultati cu cea mai mare 

luare aminte, se așză la. masă și: începi a custa din buca- | 

tele ce sunt puse pe acâsta. | 

Acuma se începe voia cea bună. Din tote părţile n'audi 

alta decât urări peste urări şi închinări de păhare. Iară 

cârma la tote acestea o portă în genere nunulii și cu nuna 

cea mare. 

Așa se aude dinb'o parte: 

Socru mare, 

Socru mare! 

L.a voia Domnici-tale ! 
Să trăesci întru mulţi ani 

Cu bucurie 
Și cu veselie! 

— Amin! 'să te audă Dumnedei! — r&spunde socrul 
veseli. 

Din altă parte: 

Socru mare, socru mare! : 

Dă Dâmne pâne şi sare 
„ Fiilorii Domniei-tale ! 

Saibă .dile, să trăescă, . 

Pe părinți să-i pomenescă! 
    

(1) Diet. de Todiţă Spenulii, românii din Cândeeni, și com. de Petru Spe- 

nului, fostti teoloră,
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Socrulii răspunde: 

Dec Dumnedeii! amin: 
Să-ţi fie voia deplină! 

Altul: cFiindiă-că ai ajunsă acele dile bune Și senine,ca să 
poți noroci pe ună fiti alti d-vâstră, dă Dâmno să ajungi și 
până la celi mediu /» | 

Mulţămimă! .... dă Dâmne ca și D-ta să ai a te 
PA scărpina o l6că în barbă, cum m'am scărpinată și cu! 

ge Multi 6răși, care a observată că în jurul săi nu se află 
Nică unii șipii sati păharii cu holercă strigă: 

  

"Tae cuie şi restce, 
Și holerca să nu stee! 

Asemenea se face și în partea femeiloră. Din acestă parte 
încă se aude merei închinându-se, chiritisindă și dicândi: 

S6cră mare, 
Socră mare! 
S'ai norociă și voe bună, 
1 

Că suntemit adi împreună. 
Și-atuncă când te-oiu mai vede, 
Nici atunci cu voe rea! 

Sai așa: 

Să ai, cuseră, voe bună, 
Cuscră, cu sumanti de lână! 
Și-atuncă, când te-oiu mai vede, 
Nici atunci cu voe rea! 

Mai pe scurti din tâte părțile se audi păharele zingă- 
nindi, bărbaţii și nevestele închinândi atât în sănătatea s0- 
crilorit mari Și mică,-a tinerilorit căsătoriți, a nunilori mari, 
câtii și în sănătatea celoralalți Gspeți, carii sunt de față. 

Ee lăutarii, carii nat voe să lipsâscă mai nici ună mo- 
mentii dela acâstă masă, încă își împlinescă dătoria câtii se 
pote de bine cântând atâtii din instrumente câti şi din gură
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după cum li se poruncesce din partea socrilori și a nunilorit 
celorit mari: | | 

Și așa, totă bendu, mâncândă şi veselindu-se, ține masa 
acesta, cu întrerumperile ce se voră arta mai la vale în 
capitolele următâre, cam la vre-o trei ore (1). 

In acele părți, unde este datină ca mirele şi mirâsa să 
ș6dă, după ce sai întorst dela cununie, împreună la masă, 
li se dă mai ântâiti unt ou de găină sat de pitică, din care 
amendoi trebue să mănânce, și numai după aceea poti să 
guste și din cele-lalte bucate, ce li se pună de nainte (9). 

In vechime. dură masa acesta, firesce că dimpreună cu. 
tote datinele usitate în decursulii ei, până după miedulii nopții. 

Ită ce ne spune D. Cantemir în privința ci: 
«Se ospăteză, mâncă şi bei până cătră trei ore după 

miedulii nopții. După ce' trece acestă dră bucătarii aducă pe- 
masă unit cocoși friptii cu pene cu totă; unulă din ei se 
ascunde sub masă, și cântândiă ca cocoşulii anunță. că se re- 
varsă de diuă. 

Ospeţiă atunci dăruesci câte cova hucătarilorii, și se ră- 
dică dela masă; âr mirele cu miresa de a drepta, stai amân- 
doi în mijlocul casei; unii scriitoriti cetesce cu voce clară 
catalogul despre dote (Jestre); apoi tote aceste, ce mai 

  

(1) In Ilișescă, precum şi în multe alte sate din Bucovina. 
(2) P: Ispirescu, Legendele și Basmele Româniloră. Part. 1 ed. II. Bucu- 

resci 1872, p. 59: aNu trecură multe dile și le făcură o nuntă dale împără- 
tescile. Când se puseră la masă le aduscră și lorti ură vă eu zamă, după leyr, 
din care numai amândoi trebuiuă să mănânce. 

3. 8. lonenii, op. cit. p. 35: «După cununie, sera la masă, amendoi mirii 
mânâncă dintrunii oi ouată de o puică âutăiăă, cu să trăescă emenedoi nesdespăr= 
șiți până la morte.» 

Acâstă datină semănă că e o reminescenţă de la Romani, pentru că la ace- 
ştia, ouele de găină formaă în genere inceputulii fie-cărul prândii și ospăţii. 

De aice se vede că saii formată la dinșii şi proverbele /ntegram fumen ud 
orum afțers, = până la oă, adică începutulii mesei. Cie. Fam. 9.20 și or. 

Sat. 1. 3, 6. „tb oro usqute cl amnla, cifevet, Io DBache,“ adică dela inceputii 
pănă la sfirşitu,
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nainte crai puse într'o cămară, la vederea tuturor, se în- 
carcă pe cari și se transportă, la casa mirelui (1). 

In timpului de față este datină în Moldova că mirele și 
miresa, după ce se întoreii dela cununie, se punit în capulii 
mesei câte pe o perină. La o.margine'a mesei stă vorniculi, 
Începi apoi a veni consătenii la nuntă aducând daruri. Unii 
aduci câte-unii curcani, curci, gâsce, “rețe, găini, alții bu- 
toie de .vinii, alții osebite- legumuni. 

Toţi înmâneză aceste daruri vornicelului. Dândi apoi măna 
cu mirii le urâză: Mulţi cană. 

Vornicelulă, primindu “darurile, pronunță următorele: 
căjungă-te voe bună pe D-ta, giupâne mire şi pe D-ta gâu- 

pânâsă miresă, şi vă bucurați și vă. veseliți, că tă fraţii 
d-vostră vi se închină cu colaci. Colacii d-lori sunt: 0 îe- 
vușcă (2) cu pene, .care v& este trebuitâre la acâstă cinstită 
vreme.:și așa vă râgă ca colacii să le primiți şi cu dragoste 
să le mulțămiţi b 

“e mirii răspundă: „forte mulțămimii! ()» 
Datina, de a aduce și a închina tinerilorii daruri cu oca- 

siunea acestei mese, esistă și în Bucovina, însă numai din 
partea acelori 6speţi, carii n'a apucatii a veni și a aduce da- 
rurile în ajunul cununici.. 

In unele părți ale Ti ansilve aniei, cum sai așezat nuntașii 
la masă și sa făcutii liniște și nemijlocitiă după ce sa pusi 
mâncarea pe masă, dice colăceriulă: 

Mai nainte de mâncare 
Dă-mi ccruta închinare, 
Prea bunului Dumnedeii 
Pentru mare darulă stă (4). 

(1) Op. cil. p. 146-—147, 
(2) Dacă este pasere, 
(3) d. Mirza. Op, cit. p. 17—13. 
11) B. Viciii, op. cit, p. L€.
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In alte părți însă, toti din Transilvania, cuvinteză astii-feliii : 

Meseni de la masă, 

- Boeră şi bocresc, 
Acum sunt întrebatii : 
Pentru ce: ne-amit adunatit 

La ună loci de bucurie, 

La o casă de veselie, 

La o masă 'mpodobită 
Cu feliuri de mâncări gătită ? 
Mirele tenării grăesce, 

Şi orăindi v& mulţămesce, 

Mai ântâiu la Dumnedeit 

“Şi la dulce nemulii săă. 
Lia ai sti prieteni, vecini, 

Care-si Vunt sânge /atină. 
"Dup'acestii cuvîntii alti nostru, 

Să dicemit unt Tuteilă nostru. 

Aici preotulă începe numai decât «Zatălă nostru,» ete. 

După rugăciune urmeză : | 

Si voii să dicii er 
tidicândii acestii păhari : 
Să trăescă nunu-mare 

Cu soţia dumni-sale, 
Mulţi ani buni și fericiți 
Cu de tote 'ndestuliţi. 

Să trăâscă toți mesenii, 
Bătrâni, tineri, junişenii, 

"Toţi mesenii să trăcscă, 
Mulţi ani să se veselescă! (1). 

Când se apucă de mâncare starostea de casă sai altulii, 
care scic, dice următorele : 

Iubiţii mei prietini! Cuprindendu-și dar fie-care loculii 

Masa este pregătită Gasda așa dice, bate-Var norocul; 

Cu linguri, cuțite, tăiere, lureuliţe, | Mâncările pe masă să nu se r&eâseă 

(1) 'T Frâncu și G. Candrea, op. cit., p. 162,
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Ca prin încăldire lucru să ne facă. 
Precum vedeţi dar | 
Aici feliulii ântâiii ni s'a adusti 
Și ca nu cum-va să-lă verse, 
Merei rugăciuni ati spusă. 
Jupânâsă «soedciță» 
Nu le-a: prea tare săratii,, 
Gândindă că d-vâstră 
Ve place cam pipărată. 
ME rogi cu -vorbă scurtuță 
Prindeţi linguri și furcuțe; 
Gasda are voce bună 
Dacă cu toții dimpreună 
Mesenii voioși s'arată 
Mâncândă acuma îndată. 
Placă-vă că nu-i lierbinte, 
Nu-i mazere, nice linte,   

Nici hirișcă, nici alacit 
Că nu s'a făcutii la jacii. 
Că-i mâncare românescă, 
Cinc-a mânca să trăâscă. 
Diplașulii, cu-a lui tocmire, 
Schimbă a tuturoră fire, - 
Că răsunândă eârda bine 
Se bucură fic-cine. 
Cum dicala și-o pornesce 
Totii omuliă se veselesce.. 
Cine dară va mânca 
Din aste bucate, 

Poftimu-i eu și gasda 

Să-i fie spre sănătate; 
Așa dară fiesce-care 

* 
Să se apuce de mâncare. 

Când se pune ală doilea, felii de bucate pe masă și anume 
curechăulă, colăceriulti cuvintâză : 

Aci e curechiuli 
Gătitii cu maraleturi, 
Precum e și carul 
Ferecatit cu gânjui, 
„Asta a Românului 
Plăcută mâncare, 
Gătită cu deresuri 
De mare mirare. 
Făcutii cu gălusee 
Cu borșii de pe husce.: 
Îl mănâncă și domnii 
Cu mare iubire, 
Ba şi călugării 
Dela mânăstire, 
Luaţi dar și mâncaţi, 
Imbiatii nu așteptați, 
Că gasda nu ne-a'mbiă, 
Chiar flămânqi de-omi rămâne 
Încă bine r-ar păre,   

Că mâncarea-ar rtmâne. 
Chiar acum mi-a făcută semnii 

Ca să nu vă mai îndenni. 

După dinsuli nu vă uitaţi, 

De mine să ascultați, 

De mâncare vapucaţi; 

Așa dară fie-care 
Să s'apuce de mâncare, 
Ca mânca nui lucru mare 
ȘI să Demi cu cumpttare. 

Până mrinâncă 2 

Să dicemi mila părintelui, 
Binecuvîntarea fiului, 
Darul Duhului sfântă ; 
Câtii e dela apusii pân! la răsăritii, 
Dela medă-nâpte pân” Ia meqă-di 
Să-și pună Dumnedei mila
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Pe toți popii, . Ca piperiulu Girecilorii, 
Pe toți protopopii, Ca sarea berbecilorii, 
Pe toți vlădicii, . Ca ţiţa pruneilorii, 
Pe toți mitropoliţii, Ca otava juneilori, . 
Pe toţi putriarehii Ca vinulii roșit boerilorii, 

„Și pe toți dieci. Ca mărul roșii copiilorii, 
Să-și pună Dumnedeit mila  -: |Ca bostanuli poreiloră, 
Şi pe aceşti doi țineri. Ca vinarsult popilorii, 
Să fie iubiţi unuli altuia Ca joculii fetelori, 
Ca vara, " [Ca târgulii nevestelori, 
Ca primăvara, Ca 'Țieanulu dracului. 
Ca tomna cea bogată,   

Dar dumnea-ta, mire, de ce ai datii în gânduri, 
Do» pentru Secuii, cari pârtă scânduri ? 
Lasă aste gânduri, nu gândi de nime, 

Să bemu să ne veselimi că ni-a fi mai bine. 

- Dar d-ta, miresă, de ce ești superată, 

Dor” gândesci, că butea c de toti stricată? 

Căcă ei când miresă ici pe pămînt ași fi, 
Ași be, ași mânca, ași juca, de nași sdrobi.. 

Aici îmbie pre mirâsă cu ună păhari de vină, şi când 

„dinsa la luată în mână, continuă: 

Voselă-i mirâsa, 

Acum nu torce lână, . 
Numai câtii am văg't'o 

Cu păharun mână 

Dumnereii să-i dee 
Toti vesele gânduri, 

Dee-i şi nunului 
Copârştii de scânduri. 

Când se pune ali: treilea rândii de bucate pe masă, adică 
fviptura : 

Aici e carne de vită După carne ce bunti vinulti 
Cu sosii hunii și cu hirenit Pentru accea dar beţi 
Toti cu de-aceste trăise | La păhară uscaţi-i. fundulii 
Și patriarchuli Avrami. ȘI din tăteră totii mâncaţi. 

- *
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Trage, traee, măi Țivanc,. 

Că Dunti vinul după carne ; 
Dar nu-l beţi în supărare, 

“Nu e aici comândare. 
De accean .voe bună . 
Să bemu toți noi împreună, . 
Să bemii să ne veselimi -- 

Pân'avemi pe masă vint. 

Să trăâscă gasdele, 

ne umplă vasele 

bemii cu păharele: 

și cu canciauele, 

Până minâncă închinare 2 

Beţi meseni vă veseliţi, 

De nemică nu gândiţi. 

Că buţile tote-sii pline, 
Cepurile strînse bine: 
Ba și popa și diaculu 

Incă umblă totii ea raculii. 

Călărețul şi voiniculii 

Resturnați ca -prăvăliculă. 

La copturile de aluată: - 

Etă că ni sai adusă și copturile 
Placă-vă și. custaţi dintr insele, 
Că gasda a plătiti 
Cinci sute de galbeni, 
Pentru că le-ai pregătită : 
Plăcă-vă că-să fârte dulci, 
Făcute cu zăhară și cu nucă, 
Cu miere, cu măsline, 
Cu stafide, cu smochine, 
Cu nucşore, 

Cu cuișore, 
Cu ehimberă, 

Ceterașulii, contorasulii, 

Nati lipsă de arendașuli. 

Când pune cupa la cură, 

Varsa'n gură ca mtro Şură, 

Jupâncsă socociță 

Strecură vină prin. siliță, 

Gândesce că-i zama: acră, 

Nu scie ce să mal facă; 

Ir nuna, că o muere, 

Nu se lasă de scădere, 

D'apoi să vedeţi pe nunulii 

Cu vâtulă s&t largă ca tunulii, 

Ca butuculii celă de xotă 

Cercuită cu ferii totă 

Găuritii ca ohedarulii 
Nu- li stempenă nică cu șuștarulii 

Dă şuştaruli i se pare 

Nedestulii “spre stempirare, 
Meârgă sue-se pe bute 

Și de- acolo să s'ajute. 

Vivat, vivat, să trăcscă 

Mirele ci-a sa mirâsă !   
Cu piperă 
Cu multe alte soluri 
De bune diresuiă. 
Nare sâțăn lume 

Plăcinta cea “bună, 

Căci aceca face 
Ia 'omii rinza plină : 
B&trânii din legea veche 

Trăia mai îndeluneatii 

Pentru că pe aceca vreme 

Totu plăcinte ati mâncatii.   
DA RI * 4 * a E o . * a 4 - Până mănancă, luândă o sticlă în mână: 

Ulaja încă multă ajută | Când o poti vede umplută,
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Căci cât omulii ulaja de guratinee, 
Totă sup&rarea pe locii i se stinge. 

Acâsta aduce și voia ceă bună, 

AItă închinare cătră miră : 

va poltescii din naravil vechii 

Trei cădi pline cu curechiii, 
Slănini grase, cârnaţi lungi, 

Pân'la tâmnă: să te-ajungi. 

Buţi pline cu vinii alesii 

Poduri cu grâti și ovăsii, 

Coșuri pline de mălaiit 

Cepe. multe și multă aiii. 
Carii noii, bine ferce atii, 

Plug alesii și întieraiii, 

Patru vacă şi boi frumoși 

Septe căini și-unti cocoşii. 

Dece rațe şi-unii răţoiu, 
Dece gâsce și-unit gâscoiii, 

Patru serâle cu pureci 
Cu pure carulii după ci. 

Versii la masă : 

Iei: hopă, vinu-i buni, 

„Seitt că-i place şi la nunti. 
Ploscuţa inca, Yubitii vast; 

Pasere. cu dulce glasă, 

Eu cu tine mă mângâi 
Când te vădii la căpătâiii. 
Vinule, frate de crucc, 

Pălincuţă, soră dulce, 

M& dusci la Dobriţinii 
M&ntâlnii cu sântulu. vint, 

Altult : 

Vai de mine bine stă 

(1) B. Viciu, op. cit. p. 

Ca de acum să strige cu toți dim- 

ipreună 
Vivat, vivat, să trăâscă - 
Mirele ci-a sa miresă! - 

Grădină pline de pomi bun, 

Piersici, meri, per, pruni, aluni, 

Butuci mari, eroși din păduui, 
Fenu și paie din câmpuri. 

Poltescă încă tuturori 

Bună 'rodă viilori, 
Fete mari feciorilorii, 

Şi neveste. mirilorii, 

Sa nu rupă credința 
Cui i-a plăcută Anuţa; 
“Trăescă eli et-ăli bărbat, 

Cu care s'a. cununatii. 

Induratulă Dumnedeă 

Să vă ferescă de rău 
> Şi să trăiţi. fără. nori 

Ani 30 de trol ori!   
i 

M& dusei și la Agnita - 
M&ntâlnii și cu palinca. 

Palincuţă, draga mea, 

Pusam gândi că nu te-oitt V6. 

Nu te-viii be de n'oiti avec 
In tâtă viaţa mea 

Si am pusti și jurămîntii, 

Dar tu nu-mi mai eși din când, 
Si nași jura și mai rău. 

Dar m& temi de Dumnedei (1).   
| La grădina cea cu pomi,
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La masă cu vro doi domni; La masă omeni de trebă, 
La grădina cea cu pome | Lia grădina cca cu îlori 
Și la masa cea cu domne, La masa cu domnișori (1i. 
La grădiniţa cu crhă 

In comitatulă Zarandului este datină, după ce ai întratit 
toți nuntaşii în casă și sau așezați la masă de a se pune 
înaintea fie-cărui cuseru câte unii țipăi (2). 

După acâsta vorniculti miresei capătă o maramă pre care. 
0 ține de două cornuni, âr vornicul mirelui ținendu-o de 
cele-lalte due cornuri și turnândiă pe dînsa băutură dintro 
glajă, începe a o scutura, și a dice: 

«Cum sa nevedită urdala cu bătela, aşa să se nevediscă 
tinerii unult cu altulă; să se îndrăgescă și în fericire să 
trăâscă | | i 

Aduce apoi vorniculii miresei ună tăteriă cu doue păhare 
s6le. şi, umplendu-le cu rachiă, plâcă unt rendă de păhare, 
adică închină cu ele la vornicul mirelui. 

Vorniculă mirelui închină la uni chiefării, chievlariuli la 
unii cuscru, și toti așa până ce se sfârșesce rendulă, adică 
până ce ajunge unde sa începută. Alu doilea rendii de pă- 
hare le cinstesce socru micii pentru sănttatea tinerilori că- 
sătoriți. 

Când se cinstesce ali treilea rându de păhare pentru cu 
mătri, adică pentru părinții sufletesci, atunci vorniculii mi- 
resei aduce uni tăieriii cu curechiă fierti, în care se allă 
patru linguri împlântate cu câda în josit și îmbie pre.vor- 
niculii mirelui să mănânce dintrînsulă; dar cam puținii şi cu 
coda linguvei, căci nu sa făcută prea multi. | 

Vorniculă mirelui întorce lingurile cu gicanu (gavanuli) în 

———— 

(1) Din Transilvania, com, de A-l. 1. Pop Retegpanulă, invăţătoriii, 
(2) Sub cuvintulă fiptă se înțelege o pânișoră mică de răi, care de astă „dată e infrumuseţată cu fonfiit, "



— 513 — 

tăteriu și ținendu câte -d6ue în fie-care mână începe cu tus 
* 

patru a băga curechiii în gură și a mânca dicândiă: 
Nu scii cum e datina pe la D-vâstră, dar pe la noi așa 

se mănâncă! 

Alu patrulea rendii de păhare se cinstesce pentru socru 
mare, tatălui mirelui. | | | 

Lia ali cincilea rândă de păhare, care îlă cinstesce socra, 
mică, pentru s6era, mare, se pună pe masă plăcinte Si po=: 
jăcă, câte cu o găină friptă pe ele. Toti atunci se aducii și 
ciustele. Despre acestea însă vomii vorbi mai pe largit în- 
tvaltii loci. | 

Când e alii șeselea rendii de păhare, cari se cinstesci pentru 
socaciă, se aduce unit tăierii cu due duă și se pune de'na- 
intea miriloră. 

Mirele iea unit o, îl sparge, îlu cur ățesce și apoi îl tae 
dintr'o dată co Drișcă (1) în due jumătăți, și o jumătate o 
mănâncă clu singură, Gr ceea-laltă jumătate o dă miresei. 

„Când e alu șeptelea și celă de pe urmă vândă de pă- 
have, care se cinstesce «în dusă și remasă,» atunci cerii cuscrii 
dela „miresă 12 pevini.- 

Vorniculă miresei, în urma acestei cereri aduce cele 12 
perini, adică ună ţipăă cu 12—24 pene de a găină și dân- 
du-lii vornicului mirelui cere pentru cele 12 perini 12 cân- 
tece. „Atunci sculându-se cuscrii în piciore, începi a cânta 
toti patru câte patru în 5—6G despărţiminte, -următorele 
vevsuri: 

hogă-te, roeă miresă. Cin” să te serie, miresă ? 
Ei dam și dainam miresă, Noi te vomit scrie. 
Din cornulă ântâiti de masă. 
Li dam și dalnam miresă, "  țRâgă-te, vogă mirsă, 

  

  

(1) Sub cur. drişcăbricdyă se 'nțelege. unii cuţitaşă micii, cu plăsea de lemniă și cu o singură custură. E usitattă in Bucovina. 

$. E. Marianii. Nunta la Români, 
33
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Ei dam si dainam miresă, - |Serio-te-omit serie, miresă, 

Din alt doilea corati de masă,  |Grădina nostră alesă, 
Ei dam și dainam miresă. Care trebe so iubesci, 
Cin' să te seric, miresă? Că de ca te despărţesci, 

Noi te vomii scrie! ŞI, dragi vecinile tale 
| Sunt acum în mare jale. 

Rosă-te, roga miresă, Plângi, miresă, traiului te. 

Ei dam și dainam miresă „Ce-ai trăit la tatălă tei, 

“Din ali treilea corni de masă, |Plânoi, miresă, grădina 

Ei dam și dainam mirâsă, Care-ai trăitii tu în ca. 
Cin” să te seric, mirâsă? Plânge-ţi casa părinţescă 

Noi te vomit serie! . _| Că mergi la casa bărbătescă. 
Plânoi, plângi, dară nu uita, 

Rogă-te, rocă miresă,  |Plânge-ţi tu fetica ta, 

Ei dam și dainam miresă, Căci miresă-te-omii scria i! 

Din ali patrulea corni de masă,| Și soţie la bărbatii, 
Ei dam și dainam miresă, Cum Dumnedei te-o lăsată! 

Cin” să te seric, mirâsă? 

Noi te vomit seric!   
Cătră sfîrșitul versurilorii acestora, mirâsa începe a plânge 

de jale că se despărţesce de părinți, şi merge în casă străină. 

Nu multi după acâsta atâti mirii câtă și cuscrii, se scoli 

dela masă și plecă spre locuința mirelui (2). 

Datina, de a da o masă sat cină în cosa părințilori mi- 

resei înainte de ducerea acesteia la mire, esistă nu numai 

la, tâte popârele romanice de astădi, precum Italieni, Francii 

și Spaniolă, cari, ca și Românii, îndătinâză, sati celi puținii 

îndătinati mai de multi a glumi şi a cânta diferite cântece (5), 

ci ea se afla și la alte naţiuni. 
Ba, ea, după cum ne putemi încredința din opurile unoril 

autori latini, se află și la vechii Romană (4). 

  

(1) Seria, în locii de scrie. 

(2) Com. de d-lă 1. Dușanescu, proprietarii în Mestecănii. 

(3) Diiringsfeld, op e. p. 96, 249 și 265. 
(4) Poponius Dig. 23, 2, 5: Mulierem absenti per literas ejus vel per nur 

tium posse nubere placet, si in domum ejus deduceretur : cam vero (ude
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Abia după încheiarea unei astii-feliti de mese și a d 
lori usitate în decursult ci, urma, ce 

"de astădi, ducerea 

la casa mirelui, 

atine- 
a și la Românii noștri 

deductio— miresei romane dela părinții săi 
  

  

abesset, ex literis vel nuntio suo duci a marilo non posse: deductione enim 
opus esse in marili, non in uxoris domum quasi in domicilium matrimonii. 

Sidon. Apoll, ep. 1, 5, extr: lam quidem virgo tradita est, iam corona — 
sponsus honoratur — et nondum tamen cuneta thalamorumn pompa defre- 
muit, quia ncedum ad mariti domum nova nupta migeravit.



XIX. JOCULU. 

Pe când stai bătrânii dimpreună cu mirele înti'o odac la 

masă și ospeteză, cinstescit şi se veselescii, pe atunci tinc- 

retulu, feciorii și fetele, dintre carii o parte s'a adunati la 

casa miresei nemijlocitii după cununie, altă parte însă după 

colăcărie, se petrece și se veselesce dimpreună cu miresa în 
altă, odae saii în vre o şură, care e anume spre acesti scopii 
pregătită. Nu arare ori însă, fie chiar șin driculit ernci, se 
petrece afară în ogradă. | 

Aice feciorii și fetele dimpreună cu mirdsa, care, ca fi 
miresele romane, în cele mai multe părți ale Bucovinei nu stă 

de felii cu mirele la masa, ce-o dati părinții s&i după cu- 

nunie (1), cu druscele și cu vorniceii, cari primescii și cin- 

stescii pre toți cei adunaţi, formeză și jocă diferite jocui, 
mai alesi însă Zlora, numită altmintrelea în Bucovina fi 
AMoldovinesea. 

Aice se pote cunosce cât de iscusitii şi poeticii e o- 
mânuli nostru, câtă de vicii şi veselă este el, când uită 

pe unii momentii năcazurile și neajunsurile lumei acesteia- 
Abia at începutii lăutarii a-și întinde cordele, când uni. 

    

(1) Rosbach 329, apud Dargun, op. cit. p. 103: 
aa festivitatea nunţii rom anc, în timpulit căreia copila era răpită din Dra” 

țele marcel sale, nu participa + PE FI ; ită prin acesta (miresa) de felii, ci ea era înlocuită pri! 
aşa numita Pronube (nuna mare).»
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vornicelu sau și ună altă feciorii din mijloculă adunărei în- 
cepe a chiui și a dice: 

= 
Strigă, strigă, 

Să se strinsă 

Fetele din valea lungă, 

Ca oiţele la strungă 

Ciobani ca să le mulvă 
Și strungarii să le dec, 

. Stăpânii brândă so fee (1. 

Sati can Transilvania :. 

Strigă, strigă, - 

Să se stringă, 
Fetele din valea lungă 

Ca oiţele la strungă; 

'Votă. diua să jucămii 
. Sara să le sărutămit (2). 

Ceialalţi feciori, cum văd că lăutarii at începută a cânta_ 
și vornicelulă le-a dati semni ca să joce, se prindă de mână 
și formâză o horă zare, o horă, care cuprinde mai totă ograda 
și la care ieaii parte nu numai fetele, ci și nevestele cele 
tinere. Iră unulă dintre feciori, care câtii a fostii vara de 
mare sa munciti ca în câșlegile de crnă să potă duce la 
altariii pre alesa inimoi sale, însă nu i-a succes, căci al- 
tulă mai harnici decât dinsuli Ta luati pe dinainte, chiue : 

Stejăreli tălatii de-asară, 
Truda mea de astă vară, 

Totii o trudă și-amagială 
Și mai multă cheltuială, 

Chieltuiala deacului 
Să o dămii Dărbatului 

Să se ducă dracului, 

Duces'ar în calea sa, 

Cam mai v&dutii de-acestea 

(1) Din Ilişesci, culâsă de antorii. 

(2) larnik și Bârsanti, op. cit., p 560,
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Și mai ani, șin acesti. anii 
Tote strînse 'ntr'unti bostantă, 
Bostanuli câtă îi de mare, 
Numncăpea doue parale, 
Da Dbădiţa de călare (1). 

Altă feciorii din altă parte, vădândă că tote fetele cele mai alese și mai frumose se mărită și temendu-se că nici una nu va r&mân€ dupe placulti să până ce-i va veni și lui rândul de însurare, chiue : 

Câte leten sati la not 
Toto se mărită măr! 

"Și rămâni cele urite, 
Draculă să le mat sărute ; 

“Și r&mânti cele buzate,- 
Dracul să le arhă parte (2). 

Cam aspre sunt cuvintele acestea și multora: nu le vini 
la socotâlă, mai alesu însă feteloră, cari la o ocasiune ca acesta nu poti nimica să, dică, căci loră nu le este dată a striga în joci ca feciorii. “Dar de și multe dintre dinsele 
nu-sii tocmai până întru atâta de frumâse ca să placă fie- căruia, totuși “în astă-felit de împrejurări, își află și ele câte 
unit feciori, care, nu numai că le îa în apărare, ci pre cel ce a îndrăsnitii să se esprime astă-feliă mi ţi-l fârfecă qicândii: 

Frundă verde trei măsline, 
Da-o-ași doi boi şi mai bine 
Să-mi găseseti puii după mine. 
Aşi da patru boi ȘI-O vacă 
Să găsescii puluţă să-mi placă. 
Lasă văcuţa s'o mule 
Boii să tragă la plugiă. 
Boii nu mă zahăescii, 
Puii pe placă nu mai găseseii 13). DN 

(1) Din llişesci, 
(2) Din Ilişesci, 
(3) Din Hișesci.
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Sau : 

Astă vară prin livedi 

Am allatii unui titireză. 

'Titirezu-i cu piciore, 

A veniti o strhătore, 

Și-a disit tatei să-lii însore 

Că, de nu, pe locit și more(l). 

Dar cele iai multe Hore sai chiuituri, cari se strigă la . 

acesta ocasiune în joci, se referesci mai cu samă la mire 

și la miresă precum şi la druscele acestora. 

Ektă una din Bucovina. : 

Frundă verde bărbănocii, 

S'o mutati puica din locii 
Si s'o dusi la i noroc (2). 

> 

Alta din 'Lransilvania : 

Trandafirii cu funda desă, 
Dulec-i gura de miresă. , 

Dar nu-i dulce, cum să [ic, 

Făvea strugurulă din vie 43). 

Joculă după cununie, la care iea parte nu numai tinere- 

tuli, ci adese ori şi coi însurață, esistă lără abatere la tote 

poporele. Modul însă cum se jocă, precum și datinele ce se 

observă în restimpulii lui, firesee că nu sunt și nică nu poti 

fi la tâte popârele totii una. 

(1) Din Mahala, com. de d-lă G. Tomoiagă. 

(2) Din Mahala, com. de d-lăi G. Tomoiară. 

(3) Com. de d-lă 1. Popă Reteganuli.
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NN. RĂPIREA ÎNCHIPUITA. 

Cătră sfârșitului mesei, despre care am vorbită în capito- 
lulit AVIII și care la Românii cei cu dare de mână dureză 
celă puţinii vro trei ore, punii hbucătărițele pe masă den: 
naintea, mirelui și a nunilorii celori mari o găină Jriptă, 
împlută și acoperită cu unii talgeri. 

Punerea acestei găini [ripte sati a unui cucoşii, cum era 
mai nainte datină în Moldova, (1), însemnâză că a sosită tim- 
puli să saducă mirelui mirâsa, care în totii 'decuvsulii mesei 
a petrecutit cu tineretului afară. 

Nunulii, cum vede găina, poruncesce vorniceilorii miresei 
ca să aducă pre miresă, dicându: 

'Penărulti nostru împăratii 
Mare poruncă v'a datii, 
Candată să vă duceți 
Și pe locii să ventorecți 
Cu'nălţata "mpărătesă, 
Cinstita nostra mirâsă: 
Să ședă și ca la masă 
Cunălţatulă împărată 
In acestii măreții palatii (2). 

Vorniceii miresei, voindă pe de-o parte a mai reține pu- 

  

OO III 

(1) Dim. Cantemirii, op. cit. p. 146—137, 
(2) Din Dor na, dict. de Gavrilă Boncăşii.
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ținii pre meseni la masă și-a face puţini chelt și voce bună, 
pe de altă parte fiindu-le aminte și de tineretul de-alară, 
voindii ca și acesta să se potrâcă şi să joce, se duci și 
“aduci pre o soră mai mică de-a miresei, dacă mirâsa are 
vre-o soră, daca nu, apoi pre altă copilă și rădicându-o în 
braţe voescii numai decât so puie alăturea cu mirele după 
masă. 

Nunuli celă mare însă, dândă vro câți-va cruceri co- 
pilei, dice : 

— Bună-i, bună și acesta, nu-i vorbă, dar nu pentru înăl- 
țatulii impăratii, ci de păscutii nisce gâsce. Tnălțatului nostru! 
împoratii îi trebue. una mai bătrânioră ca să-i fie soţidră! 

Vorniceii, întorcându-se înd&răptă, caută pintre tineretulii 
de-afară pre fata cea mai urită, mai schilodă si mai coteen- 
țosi îmbracată, „0 aducii apoi pre aceca şi artându-o mi- 
relui, qică : 

— EGiaică aveți una mai b&trânidră, cum mai bună so- 
țioră pentru înălțatulii împărati! 

Nunuli răspunde : E 
— Nu-i acâsta, dinu, ce-o doresce înălțatult nostru înpă- 

rată! «Aduceți-o voi pre aceea, ce-a unnăritto clu din munți 
până ce i-a pierduti urma în ograda acestei curți.» 

După ce ta alungată nunulă cu fata cea urită se ducii 
vorniceii și aduci pre mama miresei şi pre acâsta voescit 

so puie alăturea, cu mirele. Insă nunulii dice: 

— Nu! nici acâsta, nu e miresa înălțatului împărati, căci 

miresa Mărici-sale e cu părti galbâni ca aurul, cu ochi 

ca murea cămpului, cu dinții ca măreăritarele, cu buzele 

roși ca cireșele, cu trupii ca o lecică, cu pieptii ca gâsca, 

degetele mai gingaşe decât câra și fața mai strălucitore 

decât sorele și luna... pe-aceea să mi-o aduceți!... mrați 
înţelesu! . 

Acuma aducă vorniceii pre bunica miresei, dacă are bu- 

+
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nică, dacă nu, apoi pre altă babă bătrână, și voindă ao 
pune după masă. dicit : 

—- Pote că .ne-amiă greşiti căutândă prin atâta amari 
de norodii cu cele de mai nainte, dară acuma de bună 
samă că nu ne-ami greșită, căci acâsta arată la faţă și la 
tote chiar așa, după cum ne-ai deseris'o. Deci grăbesce și-o. 
primesce până nu însereză, căci am înţelesă dela nisce Gmeni, 
că ostea înălțate împărătese sa făcutii foci și pară asupra 
Măriei tale, înțelegândi că voesci a-i răpi stăpâna, şi are de 
gândă să începă răsboiii cu 6stea Măriei tale, şi dacă nu tei 
grăbi, nu sciu dă cum va fi! 

— Porunciți ministriloră mei ca să se ducă și so caute 
ei, căci nici acâsta nu e mirâsa mea! — dice acuma mirele, 

Acuma se ducii vorniceii mirelui ca să aducă pre mir6să. 
„Mirese, care, după cum am arătată şi mai susii, în totii 

decursulti mesei petrece cu tineretulă, jucândi cu acesta și 
cinstindă pre tâte fetele cu cari a fetită, cuin prinde de veste 
că vorniceii vori s'o ducă în. casă, îndată se face nevădulă 
din mijlocului adunării și ascundendu-se, vorniceii tvebue să 
o caute celă puţinii vre-un pătrariit de oră, până ce dai 
de. dinsa Iră după ce au aflat 0, nu poti cu una cu «loue 
să o ducă în casă, căci ca se opune din tote r&sputerile. 
Ba! cele mai multe mirese și mai alesii acelea, cari se mă- 
rită după feciori din altii satu, sait după de-aceia, carii nu 
sunt pe placulă loră, nu numai că nu vorii să se leseafi 
duse, ci prindă chiar a plânge și a se lupta lormaliu cu vor- 
niceii, că dâră arii put6 scăpa și fugi. 

Ce folos însă că vorniceii vădendu că se pra întârgie, o 
apucă bărbătesce de subsuori și astiui-feliti răpindu-o din mijlo- 
culă tineretului cu care a jucati și sa petrecuti până atuncea, 
o ducii pe susit până în casă. 

După ce ai întrati cu dinsa în nuntru o feat în braţe și, 
suindu-o peste masă, o punti alătuvea cu mirele în mâna stâncă.
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Multe mirese, chiar şi aice în faţa întregii adunări, se 

opunii din răsputeri, se smâncescii în tote părţile, se oprescit 

cu piciorele de masă și nu vorii în ruptulu capului a [i date 

în sama soțului. Și numai istețimea şi virtutea vorniceilorii 

le oprescii de-a nu fugi din casă şi a se ascunde. 

"Unele, scăpândi o şi fact acesta și multă timpii trebue 

salerge vorniceii până ce pună mâna pe dinsele, și le aducit 

Grăși în casă. | 
le după ce au pusi acuma pre mirâsă lângă mire, unulii 

dintre vornicei dice: | 

Poftimti înălțate 

Impărate! 

Soții îți dau, 

Bă&ţu nu-ţi dau, 

Că-i trece printr'o luncă mare 

Şi-i tăia uni Dăţii mare 
Sr-a [i și pentru spatele D-tale! (1): 

In unele părți ale Bucovinei e datină că după ce aură- 

pită vorniceii pre miresă și după ce aii duso în casă, no 

punit ei după masă, ci o iea tată-seui de mână, dacă are tată, 

dacă nare, apoi uni [rate sai altă nâmit de-aprâpe și a- 

cesta, puindu-o după masă și dându-o mirelui în samă, dice 

Poltimti cinstite ginere! 

Să nu gândesc că ţi-o daii, 

Că par ave ce mânca, 
Ori n'ar ave ce purta, 

Ori n'ar ave ce lucra 

Ori n'ar [i de ce căta.... 
Nici nu-i meri astădi să-l ousti 
Si mâni sai poimâni să-lit țipi, 

Ci-i o mândră floricea 

Să trăesci bine cu ea!..... 

Şi-i trece. printr”'o luncuţă 

Și ţi-l tăia o verguță; 

. 
"f
i 

= 

(1) Din Calanfidescă, dict. de M. Molociă.
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Dar să nu tai una orosă, 

Ci una mai mlădiosă, 

Mlădiosă şi venjosă, 
Ca să fie câte-odată 
Și pentru-ale d-le 6să! :1) 

După predarea miresei, care, după cum resultă dintro poe- 

sie nupțială a lui Catulă (2), toti cam așa cra usitată și la 

Romani, și după rostirea versurilorii citate, mirele sărutândă 

mâna socrului stă, iae pre mirâsă în samă şi 0 aşcză ală- 

turea. cu dinsulii. 

Nemijlocitii după răpirea şi aducerea miresci se ducii vor- 
niceii mirelui și răpindă și pre druscele acesteia din mijlo- 
culu tineretului le aducă și pre dinsele în casă. Şi precum 
sa împrotivitii mirâsa, ca să nu fie dusă în casă, totii așa se 
împrotivesci acuma și druscele, măcari că acestea nu ai nici 

o causă, ci numai că așa e datina din moși-strămoși, Însă 
vorniceii le apucă și pre dinsele, ca și pre miresă, po susii și 
ducându-le în casă le rădică preste masă şi le punti pe laiță 

i. denapoia miresei, unde stai apoi în piciore toti timpulii câtă 
durâză înhobotarea sai înălțarea, despre care vomit vorbi în 
capitululii următorii, și anume: una de-a drâpta, Gră 'ceea- 
laltă de-a stânga, miresei. 

În Selagiă șin ținutulă Somcutei-mari din Ungaria mirele 
singuri poltesce săi aducă mirâsa, dicendiu : ! 

Duceţi-vă şi-mi aduceți: 
Dina dinelorii, 
Florea floriloră, 

Domna qilei acesteia! 

    

(1) Din Dorna. dict. de. Gavr. Boncăști. 
(2) Catull LXII: 

„At tu ne pugna cum tali coniuge viryo. 
Non aequomst puguare, pater cui tradidit ipe, 

* Ipse pater cum matre quibus parere necesset. 
Insă tu virgină nu te pune la luptă cu unii ast-feliă. de Dăsbatii, Nud cu 

cale să te lupţi, căci te-a dati în samă insuși ali (6 lată cu a ta mană, 
pre cari trebue să-j asculţi.
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(irăitoriulă, ducându-se, îi aduce de probă o muere, care 

e mai bătrână, mai căruntă și inai urită. | 

Netrebuindu-i însă mirelui acesta îi aduce trei fete acope- 

rite, dintre cari mirele să-și alâgă pre a sa, dar numai pe 

mâna dreptă. | 

- De ore-ce însă -miresa, care se află între cele lvei Lete, 

portă în degetulă inelată numai inclulu de credință, mirele 

fivesce că o cunâsce forte ușorii după inelulă ce i Ya dati. 

După aceea descopării pre mirâsă, cr pre cele-lalte dout; 

așa acoperite cum sunt, le duci la loculii de unde le-ati luati. 

Mirele, mirâsa, dimpreună cu nănașii, cu nunele, fetele de 

după masă și cu fraţii de mire se așâză după masă. 

Nu multi după acâsta i se aduce miresei unii copili dela 
2---4 ani şi i se pune în braţe ca profeție (simbolă) ali 
pruncilori săi, ce are să-i pârte de-acuma înainte în braţe. 

Mirâsa îlă sărută în frunte și apoi îi dă o palmă peste bucă. 
Pruncul începe a plânge. 

Mir6sa scâte acuma uniti colaci în a cărui bortă din mi- 
jlocii e pusă o primă și legându- li cu prima de mâna drâptă 
sau de gâtu dice: 

— Dragul lelii! de-acuma înainte ești mare, ai deci grijă 
și te pâptănă pe capi (de și prunculii e destulă de curată! 
și bine piept&natia). 

După ce prunculii capătă palma merge din mână în mână 
și fie-care cuseru îi dăruesce câte unii cruceriii ca să-și cum- 
pere pieptene și săpuni spre a av6 cu ce se spăla, de și e 
destulă de curati (1). 

In alte părți, „toti din Ungaria, răpirea miresei, după cum 
scrie Bojânca, se întâmplă ast-felit : «Iiindă mirâsa înfe umu- 
sețată și cu tâtele de nuntă gătită, se închide într'o cămară | 
încă mai cu o muerc; ajungândi nuntașii la casa, de nuntă 
se duce deverulă (ducătoriulă miresei) cătră ușa, “acelei că- 
  

(1) Com. de d-lii EI. Popă, învățătorii în Somcula-mare.
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mări, și” făcendii nisce toemeli cu închisele femei, mai pe 

urmă, în formă de tărie împinge ușa, şi apoi apucândi pre 

ten&ra, de mână se face că o smulge din braţele ceialalte 

lemei (1).» 

O asti-lelii de răpire închipuită a miresei esistă nu numai 

la Români, ci dacă vomii lua bine sama, ea. se află la cea 

mai mare parte a poporeloră de pe faţa pămîntului. | 

P. Lafargue, vorbindii despre cântecele și obiceiurile la 

nunți, dice: 

«Obiceiurile dela nunți arată că furci car Pasila pre mi- 

resă, altiăi-feliii nu. mergea cu bărbatul. Este uşori de înțe- 
lest că fata căreia, prin cântecele ce i sai cântatii mai "nainte 
de acesta, îi arătaii ună viitoriă atâti de posomoritu, stă- 
tea la -cumpene: să-și părăsâscă familia sat ba. Uni cân- 

tecă din Das Ibitou dice: 

— «Când a ajunsă lângă altariă, miresa a plecati capulii 

de jele. 

„— «Când a ajunsi lângă ușă să iea aghiasmă i-ati pie- 
rită puterile, și-a pierduti miresa, simțirea. 

— «Iubitul ci o întrebă:. Oh, ce-ţi lipsesce, dulce dră- 
guță, de ce ţi-i inima aşa tristă? 

— «Mire, vrei să mă duci de aice, să mă& duci în ca- 
steluli tatei, să aștepti pre mama. 

— «Nu poți merge la tată-tăă; ieră erai stăpână pe tine, 
astădi îst stăpâni ci. 

— «Mire, daca-și fi sciută, că nu voiă fi stăpână, —.nu 
m'ași fi măritată nici o-dată.» 

Astă împotrivire de a merge în casa bărbatului o simte 
şi fomeea nobilă și ț&ranca, bogata și săraca, și nu trebue 
de confundati cu grâța ce o simte oră ce femee cum se cade 
împrotiva unci căsătorii silite (2). 
a 

(1) D. 'T. Bojâneă, op. cit., p. 208. Nota 1. 
» : . * - aro . . » 42 IL Lala Cântece și obiceiuri la nunţi, în îContimpuranulii», an. V,
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In glumele și ceremoniile Romanilori de la nunţi zăcea 

o amintire atâtii de prâspătă despre seriositatea primitivă, 

că se lua anume de răi a serba nunțile în sărbători mari, 

pentru că în asemenea dile era o crimă (nelegiuire) a în- 

trebuinţa asupra cui-va puterea, şi totuşi la nuntă se ntre- 

huinţa, puterea asupra mireselorii (1). Fata se ține strinsii de 

maica sa sati de n&murile sale cele mai de-aprâpe, dar con- 

soţii mirelui se repediai strigândă asupra că şi 0 răpiaui 

din braţele scutitorei (2). Trei băiăți îmbrăcaţi cu pretexte, 

straie împodobite pe la margini cu purpură o duceait la mire, 

unulti ducândii o faclă, 6ră ceilalți doi mirâsa (3). 

La Spartanii mir6sa răpită se lua în samă de cătră nuna 

cea mare, și, ce e mai caracteristici, se îmbrăca în vest- 

minte bărbătesei. Bărbatului nu-i era iertati a o visita de- 

cât numai nâptea pe furișii, ca nime din casă să nu bage 

de samă. Ani întregi puteau să trecă la mijlocii, până ce-și 

vedea, soția scâsă la lumină (4). 

  

(|) Jlacrob, Sat. 1, 15: Feriis autem vim cuiquam feri piaculare est, ideo 

tune vitantur nuptiae, in quibus vis fieri virginibus videtur. 

- In s&bători mari însă e păcatii a face cui-va silă, de-aceca se eviteză atunci 

căsătoriile la cari para virginele a se răpi cu puterea. Ă 

(2) Fest. p. 2892 : Rapi simulatur virgo ex seremio malris aut si ca non est, 

“ex proxima necessitudine, cum ad virum trahitur. 

Se face pare că s'ar răpi miresa dela sinulă manici sai, dacă nu-i mamă, 

acla rudeniile cele mai de aprope, când se trage la bărbatulii ci. 

Catull, G1, z: 
Qui rapit teneram ad virum 

Virginem, o Mymenace Hymen. 

Cum tragi tânără miresă la bărbatul ei, o Iymeneii llymen. 

Idem de cudem : 6l, 56: 

Tu fero iuveni în manus 

Pioridam ipse puellulam 

Dedis a gremio sue 

Matris, o Hymenae: liymen. 

Tu, o Ilymeneiă, dai însuși furiosului june în stăpânire copila înfloritore 

dela sinulii inaici sale. 

(3) P. Lafarguc, Cânt. și obiceturile la nunţi, în «Contimporanulii» an. VI, 

pag. 2. 

(4) Plutarehiă Liyeurgus NIL.
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* 
Cecil noi, când își ducii miresele a casă, le răpeseii cu 

ajutorulă consoțilorii din mijlocului feteloră (1). 

In unele locuri din /raucia mirsa după ce sa răpit o 

ținu peste nopte ascunsă. 

La, Italieni răpirea, miresei în cele mai multe părți urmeză, 

tocmai ca și la Români, după sfârșitului mesei. Atunci se dă 

unii semn și tânăra nevastă, răpindu-se din braţele părin- 

țilorăi se pune pe unii cală forte frumosi întărnițatiă. 

Mirele din Valencia, în Spania, când voesce să ducă pre 

mir6să, trebue so 'răpâscă cu ajutoriuli consoţilori stă din 

mijloculi fetelori cari o păzesci (2). 

Cercetândiă părţile nordice ale Europei aflămiă că mirele, 

de (mă să nu i se răpescă mirâsa când o va duce la Di- 

serică, își iea tovarăși sdraveni. In biserica. veche dela IHusaby 

se dice că mai sunt lănci, la cari se puteai pune făclii. Pe 

acestea le împărția mirele la prietenii s&i, ca să-i ajute la 

luminată și apărată nunta. 

Luglejit numescă și acuma pe cei ce ducii miresa Vest men 

(cei mai buni, voinici bărbați) pentru că mirele alegea pen- 

tru acestă slujbă pre cei mai tari și mai viteji: din soții sei. 

In YPales în dimineța nunţii mirele și prietenii lui vină; 
toţi călări, la părinţii miresei, acolo staii rudele ei 6r călări; 

mirele. cere să-i dea mirâsa; rudele ci nu voescti, se începe 

o luptă în glumă și, ca şi la Basci, unulu din rudele mi- 

vesei o iea pe calu și fuge cu dinsa, urmărită de toți nun- 

tașii (3). | 

Unii cântecti poporanti sârbescă, la care poporit asemenea 

se allă acâstă datină(4), face pre mire să qică : 
«Dacă nu-mi dați fata de voe, o iai cu sila.» 

(1) Dirinesfeld, op. cit. p. 87, 
(2) Diiringsteld, op. cit, p. 254, 96 și 2607, 
(3) Lore Remes, Sketehes ot ihe History ot Man, 1807. Citati de Mac Len- 

nan, Primitive Marriage. 
(4) Diirinwsfeld, op. cit., p. 77.
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In cântecele poporane rusescă prietenii miresei batjocorescit 

pre mire numindu-lă : «străinii, 'Tătarii,» adică dusmani. Uni 

cântecii din Vologda dice: «Dușmanulii se apropie, letiţo, 

tălhariulii a sositii (1).» 

In unele comune din Galiția miresa cârcă se fugă şi să 

se închidă, vorniceii însă o prindti și o punii pe ună scăuieșii 

unde o păzescit, în alte locuri Grăși luge nencetatii în tim- 

„pulii jocului ce se jocă înainte de cununie spre ușă şi tot- 

deuna trebue să lie prinsă (2).: 

“Din Europa să trecemiă în Asia 

Campbell povestindi despre India dice : 

«Odată audii țipă&tii straşnicit întruni sati vecinii. Fiindi-că, 

mă temeamit să nu se [i-iscatii vre-o c6rtă, încălicai, alergai 

acolo, și v&dui unii bărbat, care ducea în spate ceva învălită 

întro bucată de stofă stacojie. Vio douedeci, lreideci de flă- “ 

căi stăteau în jurulii lui şi-lă ap&rati în potriva atacurilorit 

furiose ale unci.- mulțimi de fete. Cercetândă aflai că bărba- 

tulă se însurase chiar atunci și că își ducea a casă la satului 

lui mir6sa. Prăctenele fetei cerea, cum pare a îi obiceiuli 

acolea, să-i ia mirâsa și de aceea aruncati cu pietre şi cu bețe 

în capulu mirelui, până ce acesta a ajunsi la satulii lui (3). 

Acuma, după ce am arătatii că datina -acâsta, care stă în 
strânsă legătură cu datinele și oraţiile dela Stărostie, Peţire, 

Condcărie și mai alesi cu cele dela Colăcărie, esistă nu nu- 

mai la Români, ci şi la alte naţiuni, să vedemii care-i este 

originea ? | 
Festus, ună gramatică romanii din veculii al treilea după 

Christosu, ne spune că răpirea fetei din braţele mamei re- 

presintă răpirea. Sabineloră (4). ” 

(1) P. Lofurgue, Câut. şi Ob. la nunţi in «Contimpuranuli» an, VI, p- 2-3, 

- (2) Dargun, op. cit., p. 108. : 

(3) Major General Campbell, Personal Narr ative ot Service ete. in Khon- 
distan, 1864. - : 

(4) Festus p. 239%: Rapi simulatur virgo ex gremio malris aut si ea non 

5. ZI. Marianii, Nunta la Români. - 34 -
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„Acesta esplicare însă, care a fosti adoptată mai pe urmă 

şi de cătră mulți alți autori, nu pote să fie defelii adevt- 

ratiu din causă că, răpi) "et Sabinelor ă nu e unit faptii istoricii, 

ci unt miti. 

Prin urmare originea răpirei miresci, care e usilată nu 

numai la popârele neolatine, ci și la altele, la cari nu esistă 

defeliii < mitulii acesta, trebue căutată în cea mai profundă 

anticitate, într'ună izvorii comuni tuturoră poporelorii indo- 

europene, căci dacă e adevăratii, după cum ne spune P. 

Lafargue, că uni obiceiti moștenitii se păstrză cu mare în- 

d&răinicie, apoi totii atâtă de adevăratu este, că asemenea 

obiceiuri nu se întemeiază în urma unui faptă isolati, rarii, 

ci: din protivă obiceiurile se formeză, din întemplări ce se 

repetă . necontenitii, și lucrâză vreme îndelungată asupra po- 

porului. lapte istorice mai însemnate decât fabulosa răpire 

de Sabine au trecuti fără să lase vre-o urmă în amintirea 

poporului (1). . | 
„«Nu datinele. romane dela nunți —observă « cu toti drep- 

„tul Schavegler — sau născută din acelă faptă pretinsii, ci 

cit. p. 102. 

acelui faptii pretinsti -sa născută din datinele romane dela * 

nunți și din ideea căsătoriei romane. De 6re-ce căsătoria era 

„de cătră Romani privilă ca o răpire, de aceea cele dintâiii 
căsătorii, cari se încheiară în Roma, trebuiră să se aducă 

la îndeplinire prin. răpire (2).» 

Ce se atinge însă de originea acestei datine la poporul 

românii în specială, nime nu pâte să stea la îndoială, că ea 

nară fi curată romană. 

  

est, ex proxima necessitudine, cum ad virum trahitur, quod videlicel ca res 

feliciter Romulo cessit. 
Se face pare că sar răpi miresa dela sinuli mamei, sati dacă nu-i mană, 

dela rudele cele. mat de-aprâpe, când se trage la bărbatulă ci; acestă obicelii 

se trage negreșită de acolo, pentru că acestă răpire îi succese lui omulă. 
(1) Gontimpuranulă, an, VI. p.4 
(2) Schwegler, Răm. Geschichte, 1853, 1, +68, 470 [.. 472 apud Darsun 0:



-- 531 — 

XXI ÎNHOBOTAREA. 

După ce ai adusi vorniceii pre mirâsă şi pre drusce și 

după ce le-ai așezati pre tustrele la loculă lori, iea nunulii 

unii păhari cu rachiii și cinstindu la vornicelulă primare dice: 

_— Mulţămimi, vornicele! că în sfârșit ne-ai adusii'ceca 

ce amit doriti! | | 

Vormnicelului primare, primindă păbarulti, cinstesce pre 

drușca cea mare, acesta pre druşca cea mică, drușca cea 

- mică pre nună, nuna pre. mir6să,-6ră acâsta pre ali doilea 

vornicelii. Iusă,. afară de vornicei, nici una nu bea, ci pun. 

numai păharulă la gură și apoi toti rachiuli dintriînsulii îlă 

aruncă peste capii. 

Cum sa părendati păharulii plini de rachiii pe la fie-care, 

vornicelulu primare poruncesce lăutarilor să cânte « Răs- 

Voluli» (1) dicendu: 

Cântă măi ţigane, 

- Că țr-oiă da părale, 
kr de nu-i cânta 

Vai de pielea ta! (2) 

Lăutarii începă a cânta. 

Nuna, cum ai prinsi lăutarii să cânte, iea hobotulă de 

(1) Așa se numesce în Calafindesci cânteculti. ce se cântă de lăutari când 

se inhobotă miresa 
(2) Datina Românilorii din Ilișescă. 

i
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după grumazulă miresei și-lă aruncă pe due beţișore verdi 
de pomii pre cară le ţine vornicelulă primare în mână. 

Vornicelulii se urcă acuma pe unit scaunii și jucând ho- 
botulă în tote părţile pe denaintea miresei (1), cântă: 

Legea ta de nimiteţii 
Da tu mândru ești și ereții 
Denșălati copilele 

De ţipă petelele. 
Peteluţe cu mărgele 
Le ţipă cu multă jele, 
Plâcă-ţi hoboțeluli, lele. 
Ca piperiulit Grecilorii 
Ca crba berhecilorii 
Ca laptele mneiloriă. 
— Mic, vorniceluli meii, 
Nu-mi trebe hobotuli tăi. 
Că ia-mi trebe cununa, 

si - Că are cine-v juca. - 
— Cununiţă cu fluturi 
[ii te joci, tu te scuturi. 
[că nu te scutura, 

Domna ta sa supăra 
ȘI mai multi nu te-a purta (2). 

Sfârşindă de cântati versurile acestea, vornicelulii voesce . 
să arunce hobotulă pe capul miresei. | 

Druscele însă, cari, după cum am spusă mai susii, stail 
in picidre la spatele miresei, ținii de-asupra capului acesteia 
ună talgeri (3) și, apărându-o cu nisce tulpane sai năfeami, 
nu lasă nici decum pre vornicelii ca so înhobote (4). . 

Vornicelulă, vădendă că n'a isbutită să puie hobotulii pe 

      

(1) In unele sate din Bucovina precum bună-oră în Mahala, înhobolă pre mircsă unt băratii de 7-—8 anl, ” (2) Din Vatra-Dornei, dict de G. Bâncășă, 
(3) Se usitâză mat ales în Boianiă. 
(1) Mai pretutindene indătinată în Bucovina.
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capului miresei, se întorce întrunit picioră şi jucându-liăi crăsă 

în tote părțile cântă: 
9 

Frundă verde şi-o lalea 

Vecinica, vecinea, 

Vecina de lângă casă 

Se mărită și mă lasă: 

Cu inima friptă, arsă. 
Vecinică cu părinţi 

L.a ce foci te mai măriţi, 

Că mila dela părinți 

Cu-anevoe îi s'o uiţi. 

Da mila dela bărbatii 

Ca funda de pării uscati 
Când o calcă și 'pârăesce: 
Și nemicii nu-ţi folosesce (1). 

Toti vorniceluli primare, sai, dacă acesta e acuma prea, 

ostenitu, ali doilea vorniceli cântă mai departe următorea 

doină : | 

De-ar da Dumnedeii unii vântii 
Să dea gardulii la pămiîntii 
Să r&mâte numai parii 
Să se'nţepe toţi dușmanii. 

Dusmanii, dușmancele, 

Că nu-și păzescii casele 

Ci-mi păzescii ulițele, 

Nu-mi păzescii ulițele 

Da-mi păzescii hudiţele 

De-mi strică dragostele. . . 

Când ce dragostea mai dulce 
Batem palme şi se duce ..... 

Dacă te duci dela mine 

Ce nu ici dorului cu tine, 
“Cei vinovati trupulii mei . 

Ca să perte dorulă tău? 

Dorulii mei șia Dumitale 

(1) Din Siretiă, dict. de G. Botedatii. 

a
s
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Facă-li Dumnedeii o flore, 
Garofă mirositâre (1). 

Sfârșindă şi acestă doină de -cântatii încercă din noii a 

pune hobotului pe capului miresei. 

Insă druscele, cari nu-și ieaii. de feliti ochii dela hobotii, 

nu se lasă cu una cu due a fi înșălate. Ele şi de astă-dată 

apără pre mir6să așa de bine, că vorniceii, cu tâte apucă- 

turile lori, nu sunt în stare so înhobote. Eră una dintre 

neveste r&spundândi în numele miresei la doinele de mai 

susu ale vorniceilorii, cântă : 

Frunqă verde solzi de pesce, 
Nu trage, bade, nădejde, 

Că nădejdea dela mine 
li ca ghiața de subțire 
Când o calci şi nu se ţine 
Si te lasă de rușine |2). 

Vă&dendu vorniceluli nu numai că na pututi să puie ho- 

botul pe capuli miresei, ci. că şi șiretele de neveste aii 

începută încă a-lă lua peste piciori, se îndreptâză cătră drușca 

cea mare şi cântândii dice: 

Garofiţă, garofea, (3) 
> „4 73], NT. 

Ce-ai crescutii în calea mea Vornicelulă : 

Așa nantă, subțirea, „. Ikrundă verde de homeii, 
rm * pi su y . . u » 
Te-ași pofti să fii a mea! Duşmani, duşmanilorii mei! 

Ce voiţi voi dela mine 
Druşea : [aa - . Ș Că nici pragulă nu vă caleii 

  
Ba cu, bade, n'oiti mai vre Şi nici în blidă nu mă hagi, 
Că-sti dușmanii pe-acolea. Și nici păharulii nu vă bei, 
Dușmanii de-oră auqi - Ce vam făcutii aşa rât?.... 
La părinți că ne-orii pâri, Cine dice că mi-i bine 
Părinţii ne-oră ruşina Mute-și casa lânoă mine 
ȘI-atunci fi-va vina tar... Să vaqă binele mei. 

  

(1) Din Siretiă, dict. de G. Botedatiu. 
(2) Din Siretiu, diet. de G. Botedatii. 
(3) Unii spunu : aRindunică, Rindunea.»
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Să trăiască tralulit mueii, Păhăruţi, păharulă mei !... (î) 

Să vadă câti .c de greii - 

Şi cum slârșesce cuvintele acestea crăși voesce să puie 

hobotuli pe capulii miresei. Dar v&dândi, că nici de astă- 

dată nu pote să-și ajungă scopulit se face mâniosii și dice 

întruni toni răstiti : 

Ce voiţi, voi druscelorii, Vornicelulă : 

Druseelorii, măestrelori, 
Ă oa Noi vomit da bani de surcele 

Pentru că slujiți miresa? _ISă vă cumpăraţi mărgele! 

Druşeu : Mărgele veţi cumpăra, 

A Noi miresa vomit lua! 
Vomii parale albe, 

Să ne facemii salbe! . Druşeu : 

Zouțe, FA i 

Vornicelulă : Surcelele le-omii lua, 
” . . a 

A cresce la vară nalbă Focii cu ele-omii aţiţaii 

Si veţi face câte-o salbă ! Si pre voi vomii aluma! 

. Drugea : | Vornicelulă : 

Nalba noi vomit dumica Ce voiți voi dară, drusee? 

Și pe vol vomii ospăta! De ce-aluneaţi cele musce? 

Aice vornicelulii le pune de nainte o 

bucăţică de pâne. Druşea : 

Acâsta nu-i dela voi Noi vom gălbănași 

Cai de aice dela noi! Pentru condurași. 

po. , Pe mirâsă ami slujită 
Vornicelulă : 9, - 

Conduraşi ami ponositii (2). 

Apoi dară ce voiţi? , Ş 

l ANR ţ „i Vornicelulii : 

Spuneţi-ne iuti, vorbiţi! a. 

Noi vomit prinde-unti lepuraști 
Druşca : 4 

; [vomă beli de condurași! 

Vomii părale mă&runţele 
za ma mă Druşea : 
Să ne cumpărămit mărgele!   Şi noi voimă ţara nou6, Dacă-i treb'așa 

Nu vă dămii miresa vout! Si noi vomii lua 

-(0) Din Siretiă, dict. de G. Botedatii. 

(2) Ponositii—tăvălitii, întinatii. 
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Paie de secară | Voiti s'astupii cahla la casă. 
Să dămii vorniceii D _ y usca Pe ușă alară uree e 

Vorniceluli celi frumosi Vornicelulă : e , PI I”omii pune proptea din dosi|]j. 
Ei cu drușea cca frumosă 

Aice vorniceluli pune vr'o câte-va părale pe unii (ageri 
şi le dă druscelori. Druscele nemulțămite spunii : 

Cu vr'o due, trei părale 
Nu-i cumpăra nici odată. 
Cosiţă de fată mare! 

Sfârșindă dialogulii acesta, vorniceluli csică din noă a 
pune hobotuli pe capul miresei, dar vădendu că nici de 
astă dată nu-i succede se'ndrâptă cătră nunulii cel mare 
și dice : 

rundă verde lemni uscati, 
ÎI vremea denhobotati : 
Și druscele nu mă lasă, 
MEndemnă să mergii acasă, - 
Și hojma mă năcăjescti 
Ca cu bani să le plătescii (2). 

Nunulii, vădendi și elă, că fără de plată nu merge, ica 
vro câți-va puișori de argintă și-i dă vornicelului ca să plă- 
tâscă drusceloră, că acestea să-lu lese a pune mai de grabă 
hobotulu pe capulă miresei. 

Vornicelulii, aruncândii puișorii ce i-a primiti dela nunil 
Precum și d6ut jemne în talgaruli drusceloră dice : 

Lcă-tă aici aveţi 
Nu numai sorocoveți, 

DN 
(1) Din DBoianii, com. de d-lui V, 'Turturenu, preotii. 
Din dosi=asupra vintului, 
(2) Din Voitinelă, sati în districtulă BR: Adăuţului, com. de d-lă Teofil Gra- matovici, jurist ii,
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Nu numai bani de argintii 

După cum voi aţi doritii - 

Si nu numai gălbenași 

De cumpăratii condurași, 

Ci și pâne de mâncatil. 

Poftimii, banii vi-l luaţi, 
Din jemne câtă vreţi gustaţi 

Si n6uă drumulii ne daţi, 

Miresa sănhobotămit 

Că noi multii timpii nu avemii 

Cu voi ca să ne certămi! 

Druscele primescii darulă căpătat, și pe când ieati ele 

banii și jemnele din talgeri, pe atunci vornicelulu face ce 

face și aruncă hobotuli pe capul miresei. 

Nuna cea mare, nemijlocitii după acesta, aşeză bine și 

frumosi hobotulii pe capului miresei prindându-lii cu bolduri 

ca să nu cadă josii. 

Asti-felii înhobotată, adică cu mijloculii hobotului pe cre- 

scetulii capului, 6 cu capetele lăsate în jos, așa ca și fața 

să-i fie acoperită, stă, apoi miresa până ce ajunge la bărba- 

tulu săi a casă. Şi numai atunci rădică puţinii hobotult în 

-susă, când nunii cei mari sati altul cine-va dintre ospeți 

cinstesce la dinsa. 

Prebue să însemnămii aice încă și aceea că, toti timpulii 

câtă jocă vornicelulii hobotulii, mesenii și mai alesii nevestele 

bată în palme. Şi nu odată se amestecă şi ele în vorbă fă- 

cândă feliurite observaţii atâtă vorniceiloră. câtii şi drusce- 

loră prin cari produci: o mulțime de risete și voie bună. 

In unele sate din Bucovina și mai alesi în cele de pe 

lângă Prută, unde nu odată se tâmplă ca fetele române să 

se mărite și după feciori de altă naţionalitate, mai cu samă 

după ruteni, nemijlocită după ce vorniceluli sau unii baiati 

de 1—8 ant a aruncatii hobotulit pe capulă miresei, începii 

tinerii holtei, peecum şi cei de curendi însurați a cânta
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„doina următâre cu ună versi atâtu de duiosi și pătrunqt- 
toriu 

Plângă, fiicuţă, şi suspină 

Că mergi în casă străină 

Și te-orii mustra fără vină 

Și te-oră bate fără milă. 
Mergi la grindă ne'mbrăcată, 

La casă nemăturată, 

La blidele nespălate 
Si la tâte 'nstrăinate. 

Măridră (1), fâtuli mei, 
Dragulii meă, puiuțulă meă! 
Rădică-ţă hobotulii tău 
ȘI-L vede pe socru-tă, 
Samănă cu tată-tăui, 
Ba, pote-i şi mai frumosti, 
Numa nu-i așa milos, 
Cum ali: tăi nene ţi-a fostii. 
Marioră, fâtult meti, 
Rădică-ţi hobotulă tei 
De vedi pe cumnatu-tăă 
Samănă cu fvate-ttu, 
Ba! pâte-i multi mai frumosi 
Numa nu-l așa milosti 
Cum alti t&ă frate ţi-a fostă. 
Măridră, draga mea, 
Desrădică-ţy hasmatia 
ȘI-I vede pe socra-ta, 
Samănă cu matcă-ta, - 
Ba, pâte-i multi mai frumâsă, 
Numai nu-i așa milosă 
Cum cra maică-t'a casă, 
Căci dulcâța cea de socră 

ca și când ari boci-o : 

    

E. ca poma cea mai acră, 
Ce câtii lumea de s'ar coce 
Dulce totii nu s'ar mai face, 

ŞI- ca frunda de pelinii 

Și ca mursa de veninii, 

Toti amară ca și-o fiere, 

Tu te stiîngi și ea nu piere. 

Maridră, fâtulăi mei, 

Dragulă mei, puiuţulii mcti, 

Desrădică-ți basmatia 
Și vedi pe cumnată-ta 
Samănă cu soră-ta 

Ba! par'că-i multi mai frumosi, 

Numai nu-i nici piei milosă, 

Cum cra soră-t'a casă, 

Ce-i o feră 'mveninată, 

Ce mușcă și mori îndată. 

li număra stropin mare, 

Și 6rba pe cinci hotare, 

Frundele de pe-o pădure, 
Ghimpii de pe-unti rugii de murt, 

Stelele câte-sii pe cerit 
Și maculii din nuc veri, 

Pana pe paseri ce sboră 

Și ea totii nu-i sorioră 

Ca so pui la inimidră, 
Că-i sămânță de străinii 
Şi-i amară, şi-l pelinii 

Și e fiere, și-i veninii, 

ŞI-I seorpie ct-amară spini 2. 

Când începi feciorii și bărbaţii de curândiă însurați a cânta 
doina. acesta, a cărei melodic nu se deosebesce de a celer- 
E o II II 

(i) Aice se pune totii-deauna numele de botezii ali miresei. 
(2) Din Mahala, com. de G. Tomoiagă, cant. bis.
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Jalte doine, atâtit: numai că e mai duiosă și mai pătrundătore, 

şi fie-care versii se repețesce câte de doue ori, atunci toți 

nuntașii câți se află în casă, da mai cu s6mă părinții mi- 

vesei, mirâsa și nemurile cele mai de aprâpe ale acesteia, 

plângi de se cutremură cămeșa pe dinșii. 

După ce sa înhobotati acum miresa și după ce sa cân- 

tatii şi doina de mai susii, iea vornicelulii primare unt pă- 

harii de băutură şi îndreptându-se cătră drusce dice ; 

Druşeuţe, 

Druşcuţe, 

Nu [iți tare supărate, 

Caţi r&mast nemăritate, 

- Că și eu 

Sunt flăcăi 
Şi-amii rămasit neînsuratii 

Și totii nu sunt supăratii. 

Cuconiţe 
Druşcuţe! 

Nu staţi aşa de măhnite 

Ca şi niște păuniţe 

“Tinerele, *'mpodobite. 

Yiţi vesele și volvse 
Ca si niște floră frumâsc. 

Că şi ei, 
„Diet şi cu, 

Cam avutii 

Nu demultii 
“Trei mândre ibovnicele 

Tinere și sprintenelc, 

Să-ţi pier(i mintea după ele: 

Una'n târgă la Burdujeni, 

Una în sati la Plopeni, 

Si unam Prisăcăreni; 

După ce a rostită cuvintele 

  

Ibovnica din Plopeni 

Si cea din Prisăcăreni 

Audi că sait măritatii, 

Ci-adevării că le-am scăpatii. 

liră cea din Burdujeni 

Audii că se lowodesce, 
Iniman mine rănesce. 

Si după acâsta șotie 

Oree mi sar căd6 mie? 

Ei cred că mi sar cădâ 

O copilă frumuşea 

Să o am pe sama mea, 

O copilă frumușică, 
O ţărancă ochişică, 
Nu ca cea, din Burdujeni 
Nici ca cea dela Plopeni, 

Nici ca cca din Prisăcăreni. .. 

Şi'ncă mi sar mai căde, 

Să fie pe sama mea, 
O nătrămioră de ini 

Și unii păhărelii de vint 

Să-mi fie vocea deplină, 
Şi-o năfrămisră de. buci 

Ca să-mi ștergii nasului de muci. 

acestea sendreptă cătră pă- 

hară și rădicându-li în sust dice :
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Să trăesci moșule podii 
Ca acesti păharii 
Să-li bee gura mea totă, 
Să trăcsci și tu podea 
Să bee gurița mea, 
Să trăesci podea uscată 
Să bea gura mea căscată ; 
Să trăesci şi tu grindă, 
Că întrună ungheriii în tindă 
S6cra cea mare 
De risti mai că more; 
Să trăescă nunulti mare 
Și nuna cea mare, 
Cea mare și tare;   

Să trăescă tinerii 

Să'nflorescă ca merii, 
Unti de lemnă și vinii și orâi 
Să le dee Dumnedei! 

Da tu pântece 

Nu-mi te prea bucura 

Că alti păhăreliă - 
Nu seiti qăi, de-i căpăta, 
Și cu acesta 

Nu scii de te-i sătura. 

[Ei atunci te-oii sătura 

Când iadul s'a'mplea 
De vătămani 
Și de boieri de cei mari! (1) 

Rostindii și aceste cuvinte bea totă' păharulă de bine. Apoi 
împlendu-lti crăși îl dă druseei primare. 

Druşca primare iea păharuli în mână și cinstindu la drușca 
cea mică îli pune la gură dar nu bea nici unt stropi, ci 
atingendu-lii numai cu buzele, totii rachiuli ce se: află în- 
tr'însulu, îlă aruncă peste spate. 

Toti așa face și drușca cea mică. , 
Unii vornicei, în locul versurilori înșirate mai susi, cântă. 

următorea doină : 

     

   

“rundă verde trei wranate, 
Trei ibovnici. avui frate 

„ unan Bârladii, 
„Una tocman 'Țarigradi. 
Cea din satii s'a măritată 
Inima că mi-a stricată. 
Cea din târg din 'Țarieradă 
Incă mi s'a măritat 
Iniman trupii "mi-a stcată. 
Ir cca din târg din Bârladă 
Cu altulă mâna a dati 
Și cu elit 

II 

(1) Din Siretia, de G. »otedatii. 

sa loxoditii,
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Inimamn trupii mi-a vănitii. 

Dar şi cii n'am mâniatii, 
Ci-atâta nu m'am lăsatii, 
Ci alta mi-am căutatii, 

Si alta mi-am căpătati . 

Mai de hai și mai de “viță 

Nu ca ele rtmășițe. 
e] 

. 
y 

, 

gt 
Ș 

L) 
1- 

ȘI- 

Si-am sburatii din erene'n crenvă 

Si-am luati fată de trebă | 
i-am sburatit din pomii în pomii 

i-am luatit fată de domnii (]). 

Sfârșindă vornicelulă primare de cântatii doinele arătate 

și de cinstitit druscele, pune bățului s&ă de vornicie pe masă 

denaintea miresei și ținându-li dreptii în susii dice: 

Acestii copăcelii 

- Mândru, frumușelii 
Crescuta crescuti, 

Chiar de lameepută 
Dela tincrețe 

Pâw' la a lui vârstă, 
Cum îlui vedeţi c'aici stă, 

Si-a avutii să mai crâscă, 
Dar unii mare vânti 

„o lovitii 

Si pe astă masă 

Mândră și irumosă 
Ventulii celt cumplitii 
Mi Yo prăvălitii, 
Şi-o acoperiti 

Cu trupina 

Sati astu-feliu : 

  

Masa, 

Cu marginele 
Talgerele,' 

Cu fvrundele 

Lingurile. 

Sin lumea cea mare 

Acum nime nare 
Voice să-lii rădice 
Din locii de aice, 

Numai jupânâsa, 

Miresa 

Cu flori alese 

De mttasă 
Are voe să-lii lege 
Si de aice, 

. 

Să-lu rădice (2). 

Poitimii, jupânesă, 

Miresă, 

A picatii unit brădulețţii 

(1) Din Siretiăi, diet. de G. Botedată. 
(2) Din Ciudeiii, diet. de M. Popescu.
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Din susit dela Paneuleți (1). 
Și cu marginile 
A acoperitii taloerile, 

[ră cu vervurile 

A acoperiti linwurile 

ȘI nu-l harnici nimene 

Ca să le descopere 
Numai jupânâsa 

Miresa [2]. 

După ce a sfârşită vornicelulu de rostitii cuvintele acestea, 
miresa jea bățuli de pe masă, care sa prăvăliti când a ro- 
stită vornicelulă verşurile 

-Mare ventă 
| Ia loviti, 

scote apoi o năframă, care o are din dămână lângă dinsa 
şi care e cusută cu floni frumâse de mătasă şi legândii bă. 
țulă cu năfvama acâsta îl dă vornicelului. 

Vornicelulă, primindă băţulii mulțămesce qicândi : 
e Mulţămescii, 

Mulţămescit, 

Jupânesă 

Miresă : 
T6tă masa-ți mulţămesce 
Și noi încă-ţi mulțămimit (3). 

Apoi rădicândă 'băţulu în susă strigă : 

Cântă măi ţigane 
Că ţi-oit da părale 
“> de nu-i cânta 

Pumni îi căpăta! 
Lăutarii prindu a cânta acuma uni cânteci de joci, €r 

clu începe a juca cu b&ţuli, a chiui și a face voie bună. 
PI NR 

(|) Runculeţii se numesce ună delă acoperiti cu pădure aprâpe de satulit 
Crasna. 

(2) Din Ceasna, diet, de M. Bărbuţă. 
(3) Din Crasna, die. de M. Bărbuţă.
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In unele sate dimpreună cu vornicelult primare pune pe 

masă b&ţuli de vornicie și ali doilea vornicelu alt mirelui. 

In altele însă vorniceluli alu doilea îl pune abia după ce 

vorniceluli primare a primiti năframa dela mir6să. In casuli 

din urmă şi alui doilea vornicelii ține o orație și anume : 

Bună diua, 

Bună diua 
La d-vâstră boeri de casă 
Şi Tacesta 'mtregă masă, 

Dar» mai cu samă la dumnia-ta 

Cinstită împărătesă, 
“Pânără și multă frumosă. 

Vedemii că binevoiţi 
Si cu toţi ve liboviţi 
Din mila lui Dumnedeti 

S-a împăratului met. 
Dumneqeii sfântulii a dati 

Vremi rele, 

Venturi grele, 
Vânturile au suflatii 
Braqi înalți ai râsturnatii 
Si cu turpinele 

At închisă drumurile, 

Eră cu vervurile 

Sau astu-feliu : 

Ascultaţi d-vostră 

Meseni cinstiţi 

Nuntași iubiţi 

  

Ati închisti cărările 

Si nime nu pâte 

Ca să le deschidă, 

Numa! a n6stră alesă 
Tinăra împerătâsă..... 

Ca făcutii şferi de mâtasă. 
Singurii Dumnedeii a vrutii 

Și n6uă ni-a poruncitii 

Slujba cinstite mirese, 
Amălțati 'mpărătese 
Noi s'o ascultămii 

Si să rădicămi 

Bradulă de pe masă. 
Si cti sunt dătoriii 
A fi ascultătorii 

A plini porunca 
Inălţatei împărătesc, 
Ciustitei nâstre mirese (1). 

Aceste vr'o două, trei cuvinte 

Ce'să de Dumnedeii renduite. 

Că a dati Dumnedcii : 

Ploi grele, 

Venturi rele, 

Mulţi copaci la pămîntii 

| Li , PI SR 
(1) Din Valea-sacă, salii în distrietulii Iomorului, com. de lânii Drobiă pe 

când era studinte la Gimn. din Suecva. "
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A oboritii, . 

Cu tupinele (1) 
A închisii drumurile 

Și cu vârvurile 
Ai închisti cărările. 

Dar ten&ra "'mpărătesă, 
Cinstita nâstră miresă 

A făcutii basmale de mttasă 

Și a rădicatii 

Aceşti copaci de pe masă...... 

Aice l6gă mirâsa și băţuli acestui vorniceli cu o băsmă- 

luță frumsă. Eră vornicelulă îi mulţămesce dicendi: 

Inălţată "mpărătâsă, 
Cinstita nostră miresă, 

Bucură-te: Dumneeit, 
Cum sa bucurati 
Fericituli Aroni 
Ţiindă toiagulă în mână, 
Neavândii rădteină, 

De doispredece ani fiindi uscată 
l-a înflorită ncudatii (2), 

In -Boianii, precum șin alte sate de prin apropiere, nu e 
datină de-a pune b&ţulă de vornicie, ci nemijlocitii după în- 
hobotarea miresei se repede vornicelulti acesteia, apucă bă- 
țulă și cele două rămurele de pomii din mânele vornicelului 
primare și vumpându- le în dâuă le scâte afară şi le aruncă 
peste casă (3). 

După rădicarea bradului, adică a Dăţului, descopere mirâsa 
talgerulii cu găina cea friptă, care înainte de înhobotare o 
puseră, bucătăriţele de naintea mirelui și custă dintrînsa în 
crucișă adică din patru părți ale talgerului. Ea gustă numai, 

Do a 

(1) Turpine=trupine sati tulpine. Aşa se rostesce cuvintulii acesta în păr- țile dela munte. 
(2) Din Fundul Moldovei, com. de T. Leuştenii. 
(3) Com. de d-lă V, Tur turenu, preotii,
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dar de mâncată nu mănâncă, căci aşa e datina mireselorii. 
ca de astă dată să nu mănânce (1). 

Când începe miresa a gusta din găină, atuncă vornicelulit, 
oprindu-se de jucati și îndreptându-se cătră ospeți, dice : 

Poftimii de oltimt_de luaţi 

Din pâne și din sar 
Din darulii sfinţiei sale. 
“Care aveți lineuriţi 
Cu linguriţi, 

Care aveţi furculiți 
Cu fureuliţi, 

Care aveţi cuțitașe 
“Cu cuţitașe, 

Care n'av eți nici de unele 

Rumpeţi și cu mânele; 

De vă temeţi de otrăvitii: 
Et sunt unii omi de peritit 

Voiti lua și-oitt gusta cil 

„Să vedeţi fi-mi-a vrună răi (2). 

Și. după ce a sfârșiții de rostită și cuvintele acestea, 
gustă și el din bucate: După dinsulă începi apoi şi ccia- 
lalți Sspeți a descoperi talgerele, cari până atuncea erati aco- 
perite cu alte talgere și a gusta, din friptură și din plăcintele - 
ce saii pusit pe masă pe când se juca, hobotulii. 

de când prindii Gspeții a gusta, din bucate, vornicelulă pri- 
mare iea pre drușca cea mare de după masă, âră ali doilea 
vorniceli pre drușca cea mică şi scoţendu-le alară se ducii 
cu dinsele ca, să le joce, căci tineretulă și după ce li-sa 
răpită miresa nu înceteză de a. juca (3)... 

„In ţinutulă Năseudului din “[ransilvania, unde se ntâmplă 
înbălțavrea, adică, înhobotare ea, cam, cătră miedulă nopții, co- 

(1) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă. 
(2) Din Ciudeiii, dict. de M. Popescu.. 
(3) In cele mai multe părţi ale Bucovinei. 

£. Fi. Ilarian, Nunta Ja Români, 85
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piluli care o înbălțesce, când îi aruncă ântâia 6ră balțulii pe 

capi strigă : 

«Yeciori și fete!» 

Miresa îlu aruncă de pe capi. 

Copilulă, puindu-lă a doua ră, strigă: 

«Fete și teciori 1!» 

Mirâsa, €răși îlă aruncă. 

“Copilul puindu-lă a treia ră, când mirâsa nu-i mai 

aruncă de pe capi, ci se lasă a fi înbălțată, strigă: 

«Feciori şi fete!» i1) 

În alte părți ale 'Transilvanică, unde miresa așișderea res- 

pinge până -de trei ori hobotulă, plângândă, și în cele din 

urmă totuși îti primesce, mai există încă și acea datină, că-și 

schimbă fl6rea, din stânga, capului în partea dreptă, spre 

semn că din momentuli acesta vicța ci va fi vicța unci 

mame de familie (2). | 

Deşi velulă, despre care sa vorbită în capitolulii acesta, 

c în usi la cele mai multe națiuni, totuși datina, de a se 

acoperi nu numai capul, ci şi fața miresei cu dinsuli, 

cum făcea. Romanii (3) şi cum faci Românii noștri țărani 
de astăqi, după câți îmi este mie până acuma cunoscutii, 

se află numai în unele părţi ale Italiei, Greciei şi la Albanej: (4). 

Mai tâte celelalte naţiuni, în locul adevăratului hobotii, 
adică a unei învălitore cum era vălulu Romanilori și cun 

e hobotult Românilori, care după unii e simboluli inocen- 

(1) Com. de d-li Dim. Cosmolei. 
(2) 1. C. Tacitii. Nunta la pop. rom. publ. în «I'6ia societăţii Românismuliie, 

an. |. Bucuresci, 1870, p. 21. 
(3) Festi ep. p. 184: Obnubit: caput, operit unde nuptiae dictae a capilis 

opertione. | ” 

Miresa își imbrobodesce capul, ilii acopere, de unde, adică dela acoperirea 

“capului s'a şi disă cuvintul «vuptiae» (nuntă)=inhobotare.. 
(31) Dăringsfeld, op. cit., p. 102, 59 și 62.
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+ ței și alu împreunării, după alții însă simboluli învălitorei, 

cu care în anticitate se acoperea faţa fetelorii, ca să nu vadă 

_nemică pe unde şincotro voriă fi duse, când nu numai la" 

aparenţă, ci în realitate erau răpite din sînulu părinților și 

alti n&murilorii, întrebuințeză mai multă uni vălă subțire, 

albi și transparentiu, sait o petslă din fire de aurii, mai rari 

și din argintă, cară se prindi de cunună și se lasă apoi să 

atârne pe spate în jost.



XXII. RESBOIULU. 

Mai petrecândă 6speţii ca la jumătate de oră după înho- 

botarea. miresei, adică până ce sfârşescii bucatele şi sai pusi 

pe masă în timpulă înhobotării, se scâlă nunulii în picicre 

și strigă : 

— Salahori, să se deschidă plaiurile ! 

Lăutarii, cum audă cuvintele acestea, deauna începi a 

cânta uni felii de cânteci numiti, în cele mai multe părți 

ale Bucovinei, Pesboii, care e usitatii numai la acestă oca- 

siune, adică la împărțirea darurilori. Er sera cea mică, 

adică mama miresei, cum prindu lăutarii a cânta, îndată se 

duce și scoţendi dintro ladă. sai din altii loci unde-va mai 

multe năfrămi. fârte frumosi cusute, legă cu dinsele băţulii 

„fie-cărui vornicelui. 

Ac6stă legare a bețelorii însemnâză că vorniceii sunt /s- 

prăviți, adică că în urma acâsta, de și rămânii și mai de- 

parte la nuntă, puţină ce mai funcţioneză sul numele de zo- 

niceă sati vătăjei, ci loculă lori, după cum vomii vede mai 

pe urmă, îl ocupă vătăjițele. | 
— irmană împărătescu ! strigă mai departe nunulii. 
Acuma totii sâcra cea mică aduce unit talgeră pe care se 

allă o năframă de ină, numită năframa mirelui, apoi o jemlă. 
și unit paharii de rachiă, şi pre tâte acestea i le închină
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mirelui singură sau i le dă unui vornicelu, care închinân- 

du-i-le, ureză astii-feliă : 

Bună vremea, Bogăția lui lovi, 

"Bună vremea ! Yrumuseţea lui Iosif, 
La Dumnia-vâstră Blândeţea lui Davidu, 

Boeră de casă, __ IInţelepelunea lui Solomoniti, 
Sfetnici de masă. Tăria lui Samsonit 

Dar mai cu de-alesit a Si vitejia lui Alexandru împărată. 

- D-tale înălțate Să vă bucure Dumnedeti 
Imp&rate - După cum sa bucuratii | 

Să trăiţi întru mulți ani cu sănătate! | Fericitul Constantinii împăratii 
„Milostivulii Dumnedeit Şi cu maica sa Ilena 
Să ve îndrepteze Când ati aflati 

Pe loci Cinstita eruce. 

Cu norocii Să v6 bucure Dumnedeii 
Și la viaţă | După cum sa bucuratii 
Cu dulecță. Fericitul Noe 

Și v& dăruescă Când Ta scosi Dumnedeti 
Bunulă D-deui Din corabie 

Cele -şepte daruri, Pe muntele Sinac, 

Cari le-a dăruitii Si a săditi viţă de vie 

La eci şepte &meni: | Și sa umplutit de bucurie(1)...   
Mirele iea păharulă, gustă puţinii rachiti dintrînsulii, eră 

rămăşiţa, o aruncă .spre podă(2). După acesta, luândi na- 

frama (3), jemla și păharulă și vîvîndu-le pre tote în trăistuţă, 

întârce talgerulii sâcerei celei mici după ce mai ântâiii pune 

pe dinsulu 50 cr. sati 1 fl., adică după cum e și mirele de 

avutil. | 

— Catană împărătesei! — strigă după acesta, nunulii mare. 

Acuma, aduce socra cea mică -0 cămeșă forte frumosii cu- 

sută, numită. cămeșă de mire, și pre acesta o închină mirelui. 

(1) Din Fundulă-Moldovei, com. de d-lăi T. Leuştenii, 
(2) Unii îlă bea de bine, de totii. i - 

" (3) In unele locuri, precum bună 6ră în Punduli-Moldovei, îndătinâză dru- 

scele a-i lega năframa de curea. - -
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- Mirele face ca şi mai nainte, gustă ce-va din păhară, pune 

1 fl. pe cămeșă şi astit-feliti o întârce socrei, care, luând fiori- 

nului, iea totodată și cămeşa și-o stringe ca să i-o dea pentru 

totdeauna mai pe urmă la altă prilejit. 

Trei funari funii făcea, 

Trei lemnari lemne tăia ! 

La, auduli acestori cuvinte rostite așișderea de nunulii 

celi mare, aduce socra cea mică mai multe mâneșterguri de 

bumbac f6rte frumosi țesute, precum și brâie de mâtasă sai 

de lână și feliurite tistimele frumâse, cari sunt menite spre 

legarea n&muriloră celorii mai de aprope ale mirelui (1), cu 

deosebire însă ale pețitoriloră sat starostiloră (2). 

— Amu auditii, — dice nunulă celui mare, — că în mijlo- 

cul acestei adunări frumâse sari afla mai mulți 6meni de 

bucluci și de gâleevă, cari ai, făcută resmiriță precum și o 

mulțime de posne în ţinutulă acesta, resculândii norodulii și 

din pricina lori trebue acuma să pierdemi atâta timpă, care 

mai bine lamă fi întrebuinţatii pentru alte lucruri mai fo- 

lositâre. Deci pre acei buclacari, carii nat alta ce face, fără 

numai zavbăvi și untaţii, ca, cele de față, trebue numai de- 

cât să-i prindem și să-i legămii, că de nu,'ci sunt în stare 

tâtă țara so rescdle, și atunci ce se va alege de averile și 

mai alesii de pungele nâstre ?!... 

Starostii, carii asemenea se află la masă și despre carii 

este acuma vorba, nu r&spundii la acâsta, nemica, ci ca nişte 

Gmeni întru adoevări vinovaţi se tupilâză şi se ascundă după 

spatele celorii-lalți Ospeți și tacii ca chiticulii. Insă ceialalţi 0s- 
peți îi dai de goli, arătându-i cu degetulă și dicându: 

— Ecă buclucarii! că cei vinovaţi! pre aceştia, îi prindeți 

și-i legaţi!... 

  

(1) In unele sate neimurile mirelui se legă cu năfrămi la Vneropă. 
d i : : i » (2) Datina Rom. din ţinutulă Dornei, com.. de Gavr. Bâncăși.



La auduli acestori cuvinte mai mulți inși se scolă dela, 

masă, se rep&dui spre starosti și prindândui dicii: 

Am poruncă din creisamtă (1) 

Să scoti vorniculii din satii, 

Si-acesta de spânzuratii, 

La drăgări (2) de aninatii! (3) 

Starostii, vă&dândi că năvălescii asupra lorii, nu se lasă, 

—
 c 

a striga şi a dice: 

smâncindu-se din mânele celorii ce vori să-i lege, începi 

-— Să nu puneţi: mâna pe noi, că e vai şi amarii de ca- 

pulii vostru! Acuși vi li facemii totii sdrele/ Că nami fă- 

cutii nimerui nică. unii r&i! Din protivă, dacă namii fi fosti 

noi, cine mai sci ce sară [i ales din aceste doue floricele, 

cine mai seci dacă avi [i înflorită și odrăsliti, precum nă- 

dăjduimi că voră înflori și odrăsli de-acuma înainte. Deci 

ce felii de trebă mai e și acesta? să ne prindeți şi să ne 

legați diua mare ca pre niște făcători de rele! 

— Dacă n'aţi fi făcută nemică, — r&spundii mai multe 

glasuri de-odată, — atunci nime nu sari lega de voi, nime 

nu varii prinde și lega! Dar de vreme că sunteți vinovaţi, 

  

aşa vi se cade!... Luaţi-i, Omeni buni, și duceţi-i la recâre!... 

— Bine, bine! —- respundi starostii, prefăcându-se că sunt 

forte tulburați și mânioşi, — veți pica și voi vrodată în căp- 

cană: Atunci veți ved6 cum veți vide când vorii ride alții 

de voi, cum rideți voi acuma! . 

— Până ce vomit pica, noi, voi sunteți picați!... Dar ce 

să mai întindemii atâta, vorbă; stringeți-i bine, copii, ca să 

nu ne scape din mână, că apoi va fi răul... 

Asti-felit prindândi şi legândii pre fie-care staroste precum 

(1) Craisamtă=Wreisamt, cuv. germ. 

(2) Drăgare pl. drăgă»i, se numesce grinda dela casele ţărănescl ce se pune 

de-a curmezișulii pe de desuptulă celoră-lalte grinqi şi anume pe la mijlocit. 

In Ilișesci se numesce meșterii-yrindi. 

(5) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
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și pre tote nemurile mai de aprâpe ale mirelui câte cu o 
mâneștergură, câte cu unit Drâit sat tistemelă peste umăruli 
stângă, și înodândă bine capetele subsudra mânci drepte; 
trăgendiu și sucindii pe fie-care în drâpta și în stânga și [ă- 
condu-se că-i ducii în prinsâre, se nasce o gălăgie și uni 
vuetii ca acelă, de ţi se pare că toți ari fi începută a se 
bate. Vuetele, 'risetele şi hohotele nu se mai sfivşesci, până 

„ce nu ati gătitii pre fie-care staroste de legati (1). 
In Selagiă totă la acestă ocasiune sat puţini ce-va mai 

nainte grăitoriulă mirelui scote unii colacă şi o năfiamă, cari 
i le-a datii s6era cea mare ca să le presinte miresei ca dart 
din partea ei și prin o oraţie acomodată i le dă miresei. 
In același timpi. dă și socrei mici o năframă. | 
„Nemiijlocitii după acâsta seste Și grăitoriulă miresei uni 

“colacii și presentându-lu mirelui dimpreună cu cămeșa de 
mire, dice : ” 

«Inălțata împărătesă cinstesce pre înălțatulii împăratii cu o 
cămeșă de înă să-ți fie voia deplini, cu o cămeşă mai ftu- 
mosă cum e a împăratului cea de mătasă TOŞĂ». | 

După închinarea darurilorii: cere grăitoriuli mirelui dela 
erăitoriulu miresei puţină apă: de D&utiă. 

“Grăitoriulti miresei, simțindu-se prin acestă cerere nca- 
șteptată vătămată, îi dă vină de băuti. Grăitoriulta mirelui 
însă nu. voesce să primâscă dicându că; împ&ratulă și împă- 
rătâsa sunt mai setoși decât dinsulă, să le dea lori. Atunci 
grăitoriulii miresei închină pentru prima Oră mirelui, pro- 
vocându-lii în același timpii ca și elă să închine miresei. Mi- 
rele, luând păharulă, închină la mir6să, acâsta nănașoi sale, 
cră nănașa socrului şi așa se începe "apoi gustarea de vint, 
PI 

(4) Datina Româniloră din cele mai multe părți ale Bucovinei. — Datina 
de-a împărţi daruri starostilort și nemuriloră celoră nai de aprope ale mi- 
relui în decursulă mesci dela „Părinţii miresei se allă și la Malorosieni, deși modulii impărţirei lori se deozebesee cu totulă de celii ali ltomânilorii. — Vedi : Diiringsfeld, op. cit. p. 33.
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după carea urmâză băutura cea adevărată de vinarsii, pre 

care grăitorii îl scotă din straiţele lori spuindu care de care 

că alu său e mai împ&rătescu și mai buni (1). 

In unele părţi ale Zransilvaniez, când at să între nunii cei 

mari în casă, după ce sait întorsit acuma cu toţii dela cu- 

nunie, iesi înaintea ușei doue femei cu o botă (doniță) cu 

apă și cu darurile usitate, pre carj le dă presentă mirsa 

nunului și nunei. Mirâsa ia o botă și o tornă naşilori pe 

maâni ca să se spele. După acâsta vorniculii mirelui se adre 

s6ză cătră nuni dicândă : | 

Cinstite jupâne nunti, 

Părinte iubiti şi bun! 
Miresa așa grăesce 

- Și frumosi vă mulțămesce, 

Că odihna vaţi lăsatii, 
Pre dinşii i-aţi cununat. 
a frumosi v& mulțămesce, 

Cu daruri vă dăruesce. 

Aice 'mirâsa dă o năframă nunului și totodată îi sărută, 
x 

mâna; în acelaşi timpi vorniculit cuvintză : 

Cu năframă de mătasă, 

Să poltiţi cu toţi în casă, 
Nunei i-a cinstiti o ie 
Și ca cu nunulit să vile. 

Aice 'miresa dă darului destinati nunei, sărutându-i ase- 

menea mâna, 6 vorniculii urmeză mai departe: 

Vedendii că aţi asudatii, 

Cu bota vantimpinatii, 

De sudori să vă spălaţi, 

Mânan pungă să băgaţi, 

Ţece galbeni să luaţi 
In botă să-l aruncaţi. 
Cu nunulii și ccialalți 

(1) Com. de d-lii El. Popi.
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Nuntași, carii sunt chiemați, 

Carii sunt tare de pără, 

Intraţi în casă la meră, 

Să petrecemit unu cesit, douc, 

Până la optit sai la noue, 

Și să Teşimit 6r cu toții 

Colea după miedulii nopții. 

După ce întră în casă se împărțescii darurile usitate toti 

prin vornicii. Acesta se adresâză cătră toți aceia, carii sunt 

destinații a primi daruri. 

Cătră mire : 

Acuma, jupâne mire, 

"Să fei în nume de bine 

Aceste daruri frumâse 
De la cinstita miresă : 

Dou& nălrămi de mătasă 

Să aveţi totii pace ?'n casă, 
“Și gură să-ți fie dulce 
La culeatit când te vei duce, 

Pălmile să-ţi fie moi, 

Când vei veni de la oi. 

Deci dumnia-ta să primesci 

Și frumosi să-i mulțămesci, 

lpece galbeni să-i cinstesci, 
Intru mulţi ani să trăesci! 

Cătră fratele de mire: 

Cinstite, frate de mire! 

to năframă subţire 

Iți cinstesce cea alâsă, 

Care astădi e mirâsă. 

Dumia-ta să o primescă 
Și frumosi să-i mulțămesci, 
Iece ruble să-i cinstesci, 
Cantru mulţi ani să trăescă!   

Cătră socrulă mare: 

Cinstitului socru mare 

Ce de tineri bine-i pare. 
Et ună dară bunii și frumosi 

Să-lă primâscă bucurosi : 
Cămeşă de păcişele 

Nălbită m copacele 

Dela cinstita miresă, 
Care'ntâiii vine-adi în casă. 

Dumnia-lui, ca unii părinte. 
Încă îi va face cinste, 

ÎI va cinsti vr'o moşie, 

Miresa fată să-i [ic. 

Cătă scera mare : 

Mai pe urmă cea alâsă, 

Care astădi e miresă, 

Cu umilință cinstesce 

Si frumosi îi dăruesce 

Si sâerei cei mari o iic 

Fiindă ca cosă nu scic, 

Sai nu vede că-i bătrână, 

Numai sara cu lumină. 

Deci dumnia-ta s'o primesci, 
Noră-ta să-i mulțămesci,
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Inv&ţându-o cu sfatului Co năframă-lii dăruesec, 

Cum să-și cinstescă bărbatul. [Să aibă să-și ştereă muculit 

Îi vei cinsti și-o grădină, La vară, când cântă cuculii 

Fiinditi miresa străină. 
Cătră dspeți: 

Cătră miresă: a , aa 
Cinstiţi ospeţi, prea Yubiţi! 

  
Acum cinstită miresă, Încă una să mai sciți: 

Dintre tote. mai alesă! Sâcra mică, lada mare, 

Te rogii şi pre vornieii cinstesce, | Și-a golito forte tare 

Capoi elii îţi mulţămesce, De năframe și de pândă, 

Fiindă că pânda-i lipsesce Cine-a căpătată să riqă! (1) 

(1) P. Bancilă, op. cit., p. 67—71.



XXIII. BUSUIOCULU. 

După ce aii mâncati și băută de ajunsă, după ce ai în- 

hobotatii pre mirâsă și aii legati acuma şi pre starosti, so- 

sindă timpul ca să se scâle dela masă, nunuliă celt mare 

sai şi vornicelulă primare poruncesce lăutarilori să cânte 

Dusuioculă, adică unui felii de horă, care e obicinuită mai 

alesii numai atunci când se scolă dela masă. 

Lăutarii începi a cânta. 

Mescnii, cum audi Busuioculii cântându- -se, se rădică dela 

masă, însă nu iesă fie-care cum apucă şi pe unde apută, 

ci prindendu-se cu toţii de mână și formând unii lanță, la 

“mijlocul căruia se află mirele și mirâsa, prindi a juca sail 

mai bine disă a se mișca legănându-se în drepta şi stânga 

şi astu-feliă jucândii și încunjurândi de trei ori masa, la care 

ai statii și ospătată, iesti apoi cu toţii afară din casă. 

Nemijlociti însă înainte de ce se scâlă dela masă și de 
ce voră să iasă cu danțulii afară se bagă mai mulți feciori 

în casă și prindându-se și că în joci, începii dimpreună cu 

vornicelulii primare, care conduce danțulii, a chiui următo 

rea horă: 

— Frundă verde busuiocii 

Ian poftimit boeri la joci, 
Ian poltimii și mai jucaţi, 
Că-i destulă de când mâncaţi!
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— Ga lostii vremea mai demultă, 
Da. noi nu ne-amii priceputi, 

Că nc-amii pusă şi la btutit. 

Frundă verde de năgară, 
Ilat și-omit scâte danţu afară 

Să jucămi cuconele 

:ă sune. paftalele 
» să, s'asez' sarmalele. ..... 

Să jucămii o horă bună, 

Să ne luămiă sara bună. 
Frundă verde de cicore, 

Strînge masa, sâcră mare 
Că te bagi cu capum .6le).... 

Daţi mai tare din piciore 

să ne-apucă diua mare (|) 

P
A
 

    

   

  

Sfârgindă hora acâsta, nu înceteză de a chiui şi mai de- 

parte şi altele, precum : 

De trei ori și de trei ori, 

De trei ori ca nisce lori, 

De trei ori pe lângă masă 

Să scâtemii râulti: din casă 

Să remâe binele, 

Să trăâscă mirele! (2) 

Sau ; 

De trei ori pe lânvă masă 
Să scotemii florea din casă 

Să roâsc'albinele, 

r&mâec binele, 
ă trăescă mirele ! (3) 

Sai: 

Frundă verde busuiocii, 

Dumnedeii v& dea norociii 

  

(1) Diet. de G. Dotedatit din Siretiu; XM. Molocii „din Cafindescl « și “ML. DBăr- 

buţă din Crasna. 

(2) Diet. de M. Bărbuţă. 

(3) Din lişesci, din colecţia mea inedită,
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Oleo leo .și slavă ţie 

Dă Domne bine să fie, 

Dă Domne să fie bine 

Lia totă omuli și la mine! (1) 

Sai : 

Frunqă verde busuiocii, 

Ian poltimii bocri la joci! 
Ian poftimii şi mai jucaţi, 

Că-i destulii de când mâncaţi! 
Busuiocu strujitii pe giosi, 

Rămâi, nene, sănttosii. 

Busuiocii strujiti pe masă, 

Re&mâi, maică, sănătosă, 

Dacă n'ai fostii bucurosă 
Să mă veqi primblândi prin casă ! (2) 

Toti la ocasiunea acesta nuna cea mare cântă următy- 

rea doină : | 

Pentru mintea mea.cca slabă 

Mi-am pierduti lumea cea dragă. 

Laumea, lumea mea cea dragă, 

„Cum se trece ca o [vagă; 

Lumea, lumea mea cea lungă 
Cum se trece ca o frundă, 

Când dă roua, ea'nverdesce, 
Când îi sâre veștedesce (3). 

Dar și altele, precum : 

Bucură-te socră mică, 

Că-ţi rămâne locii 
In jocii | 

Și cărare 
Pân la vale 

Și scaunii în șeqătore (4). 

  

(1) Diet. de G. Boncăşă din Vatra-Dornel, 
(2) Din Margine, com. de Efrimii Bodnărescu, stud. gimn. 
(3) Din Pojorita, com. de 1. Flocea, stud. gimn. 
4) Din Transilvania, com. de d-lă 1. Popi Reteganulu.
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Asti-felit totă jucândii și chiuindii iesti pe ncetulii din casă 

alară. 

Busoculă esistă și la Românii din fura românescă, pen- 

tou că şi la dinșii e datină a cânta nunului la sfârșitulti 

mesei mari de Duminică sara următorea horă, care nu e alta 

decât numai o variantă a celorii înşirate mai sus, și care 

se numesce cnunesca» : 

Foic verde busuiocii, 
Mai sculaţi, boeri (1), la joci. 

V'ajungă de când mâncaţi 

Mai sculaţi de mai jucaţi. 

Fie verde busuiocii, 

Seo, nune mare, la jocii 

Să vă dea Domnul norocii. 

Ie-ţi finișorulii de mână 

Si cu fina dempreună 
De'nvârtiţi o horă bună 

Să vajune'o săptemână (2). 

Ilora, acesta precum și variantele ci din Bucovina ne aduce 

aminte de versurile poetului romanii Catull : 

«Sara a sositii, tineri, sculați! Luceltruli serii în urmă abia ră- 

dică de pe Olimpii lumina sa multit așteptată. E timpit acum să 

vă sculaţi şi să părăsiţi mesele grase (3).» 

cari aşişderea se cânta de cătră junimea romană la sfărși- 

tul cinci date de părinții miresei. 

(1) In alte variante figureză : meseni, voinici, etc. 

(2) G.. Dem. Teodorescu. Poesii pop. rom. p. 271. 

43) Catull. 62, 1: 
i Vesper adest, iuvenes, consurgite ; Vesper 

Olympo expectata diu rix tandem lumina tollit. 

Surgere iam tempus, jam pingues linquere mensas. 
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XXIV. VAMA. 

După ce au încunjuratii a, treia Gră masa și pe când prindi 
acuma, a, ieşi cu danţuli afară, uni frate sati o soră mai mică 
a miresei, ră dacă acâsta nu are frați mai mici decât 
dînsa, apoi ună vără saă unt altă băiată, se pune lângă 
ușorii ușii, și când dă să iasă miresa din. casă în tindă, o 
opresce în loci punendi de grabă între dinsa şintre mire 
unit bă&ță și dicendu : | 

— Acum, înălțate îm părate, dacă voesci să ai paitte de 
mir6să și să scapi cu față curată de aice, poltimii r&scum- 
p&ră-ți mai ântâiă mirâsa dela, părinți. și dela fraţi, și apoi 
poți merge cu dinsa, unde îți place! 
— Și cu ce să mi-o: r&scumpării ? — întrâbă mirele. 
— Cu ce scii!.... Dar de rescumpărati trebue so rescum- 

peri, căci altmintrelea nu-i dat drumulă s să iasă” din casă! 
Dacă celt ce-a opriti mirâsa este băiată, mirele scote unii 

cufitașă anume pentru acesti scopit cumpăratii și făcându-se 
că taie coonpena, adică Dbețulă, dă cu dinsult în susi: asupra 
bățului în semni că Ia tăiată, Și după: aceea. aruncându-lii 
josă, dă cuţitașulă băiatului. liră dacă opritoriulii: miresei e 
o copilă, atunci taie cumpâna cu o unăframă pe care 0 dă 
apoi așișderea copilei. 

Ac6stă procedură dela ușă, în timpulă căreia, toti danțuli 
stă locului, se numesce în cele mai multe părți alo Buco-
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-. xineă « Vamă», 6ră în unele părti ale Moldovei, precum bună- 

Gră în districtul Bacăului, «Lernatecit» (1). | 

La acestă ocasiune dacă vameșulă este mărișorii și pe lângă 

accea încă şi isteți, se faci forte multe glume, căci înpro- 

tivindu-se mirele de a plăti vama el încă sare cu gura la, 

dînsulu dicânduri că dacă nu-i va plăti de bună voie va tre- 

hui „să-i plătescă. de nevoie. 

Datina de a plăti voma. trebue să fie forte veche nu nu- 

mai la Românii din Bucovina şi din Moldova, ci și la cei 

din unele părți ale Transilvaniei, unde asemenea e usitată. 

«Când vrei mirii să iasă po ușă din casă —- spune D Can- 

temirt despre Românii din Moldova, — fraţii sait, în lipsa 

lorii, unchii miresei le stau înainte cu săbiile scose, și pu- 

nendu-se curmezișii în ușă, le oprescii ieşirea. Atunci mirele 

se rescumpără, dăruindu-le unii cali sait altit-ceva ce are la 

îndemână (2). | 

In Transileania aseinenea: «când scoti și ducii mirâsa la 

mire, mirele ori nănașulă trebue să o rescumpere cu câţi-va 

bani m&runţi dela starostele miresei (3) 

Ie după ce şi-a rescumpărati acuma mirele miresa, adică 

după ce a plătită băiatului ama, se pune danțulă Grăși în 

mișcare şi jucând ca mai înainte iesă. cu toții afară. 

In unele părți, precum bună-oră în 'Tara-românescă, miresa, 

(1) Columna lui Traianti, an. IX, p. 414: «După finitulă mesci facii ună danţii . 
şi întorcendu-se 'odată pe după masă, vornicul din fruntea danţului apucă 

pe usă afară. Când mirele și miresa au ajunsii intre uşele casei, unulu din 

rudele miresei se aţine Ja uşă cerindii plata iernatecului dela mire, şi acesta 
dândii câte-va parale, apoi sunt liberi a Teși din casă și se duct împrejuruli 

carului destinată a se sui miresa.» 

42) Op. cit. p. 147. ” 

(8) Com. de d-lii 1. Popii Reteganulă, inveţătoră. — «n Transilvania îndă- 

tineză a plăti ramă şi atunci, când mirii Tesii din cununie. Atunci fătulă (crăs- 

niculii, paracliseriulă) le inchide ușa şi ci tr chue să-l dee unii bacșișii drepti 

ramă,» , , 

$. FI. Mariană. Nunta la Românul. 36
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când pășesce. pragului casei părintesci, trebue să tragă din 

piciorii pentru ca să se mărite și celelalte fete (1). 

După: ce ai ieşitii afară nu desfacii danțulii îndată, ci 

formâză mai ântâiii o horă, o Moldovenescă de 'naintea casei, 

care se estinde mai câti e ograda de mare şi la care ieaii 

parte nu numai cei ce aii ieșitii cu danțulii, ci și alții, mai 

alesii feciori și lete, căci hora acesta este cea mai de pe 

urmă, care se jocă la casa miresei. - - 

Nemijlociti după ce sa formatii JMoldovenesca acesta, vor- * 

niceii dimpreună cu alți feciori, carii asemenea sunt prinși 

în joci, începi a chiui următorea, chiuitură : 

"Du-te lume 
Peste culme - 

Si vicţă 

Peste ghiaţă, 

Frandafiră la puican braţe. 

'Trandafiră de mânăstire 

Dragilori badii copile, | 

Da-v'ar Dumnedeii vruni bine 

Şi noue vr'o sănătate 

Să ve măritămii pre tâte, 

Să ve dămu.pe.la bărbați 
Să nu ne mai blăstămaţi. 

Blăstâma ni-ți blăstema, 
Dar și voi vE& veţi usca 

Ca fvunda și ca Grba, 

Ca frunda de pe-un stăjarii. 

Ca 6rba de pe-unti hotari. . 

Ca frunqa de pe-o sălcuţă, 

Ca erba de pe-o luncuţă (2). 

Sfârşindiă chiuitura, acesta, începii $ și i altele, precum: 

  

(1) lânii Ghica: Scrisori cătră Y. Alecsandri. Ediţiune nouă. Bucuresci 1887, 
p. 36. 

(2) S. FI. Mariană. Poesii poporale - române. II. Dotne și hore. Cernăuţi; 
1875, p. 209.
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Fr rundă verde lemnii topitii, 

Câtă îi Prutuli de cotitii, 
De trei ori lam ocolitii 
Vadul nu r-am nimeritiă. 

Seca-i-arii isvorele 

să-l usce malurile, 
Să-i rămâe pietrile 

Să le ardă sârele, 

Să le calce fetele. -::  ș. 

“Să nu fie nici o pâtiă; 7 
Nu rămâe nici o fată 

Să nu fie măritată. 
Unde-orii vede câte-o petră 

Să le pară că-i o fată, 
Unde-oră ved6 câte-o stâncă 

Să le pară nevăstuică (1). 

C
f
 

. 

Dacă este timpii și voescii ca hora începulă să dureze 

mai lungii, atuncă chiue şi alte chiuituri, însă mai alesi de | 

acelea, cari se potrivescui la acesti prileji, bună-oră : 

Frundă verde de cafea, 

Bine mi pare PEL mea 
Şi pe-a mea ca rămânț, 

Dușmanii soră junghia, 

Ca remasi și e pe-a mea! (2) 

(1) Din Mahala, com. de d-lă G. Tomoiagă. | 
(2) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă. po . i
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„XXV. SCOTBREA ZESTREI. 

Cum ai sfârșiti de jucată Moldavenesca urmeză scoterea 

„zestrei. 

Mai nainte de acâsta, însă cărdușii, adică cei ce ai ve- 

nitii cu carăle anume ca să ducă pre mirâsă la mire, în- 

jug ă boii sait înhamă caii la trăsuri, și carul, în care are 

să se încarce zestre ea, îl tragi în dreptul ușei, ră una 

dintre neveste cântă următoriult cântecii : 

Vornicolo-a vreme bună. 
'Njugă boii şi te-adună! | 
Vornicele-a vreme rca, 

'Njugă boii şi te foa, 

Și te lea pe ici colea 
Pân' la puiculița mea! (1) 

Vornicelulă primare, cum vede că căr: ăușii dit trasti acuma 
carulii menită pentru încărcarea şi ducerea zestrei de 'nain- 
tea, ușei, dă semnii celoră- lalţi vornicei şi lecioriloră, carii se 
află în nemijlocita sa apropiere, ca să încâpă a rădica și 
a scote zestrea prin aceea că poruncesce lăutarilorii să cânte 
Răsbonulă sau Olendra (2), cântecele usitate la scoterea zestrei. 

  

(1) Din Mănăstirea- omor ului, com. de d-li G. Avramaă, învățătorii. 
(2) «Oleandră» se numesce şi unii joeii poporală, care, după câtii sciii eit 

până acuniă, e usitatii în satele Calafindesci şi Cchoră din Bucovina șin 
timpul căruia (eclorii chiue următârele chiuitură: 

In Calalindeser: 

 



Lăutarii începi a cânta. e 

Vorniceii dimpreună cu alți feciori întră în casă ca să 

scotă zestrea, care, în genere, e aşezată în următoriulă modii: 

în lada, ce-a cumpărato mirele înainte de nuntă şi care e 

pusă pe o laiţă, se află:zalusi de pânză, măniștergai, șter- 

gave, ştergărașe, fețe de masă, năfrămi, ete., de-asupra pe ladă; 

sacă necusuță, sumană, lăicere, lăicerașe, scorțare, catrințe, oghia- 

luri, âră de-asupra tuturorii acestora perine și perinuțe. 

Dar teciorii no poti lua şi scote așa de lesne, după cum 

si-ar închipui cine-va, căci o soră de-a miresei, puindu-se 

lângă “ladă, nu lasă pre nime să se apropie și să apuce 

zestrea, ci apărându-o cună tulpanii sait cunii tistemeli dice . 

celorii ce. voescii so iea: 

Ho! staţi, staţi! 

Nu luaţi! 
Căci și et am tovsii la buci 
Şi-mi trebue de papuci! (Î) 

„Dacă mirâsa nare soră mai mică decât dinsa, se pune 

lângă ladă, o vară de a ei; 6ră în lipsa acesteia ori şi care 

altă lată sati nevastă, înemurită cu dinsa, şi acesta, ca și 

cea de mai nainte, jâcă lângă “zestre, bate în pălmi și nu 

lasă pre nime să se apropie de dinsa, până ce nu vine nu- 

  

Cinc jâcă Oiendra ? 

Canticuţa Muntenca 

Cu cosiţe ascuţite 

Cu tulpane mohorâte, 

>N capstulă tulpanului 

Petra sulimanului. 

Sulimanulii do ce-l bună? 

De âmblată sata pe drumă. 

In Cehoră: 

Cine jâcă Olindra ? 

Saveteuţa Muntenen . 

Cu cosiţe rescesițe 

Cu tulpane mohorâte, 

Cumpărate 

Din cetate 

Cu tre! ler şi jumătate. 

42) Din Calafindoscă, dict. M. Molociii.
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nulă celt mare so rescumpere, dicândi că marfa ei este 

forte scumpă, fiindi că şi ea a lucrati la dinsa. 

: Dacă zestrea e frumosă nunulii o rescumpără prin accea, 

că dă celei ce o păzesce o păreche. de papuci noi, Gră dacă 

e mai slăbuţă, îi dă numai vro 50 cr. (1). 

"Și abia acuma, după ce a rescumpărato nunulii, se apro- 

pie şi iea fie-care câte unii obiecti de pe ladă și anume: cei 

dentâiii perinuțele, 6ră ceialalți celelalte obiecte pe rând. Și 

după ce le-ati luati le scoti afară totii jucându-le și chiu- 

indiu. -feliurite' chiuituri. Eșindă cu dinsele. afară le ducii până 

“lângă trăsura în care ai să fie puse și n care se află nuna 

cea mare dimpreună cu alte neveste, încunjură cu dinsele de 

trei ori trăsura și abia după a trela: încunjurare le dati nunci 

celei mari ca. să lo așeze în trăsură. 

Vorniceii, cari ai luati perinuțele, când le jocă și le scoti 
alară, chiuc urm mătorea chiuitură: 

    
   

Să trăâscă mămuţa 

Ca făcută perinuța, - 
Să _trăcscă cea bătrână 

a făcutii X_de. lână, 
Să trăâscă fetele 
Cati scărmănatii penele. 

Perinuţa cca de'ntâii 
Că mi-ori pune-o căpătâii, 
Perinuţa cea. pestriță 
Că mi-orii pune-o sub costițe 12). 

(1) Datina acesta de-a se pune unii frate, o soră sau și altul cine-va dintre 
nemurile miresci lângă ladă sau chiar şi de-asupra acesteia și a nu lăsa pre 
nimeni s'o scâtă din casă afară până ce n'o răscumperă mail ântâiă cu e sumă anumită de bani sai și unt altii Gre- ȘI care obicctă potriviti pentru celii ce-o păzesce, esistă nu numai la Români, ci și la Morlachii din Dalmația, 
la Sebi din Locree între Narenta și Celina precum și la cei de pe lângă 
Primovje din Makarska, apoi la Aaghiari și la Ziroleji. Veqi: Diiringsfeld, op. 
cit. p. 76, 77, 78, 47 și 113. 

(2) Din Crasna, „dict. de M. Bărbuţă; din Calafindesci, diot. de S$. Frâncu 
din Margine, com, de Efr. Bodnarescu, stud. gimn. şi din Boian, com. de d-li V. Turturenă, ” 

 



— 367 — 

Sati: 

Perinuţa cea de'ntâiii 
Lui N. N. căpătâi, 

Perinuţa cea pestriță 

Lui N.N. sub costiţe (li. 

Când încunjură carulii sait căruța, în care se așcză zestrea, 

chiue următârea chiuitură: 

Totă vara n'am lueratit 

“Toti de-aceste-am asteptati. 

Nică la vară n'oiii lucra 

'Totii de-aceste-oiti aştepta. 

Dară tare te-i mira 

„De mi sori mai întemplu 2). 

'Potă vara n'am lucrati, 
Toti de-aceste-am așteptatit. 

Nici la vară noii lucra, 

Toti de-acestea-oiii aștepta. 

Perinuţa cea pestriță 

L.a mire pe sub costiţe, 

Perinuţa cea mai mare 

Cea mai mare şi mai mole 

La mire pe sub piciore (3). 

-“Totă pe când încunjură trăsura ama ăgindă pre nuna cea 

mare, adică întindându-i fie-care vornicelă ohiectulii ce-l 

jâcă și trăgându-li Grăși îndată îndărăptii, “chiue : 

la, ia, ia, da nu ţi-oiit da, 

De-i fi vrednică-i lua, 

De nu, îi mai aștepta! (di 

Nuna sati o nevastă răspunde la aceste cuvinte ale vor- 

niceilorii asti-feliii : | ! 

  

(1) Din Voitinelă, com. de di 1. Gramatovici. 

(2) Din Voitinelă, com, de d-li T. Gi amatovici. 

(8) Din llișesei, colecţia aut. 

(8) Din Ilișescă,. colecţia aut.
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Jocă zestrea pe sureele, 

Câtineluşi vornicele, 

- Câtinelă, nu te sili, 

Ca slujba ţi-i prăpădi! iii 
Pe urmă, după ce ai scosi totă zesirea și-aii așezato 

în trăsură, apucă doi inși și lada şi pre acâsta totii rădi- 

cându-o şi lăsându-o în josti, o scoti afară. Și cum simțescii 

că lada e uşoră, că nu e plină cu albiluri, se faci a se în- 

doi și a o scăpa în josă, ca și când ar fi asa de tiesităcă | 
nu sunt în stare so ducă, şi nu ncetâză a bate cu pumnii în- 
trînsa până ce o punii în trăsură. | 

In cele mai multe locuri din Bucovina însă e datină, că 

după ce sa luati totă zestrea. și a rămasă numai lada, să, 
se puie pe acâsta și fata sau nevasta, care a păzito și să 
se lese a [i scâsă și ea dimpreună cu lada, afară.. 

Mai toti aceeași datină esistă şi'n Aloldova, e ca şin Buco- 
vina, la scoterea sai rădicarea zestrei. 

Aice în timpul când se apropie rădica, ca zestrei de pe ladă, 
d6ue copile câte c'o năframă în mână sunt suite și aşezate 
lângă ladă. Aceste copile se numescii cusere. Lăutarii înce- 
pândi a cânta cânteculii obicinuită la rădicarea zestrii, flăcăii, 
nuntașii mirelui, se repădi să iea zestrea cu asaltii. Copilele, 
adică, cuserele, îi respingii arătându-le năfrămile ca semni po- 
roncitorit să nu se apropie. In fine, după mai multă hără- 
țală, începe a se rădica zestrea de pe ladă, a se juca și chiui 
de cătră nuntaşi, prin strigăte «Hi, hdi?» și așa se pune în 
carulii și trăsurile ce sunt pregătite. 

Când însă voesciă să sestă lădile, atuncă se punti două la 
ușă, care se înțelege cea de pe urmă gardă (2) şi înfigândii 
cuţitele în ușoriă ușei cruciși, nu dat drumult lădiloră, până 
când nunulii celt mare nu plătesce o dare bănscă (3). DN ARN 

(1) Din Voitinelă, com. de d-li 7. Gramatovici. 
(2) Sub „gardă“ se "nţeloge aici ccea-ce in Bucovina se numesce '7 ramă. 
(3) Î. Mârza, op. cit. p. 10—11. Oprirea lădei cu zestrea e usitată şi la Ti- volrji 3 vedi Diiringsfeld, op. cit. p. 113.



— 369 — 

Nuna cea mare dimpreună cu celelate neveste, cari ase- 

menea stati în căruță şi aşeză zestrea ca să nu pice pe drumii, 

bate nemnccetatii din pălmi şi mulțămesce fie-căruia pentru cele - 

aduse. Er când ai sfârşitii de scosii și de așezatii totă zestrea, 

învârtindu-se în tâte părțile și bătendi din pălmi, dice: . 

Bine-mi pare, bine-mi parc, 

Cam umpluti carulii istit mhre 

De perini şi de scorțare (1). 

In unele sate din Bucovina, precum bună 6ră în Boianit și 

Cehorii, sașca Vimpreună cu druscele sunt acelea, cari așeză 

zestrea în cari, nu nuna cea mare. Er când asâză zestrea 

svasca cântă: 

Călinuţă verde cuiii, 

Ca mine şvaşcuţă nu-i. 

Călinuţă după masă, 

Eă-sii şvașcuţa cea al6să. 

Frunqă verde de cicore,. 

„Am cumnată ca 0 force. 

Liuliu, liuliu şi bine-mi pare, 

Am. unii tată (2), socru mare (3). 

După ce aii scosi acuma și lada și ai puso în trăsură, 

se duce unulii dintre feciori. saii şi uni bărbată, care e mai 

prefăcută și mai posnaşii şi scote o traistă nduă sai o păreche 

de desagi, în care se allă merinde pentru cei tineri, precum: 

o găină friptă şi împlută, frăndole, colaci, plăcinte, etc., apoi 

strachini, linguri, ştergare, adică toti lucruri trebuinciose la 

masă, ca tinerii, după ce vorii ajunge acasă, să aibă ce mânca 

şi cu ce să mănânce. Pune după aceea traista saii desagii, 

astu-feliti încăreaţi de sâcva cea mică, pe o cocioră, îi iea în 

spate şi iese cu dinșii afară totii jucândii și încârligându-se, 

ca și când arii av6 săi scape josii de grei ce sunt. După 

  

(1 Din Crasna, dict. de M. DBărbuţă.. 

(2) Aice se schimbă numele. | 

(3) Din Cehoră, com. de M. Dimitrovică, stud. gimn.
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ce iese alară, încunjură de: trei ori trăsura. cu dinșii și apoi 
îi dă nunei celei mari. 
Nuna iea, desagii, îi strînge bine și sava, cum a ajunsi acasă 

la mire, îi dă tineriloră, carii 'mănâncă numai ei singuă din 
bucatele ce se află, într înșii. | 

În unele locuri, precum bună Oră în Crasna, după ce ai 
scosi traista sati desagii din casă, nu-i dati nunei ca săi stringă, 

îi punii socrului mare, tatălă mirelui, în spate şi acesta 
îi dă apoi nunei. 

lie pe când scoti desagii și pe când îi jâcă, o nevastă, 
înrudită cu miresa, cântă următârea, doină, care până chiar 
Și pre cei maj împetriţi la inimă îi face să lăcrimeze: 

ci 

Rămâi, maică, sănătosă, 4. 
Dacă n'ai fosti bucurosă 
Ca să-ţi vedi fiicuţa'n casă 
De spălatii, de măturatu 
Și de făcutii de mâncati,. 
Ce-a fostii. dulce am mâncatit, 
Ce-a. fostii frumosi am luată, 
Ce-a fosti uritii ţi-am lăsată, 
Rămâi, nene, sănctosti, 
Dacă n'ai fosti bucurosi 
Să ai unii copil frumosi 
Că sara, când îmi veniai 
La uși nu te-apropiai 

„Pa ferești nu zurăial. 
Da de-acum, când îi veni, 
Toti la ușă te-i opri 
Șin ferești îi zurăi (1). 

Altă nevastă, vădendi că părinții miresei at începuti nu 
numai a lăcrima, ci chiar a Și plânge, și voindă a-i mângâia, 
cântă: 

| | rundă verde de salată, 7 
Cuser'a r&masit făv'de fată. 

aa 

(1) Din Crasna, diet, de M. Bărbuţă,



De-ar fi cusera săntțosă' 

Face-a lată mai lrumosă. 

Frunqă verde de smochină, 

Fata cuseri-i gospodină. 

Y'rundă verde de cicorc, 

Socru mare, socru mare,/ 

Nu şedea cu supărare, 

C'aveți fiica ca o lore (îj. 

   
Toti limpulii câtii ţine scoterea zestrei, mirele şi cu mi- 

râsa stai alăturea afară privindă cum o scotii, și mai alesii 

mirele, căci mirâsa, fiindi înhobotată, puţinii ce vede din cele 

ce se petreci în juruli ei. 

In fine, mai e de observatii încă și aceea că vorniceii și 

cu ceialalți feciori, cari scotit zestre a, apucă totii ce le vine 

înainte şi ce cugetă ci că le va fi tinerilorii de trebuință și 

” ducii nunei în trăsură: De aceea părinţii miresei trebue să lea, 

fârte „bine samă, cine ce apucă și ce scâte afară, și mai alesii 

atunci, când le-ai mai rămasă și alte fete de măritatii. 

De multe oră însă feciorii, pe lângă zestrea, cea adevărată 

a miresei, mai apucă şi alte lucruri din casă, cu scopii nu- 

mai spre a se hârăţți cu socia cea mică și cu surorile  mi- 

resci (2). - | 

Pe lângă obiectele, cari saii înșirati! mai susii, miresele 

române din "Transilvania mai capătă încă și multe altele. 

Modul. seâterei din casă și aşezării lorii în trăsuri e însă 

acelaşi ca şi în Bucovina. 

Iită ce ne spune în privința acâsta [. C. Laciti: 

«Cum sosesce mirele, t:onulă, adică lada miresei, plină cu 

valuri de pânză şi cu hainele ci, împreună cu instrumen- 

„tele de casă ale femeei, precum: fusă, furcă, ițe, ete., se pună 

în cară, spre a însemna că miresa are să îmbrace familia 

cea nduă cu tote vestmintele de pânqă. -Apoi în elă se pune 

  

(1) Din Cehorii, com. de M. Dimitrovici, stud. gimn. 

42) Datină forte răspândită in Bucovina.
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miresa, Împreună cu mai multe fete și femei, pe când în 
celalaltă cară, în care se află ju gulă, sapa, toporulă, ete, 
instrumentele bărbătesci pentru lucrarea, câmpului — ca an- 
gajamenti că bărbatulă întru sudârea foţei lui va face pă- 
mîntulu să dea fructe pentru alimentarea nouei familii — 
se urcă mirele, feciorii și alți bărbaţi (1).» 

Luarea și ducerea nu numai a furcei Și a. fusului, ci chiar 
și a stativelui (răsboiului) dimpreună cu miresa cra usitată 
și la Romani (2). 

La Românii din Macedonia «pacea» (zestrea) miresei, care 
se compune din câte-va perine, chilimuri,. velinți și o ladă 
mare plină cu albituri, și alte obiecte casnice, nu se scote 
și se duce de-odată cu mirâsa, cala Dacoromâni, ci ea 

„sencarcă Duminică diminsța pe unulii sati mai mulți cai, și 
cu aceştia o ducii apoi la casa mirelui. Totu atunci se punii 
de-asupra zestrei pe cai și doi băeţi mici, carii mergi până 
la casa mirelui ; acolo apoi îi scobâră, dându-le câte unii 
bacșișă (3). 

12 Nunta la pop. rom. op. cit., p. 28. 
(2) Pliniu, n: n. VIII, 194. 
(3) T.T. Burada : Datinele dela nunţi ale pop. rom. din Macedonia, publ. n op. cit.,.p. 419. 

:



Co
 

XVI. IERNĂCTUNEA. 

Nemijlocitii după ce ai scosii. tâtă zestrea și-a aşezato 

în trăsură urmâză ertăciunea (1). 

Ac6sta sc iea în următoriulii modii: Punit denaintea casei 

o masă acoperită co față n6uă 6ră pe masă sarea și colaci, 

carii au fostă diminâță puși de 'naintea miresei până a nu 

se porni acesta la cununie, precum și unii șipă cit vină sait 

rachiii și ună păhară. De napoia mesei punit unit scauni lungi 

aşternutii uni lăiceriui pe care se puni să:ședă părinții și 

nemurile cele mai de aprâpe ale miresei. De'naintea, mesei 

asternă fân, preste acesta, unii lăicerii “sati covorii, 6ră.de- 

asupra covorului o perină pe care îngenunche mirâsa și mi- 

rele stândii amândoi .cu faţa plecată și îndreptată spre răsăriti 

de'naintea părinţiloră. a | 

In unele sate nu înteebuințâză masa, ci părinții -miresci, 

punându-se pe unii scaunii așternulii de'naintea casei, maică-sa 

ține în braţe o perină, :pe perină o jemnă și-o huscă de 

sare, tată-săi aşișderea pe braţe uni şipii cu rachiti și unit 

păharii, 6r mirâsa îngenunche de'naintea lori pe-o scosțare, 

pe când mirele stă -denapoia miresei în piciore. 

In alte sate însă, precum bună Gră în Poitinelă și Găli- 

nești din -districtulit Rădăuţului când are să se câră feytăciunea 
  

(1) În unele sate, precum bună oră în Bofanii, iertăclunea acâsla se Tea. 

înainte de scoterea zestrei,
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şi binecuvintarea, așternii denaintea casei fenu, pe fâni o 

scârță, pe scorță punti o perină, 6ră pe acâsta unii colaci 

de răi, unu şipu cu rachiu şi uni păhari. Miresa înee- 

nunche pe perină cu fața spre părinți, eră mirele stă dena- 

poia ci în piciore. | 

Pe când se aș6ză scaunulă și masa, și pe când se așterne 

f6nulu şi lăicerile sat scorțarele, pe atunci una dintre ne 

veste cântă cu uni glasii forte duiosti și. plâneătoriă urmă- 

torea doină: | 

| Frundă verde mărăciune, 

| le-ţi, copilă, iertăciune: 
„“ Dela frați, dela surori, 

Dela grădina cu flori, 

Dela mamă, dela nene, 

Dela. strată cu garofele, 
„Dela fete, dela jocii; 
Dela stratii cu busuioci (1). 

Er după ce sai așezată: acuma tâte la locul lori, după 
ce sati pusi părinții pe scaun și miresa a îngenuchiatii 
denaintea lori; toţi nuntaşii, c câți se află de: față, stringân- 
du-se împrejurulă miresei și a părințilorii “acesteia, își des- 
coperă capurile și ascultă cu cea mai mare luare aminte 

„ căertăchunea» sai clertăcăunile,» cari se ieaă în numele mi- 
resei de cătră unii vornicelii saii și de cătră uni alti nun- 
tași, care le scie mai bine și care, stândii ceva mai de-o 
parte, cam între mirâsă şi părinţii acesteia, asemenea cu ca- 
pulii goli, vorbesce precum. urmeză: 

Gl6te şi norâde staţi " ÎŞI câtă de mândroiit vorbi, 
Și la mine vă uitaţi, - Cu capulit plecati 
Precum ei acum mi-oiti sta. . Cu șliculi luată. 
Și din gur'oiă cuvînta, Dumnedeii dintrumceputii 
Cât de frumosi, m! oii smeri, |Sa îndurati și a făcutii 
Câtii de cu rosti că voii fi Ceriulă și pămîntul 

  

(1) Din Crasna, diet. de M. Bărbuţă.



Numai cu gândul 

Si cu cuvintulii, 
"Marea, şi câte-să într'insa 

Numai cu isa. - : 

i-apoi s'a -milostivitii 

Și-a, împodobită : 

Ceriulu cu s6rele 

Si cu stelele, 

Cu stele 

Mărunţele 

Ca să privimii noi la ele, 

Si cu luna EN 

La care privimi totdeauna; 

Cu luceferi luminoşi 

La carii noi işti păcătoşi - 

Ori când privimii bucuroși. 

SI-apoi era poruncitii 

Pămîntului de-a 'nverditii. 

Şi pre pămîntii 

La împodobitii 

Cu câmpii 
Şi cu munţii, 

Cu văile, 

Cu delurile 
Şi cu măgurile,: 

In carile - 

Locueseii tote ferele; 

Cu toti feliulii de copaci 

Si cu totă feliuli de flori 

Si pomi frumoşi, roditori, 

Care-și după seminţia sa, 

C'aşa vrută Sfinţia sa. 

Si cu aceste cu tte,, 

Ca Dumnegeii celii ce: pote, 

A mai făcută 

Ralulii la răsăritii 

Osebitii . 

x. ȘI- “ 
? 

  

  

(1) Incisi=și ta înviat, 

Or
 

De-acestă pămintă. - - 

Ii» dup! acesta vtdendii 

Dunmmnedeii, şi eunoscendi, 

Că n'arii fi bine să fie 
Denceputii până m vecie 

Pămintulă fără de omii, 

Sa 'nduratii 
Si-a luati 
Pămintii 

Şi m sfârșitii 
A zidită 

Omului ce i-a trebuit; 
Si-a luati Dumnedeii lutit 

Și dup'ali sei chipi a făcutii 
Pre strămoșuli nostru Adami, 

Dela care suntem nâmi: 

Cu trupuli din lutii; 

Cu 6sele din pâtră, 
Cu ochii din mare, 

Cu frumuseţea din sorc, 
Gu tâte stichirele trupului 

Deosebitii de ale sultetului, 
Si-a suflati cu duchulii 

SI-L încise (1) trupulă. 
Şi 6r dise, că nu-i bine, | 

Omulii celu dintâiii pe lume 
Singurii să fie 
Fără de soţie. 

Şi er puse Dumnedeii 

Lui Adamit unii somnuţii. ereu, 

Şi Pa adormiti 

In mijlocul raiului, 

Precum elii mărturisesce, 

Când din gur'așa vorbesce: 
«MPam culcatii şi-am adormiti, 

«Că Domnul ma sprijiniti.»   Si-atunci i-a luatii din a stânga



O costă, care-a fostii mai mică (1), 

Ca să nu-i fie nemică 
Și-a ziditii pre strămâșa nostră Eva, 
Dela care ni se'nțelege viţa. 

S-a suflatii cu duhulii 
Și Ya învist trupul. 
Adamii din somnit sa seulati, 

A oltată, s'a bucurati, 

Și din gur'a cuvintatii: 
«Mulțămescu-ţi, Dâmne, ţie, 

Pentru-că mi-ai dati soţie! 

Că et vădii acum prea bine, 
"Ca şi tinc, 

C'acesta-i trupă din trupuli mei 

i sânge din sângele met, 

i osii din 6sele mele, 

carne din carnea mea, 

-acâsta se va chiema 

Mie soţie 

Până'n sreşie. 
Pentru-acca va lăsa - 

Fiului pre tatălă stu 

p
a
 

Și pre frate-săă 

Și pre mumă-sa 
Și pre soră-sa 

Și se xa lipi de muerea sa, 

Și-amendoi ori fi unii trupă, 

Căci așa Domnulii a vrutii.» 

Dar Adamiă a şi greșită 

ȘI din raiti sa isgonitii 
„Şi-a fostii scosi pe-acestă pămiîntii, 
Numai pentru ne-ascultare! 
[i dote pedepsă mare; 
Isgonitii din rai afară 
Să-i fie vicțamară. 
Puseră sorele vecănicii . 

PE II 
(1) Poporul crede că Eva e făcută 

Adamii, de-aceea e muerea întru tote 

î
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Să ne lic nout sfeşnică 
Și o puse şi pe lună 
Să ne fie nâuă nună, 

Şi le dete crăși rade 

Can totă lumea să vadă 
Şi le dise Dumnedeiă: 

«Să trăiţi, să odrăsliți, 

Ca ârha să v&nmulțiți 

Pămîntului să-lă stăpâniţi !» 
Și de-atunci și noi în coce 
Ne tragemii nemii 
Din nemii 

Și viță 
Din s&mînţă,. 
Până ce-a veniti. 

ȘI-a sosită 
Vremea şi acestori leţi 

AI D-Vâstre fii drepți, 
Cărora Dumnedei le-o renduitit 

D)i de căsătoritii, 

Și după cum şi ci sati 

Cu genunchii plecaţ 

Și cu ochii lăcrimaţ 
Cu genunchii plecaţi la păminti 

Ca mlădiţa cu rodu multii, 

Și se rogă cu elasă mare 

Să le daţi binecuvîntare 
D-vostră cinstiți 
Şi buni părinţi, 

Să v& înduraţi, 
Să-i fertați 
Şi săi binecurintaţi, 
„Căci binecuvîntarea părințiloră 
Întăresce casa [iilorii, 

Er Blăstemulă părinţilori 
Resipesce casa fiilor. 

gătitii, 

Ă 

Y . 

  
din cea mal mică costă ce-a avute 

mai mică și supusă bărbatului.
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Precum Domnului sa înduratii 

Și a hinecuvîntatii: 

„Pre Adamii cu Eva, 

Pre Iacob cu Revcica, 

Pre Isacii cu lachila.., 
Deci prin cuvîntii 
Vomii începe-ală doilea rendi 
Ca dunmnia-vostră cinstiți 

Și buni părinţi, 

Cari de Domnulii sunteţi rânduiți 
Ca și pomii cei rodiţi, 

„Ce-sti facă râda lorii | 

Din râcorea rădăcineloră, 

Să vă înduraţi, 
Să-i iertați 

Și să-i binecuvîntaţi, 

Căci vrei să morgă la a lorii casă, 
Ce de Dumnedeii li este alesă. 
Și părinţii să trăcscă | 
Curtea lori so stăpânescă, 
Domnulii vă trăcscă - 
Şi pe d-vostră 
Fii iubiţi 
Și cinstiți, 
Și vă stăpânescă 

Și vănvrednicescă 
Ca s'ajungeţi 

Și să vă umpleţi “ 
“De bucurie 

Si de veselie 

Cum sa înzestrată 
Și su bucurati 

Aronii proroculi, 

Când i-a înverditii tofagulă 
“Pinendu-lii în mână, 

Ne-avândi rădăcină, 

Do doi-spre-ece ani uscati 

A "nverditi fă a fi udat... 
Fiind fiii d-vostră 

$. Fi. Mariană. Nunta la Români, 

  

De d-vâstră, 

Cinstiţi 

Părinţi, 

Născuţi 
Și crescuți, 

Pote oră [i avuti 

| Greşele înaintea d-vostre, 

Dar să luaţi sama bine 

Precum poruncesce 

Dumnedei câmpurilorii 
Și se năzuesee | 
Verdâţa evburiloră, 

Aşa şi d-vâstră cinstiți 
Si buni părinți 

Să vă "'nduraţi 
Și pre fiii d-vostre 
Să-i iertaţi 

Și să-i binecuvintaţi. 
Să v& milostiviţi, 
Să-i blagosloviți, 
Să fie blagosloviţi 

Și de Dumnegei întăriți 
Că părintele multi trudesec. 

Pân” pre fiului s&i îl cresce. 
Iiră fiulii do la năseutit 

Până la căsătoritii 
Nu-i înaintea părintelui negreşită. 
Şi acuma arii vre 
Să so ducă la a lori casă, 

Care-i dela Dumnedeil. alcsă, 
Dar aducându-și aminte 

Cai căleatii ale d-v. cuvinte, 

S'ai întorsii cu smerenie 

Să ice citare și blagoslovcnie. 
Deci d-vostră cinstiți 
Și buni părinți 

Nemică nu îngăduiţi, 
De la inimă v& milostiviţi 

Și pre fiii d-vâstre îi Yertaţi 

37
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ŞI-L Dinecuvintaţi, 
Căci. binecuvîntarea părinţilorii 

Intăresce casa fiilor, 

Eră blăstemuli părinţiloră 

lăsipesce casa fiiloră!. .. 

Și câţi mă fericiţi 
Toţi vă veseliți 

câţi m'ascultaţi 

Toţi vă bucurați, 

Precum s'a bucurati 

Foricitulii Noe 

Eșindă din corabie, 
Inoindi pămîntul . - 

Amini! amină, amin! 

Cine n'a dice: aminti! 
Să se "mpiedece de ciotă de arini, 

Și să dec cu capulii de-uni spini, 

C'apoi seiii c'a dice: aminii! 
Mie, cc-am urati deplinii, 
Astea, (ăi, mi se cuvinii: 

Unii pahară, două de vinii, 

O nătrămioră de ini 

Guriţa să-mi ștergit de vinii, 

Și de arii fi și de holercă 

N'ași mai dice, Q&i, nemică, 

Ci m'ași șterge pe mânică. 
sfârșindă cuvintulii, 

ȘI a sădită vie 
Și sa umpluti de bucurie, 

Și a bă&utii vină, 

Veselindu-se deplinti, 

Șincă mi sar mai căde 

O copilă ochișea, 
Care a fi de sema mea, 

Şi de-a vre, a vre, 

De nu, dracului să o ica!ilj 

z 
"f
i 

.
   

În Fundulă-Moldovei este datină că, după ce sa scosi zes- 

trea, nu se ceri fertăciunile afară ca prin celelalte sate din 

Bucovina, ci mirele și mirâsa dimpreună cu nâmurile lori cele 

mai de aprope se întârnă îndărăptii în casă. După acesta pă- 

rinții miresei așternii unii covorii sati lăicerii frumosii pe po- 

dele, pe care punii și o perină. Mirâsa îngenuncheză pe perină, 

cră mirele, puindu-se și stândă de a drâpta miresei în picidre, 
împreună, trei degete la unii locii ca și cum ar voi să-să facă 
cruce și așa le lipesce elă apoi de cușmă sai de pălărie. Eră 
unulu dintre vornicei, luându-și cușma din capu, începe a vorbi 
întracestii chipii: 

Ascultaţi cinstiți nuntaşi 
Și meseni împrejuraşi 
Aceste dâuă, trei cuvinte, 
Care-sti de Dumnedeii rânduite, 
Că se râgă acești fii 

La fraţi şi la suriore, 

La veri şi la verișore, 

La uncheși și la mătuși, 

Dară mai eu de alesi 

La aceşti cinstiți părinţi, 

    

(1) Din IHişescă, dictată de Petrea Notarii.



Co-sii de Dumnedeii renduiţi 

Ca și pomii cei rodiţi, 
Ce daii râdă ramurilori 
Din răcorile rădeciniloră, 
Să-i erte, să-i blaooslovescă, 

Că nu sunt fil ca să crescă 

Şi la părinți să nu greșcscă: 
-Că părinţii multii trudesci 
Până pre fiii lorii crescii 

Şi de tote îi ferescit. 

Deci cinstiți şi buni părinţi, 

Carii sunteţi renduiţi 

Ca și pomil cei rodiţi, 

Ce dai râdă ramurilorii 

Din răcorile rădăcinilorii, 

Staţi puţinii şi căutaţi 

La aceşti fii ai D-Vostre, 
Caril stati îngenunchiați 

Ca nisce masline 
Cu inimile pline, 

Cu sufletele 'mdurate, 

Cu capurile plecate 
Şi se râgă să-i ortaţi 

Şi să-l binecuvîntaţi, 
Spre bine să-i îndreptaţi 
Şi spre loculii 

Cu norocului, 
Si viaţă 

Cu dulcâţă, | 
Si spre sănătate 
Care-i mai bună din tote. 

Că nu este începutulii 

Și sfârșitulii 
Dela aceşti fii ai I)-Vostră, 

Că este începutulii 

Dela moși, 

Dela strămoși, 
Dela strămoșulă Adamii 

Dela care ne tragemit cu toțiinâmii. 

Că Dumnedeii din meeputii 

A făcută 
Ceriulii şi pămintulii 
Numai cu cuvîntului. 

Și cu aceste cu tote, 

Domnul sfânti, ca celti ce pote, 
Multi n'a statii, n'a zăbăvitii, 
Şi ccriulii Pa 'mpodobitiă 
Cu stele 
M&runţele 
Cu sorele şi cu luna 

Cum le vedemii totdeuna. 
Și apoi er a poruncitii 

Și pămintu-a Îîmpodobitiă : 

Cu ripi și cu văi adânci, 

Cu deluri și munţi cu stânci, 

Cu păduri, cu braqi înalți 
Cu ulmi și fagi rămuroși, 
Cu ierbi mândre înflorite 

Si cu totii feliulii de vite, 
Cu lemne roditâre 
Si cu flori mirositore, 
Cu ape şi reci isvore | 
Și cu totii feliulii de fere, 
Si cu totii feliulii de paseri 
Care cântăm felit de glasuri, 

Care după seminția sa 
C'aş'a vruti sfinția sa. 
Si cu aceste cu tote, 

Dumnedei, ca celă ce pote, 

A făcutii cu gânduli 
Si cu cuvintulii i 
Raiului despre răsăritii 
Deosebitii de acesti păimînti 

Si ?n raiti pe Adami a ziditii 
Cu trupulii. din pămîntii 
Şi cu audulii din vîntii 
Cu sângele din rouă, 

Cu ochii din mare, 

D=
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Cu frumuseța din sore. 
Şi din lutii I-a făcută trupulă 
Si Ta înviată cu duchuliă. 
Adami în: picidre s'a sculatii 

Cătră Domnit-a cuvîntatii: 
«Cum eii unii omii singuri 

Acâstă lume să stăpânesci ?» 
ră Domnului Dumnegei 
L-a dată atunci unii somnii grecii, 

Și Adamii a adormiti 
i apoi a întinsă mâna drâptă 

i a luatii din costa stângă. 

Şi a ziditii pe strămoșa nostră va. 

Adamu deșteptându-se 
Și din somnt trezindu-se 

Spre Dumnedeii s'a 'ndreptatit 

Și din gur'a cuvintată: 
«Mulţămescu-ţi, Dâmne ţie, 

Pentru că mi-ai dati soție 

Că eu vădă acum prea bine 

Ce sa întemplatii cu mine, 

Tocm'acuma vădă și cit 

Trup alesă din trupulii mei, 

Sânge din sângele meti 

Și osti scosii din osulit meti. 
Acesta să-mi [ie soți: 

Pân'la diua de judeţii 
Cu tote stichiile trupului, . 
Deosebiti de ale sufletului.» 
Adamii a vorbiti cu cuvintul, 
Dară a greșitii cu gândulii. 
Dumnedeii le-a poruncită, 
EI porunca nat păzitii 
De aceca i-a pedepsiti 
ȘI din raiă Y-a isgonită. 
Și din gură le-a vorbiti: 
«că trăi voi să trăiţi 
Și-a 'mmulți să vă mmulţiţă 
Ca năsipulii mării, 

Ji
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Ca erba câmpului, 
Ca frunda codrului. 

Sfârşitii să n'aveţi 
Dar şi-a muri să muriţi!» 
Așa şi acești fii Yubiţi 

Ai Dumnia-vostră cinstiţi 

Înduraţi și buni părinţi, 

De când ci că sai născută 
Pote multe vai greșiti 

Până ce mari ati crescuti, 

Că ereșelele [iilori 

Înaintea părinţilor 

Îsi ca erbile câmpilori 

ŞI ca frunda codrilor. 

Dar părinţii tote lasă 

Și pre fii întemeiază 
Cu răbdare și iertare 
Și cu binecuvîntare. 
Deci iubiţilori părinți, 

Carii sunteţi renduiţi 
Ca și pomii cei rodiți 
Totă nemică nu gândiţi, 

Ci pre fiii Dumnia-vostră 

Ce staii înaintea nâstră 
Și 'naintea Dumnia-vostră 

Smeriţi și plecaţi 

Faceţi bine și-i Yertaţi 

Și mi-i binecuvîntaţi : 
Că binecuvântarea părinţilorit 

Întemciază casa fiilor, 

Er blăstemulă părinţilorit 
h&sipesce casele fiilor. 

De-ar fi casa loră din petră 
Totu-și sa răsipi tâtă 

[De sustii şi până în talpă 
Și nari fi vrednici s'o facă. 

Er Dumnia-vostră cinstiți 

Înduraţi şi buni părinţi, 
De Dumnedeti să fiţi



— 531 — 

“Totdeauna pomeniţi, Mintentregă și norocii, 

Că acestori fii acuma Mintea lui Solomonii 

[tă că le-a sositii vremea Şi firea lui Arionă. | 

Ca să se căsătorâscă Să, fie gasde de găsduitii, 

De ci singuri să grijescă Săracii. de miluitii,: 

Si să morgă fie-care, | Părinţii de pomenitii.... 

Când acuma estem stare, Si eti câte le-am urati 

La a lui casă | Tâte-sii cu adovăratii, 

Ce-i de Dumnedeit al6să, De sa alla vro minciună 

Să mergă care-și la casa sa, Să mă păliți 

Că Dumnedeii aşa vra C'o plăcintă bunămn gură 

Să ceredă întruni cuvîntii C'oiă căsca și eti odată 

Casa Dumnedeii a vrutii. O ură mare căscată, 

L/aceşti fii ai Dumnia-vostră Şi oiti înghiţi-o de-odată (1). 

Domnulii sfântii le dărucscă   
In Muntenia este datină că "nainte de ce plecă nunii acasă, 

lăutariulii, care cântă, așterne înaintea mesei due pernițe, 

așa, numite «căpătde» pe care îngenunche mirele cu mirâsa. 

Atunci lăutariulii înceteză de a, cânta, din vidra, şi cunii aerii 

fârte seriosii de paternitate, începe următârea oraţie, disă 

«de iertăciune 3» 

Marele și puternicul Dumnedeit 

Celă ec-a făcutii cerulă și pămîntulii,: 

Si-a împodobită ceriulii cu mulți luminători, 

Er pămîntul Pa "mpodobitii cu flori, 

„Când vădu că n'ară fi de locii bine 

Să fie lumea făr'de stăpânitoriii, 

Luă ţărână cu mâinile Sfinţiei-sale 

Si zidi pe strămoșulii nostru Adamit 

i-X suflă duchulii săi celui sfântii 

i-l vu îi făcu omii vii pe pămîntii. 

Si vădendă Dumnedeii că nu e bine 

Să fie omul singurii numai cu sinc, 

Cu grei somnii pe moșii Adamii. adormi, 

Si luândă din costele lui o costă, 

-f
 

“L
a 
c
ă
 

(1) Com. de T. Leuștenti, proprietarii.
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Zidi cu ea pe Eeu, strămoșa nostră, 
Er după ce o zidi, îl deşteptă, 
Și aretându-i-o, îl întrebă: 
— «Câtit dormiși, Adame,. avuși vro visare?» 
«im vădutii, Dâmne o prea frumosă (lore, 
Și mi-se pare că, de mi-sar dărui. 
Nici n'ași mai înb&trâni, 
Nici n'aşi mai muri !» i 
Arătându-i-o, Dumnedei i-o şi dărui. 
De aceea din nâmii în nemi, din rudă în rudă, 
Toţi Omenil de la dinșii s'a trasti rudă, 
Și obiceiulii însoţirei a rămasă 
Pân'a veniti vremea şi la acești însoțiți, 
Să-i Yertaţi, socri și nuni și să-l blagosloviţi 
Precum a blagoslovitii Adam pre Avram cu Sara 
Și Sara pe Iacovit şi cu Rachila; 
Mulţi coconi să nască și să crâscă 
ȘI astu-felit să se totii înmulțâscă 
Ca stelele ceriului 
Și ca năsipulit mării. 
Dreptă aceea se râeă de Dumnia-vâsiră 
Să-i iertaţi şi să-i blagosloviţi, 
Precum lisusii Christosti la Cana-Galileici 
A blagoslovită apa de s'a făcutii vină. 
Și €răși se mai râeă de Dumnia-vâstră 
Nuni mari, 

Și socri mari, 
Și bocri de prin prejurulti mesei 
Să-I fertați şi să-i blagosloviţi, 
Cum a blagoslovitii Dumnedeii pe Aronti 
Când țoiaguli în mână i-a mfrunditi 
De doispredece ani fiindă uscati; 
Pentru că iertăciunea și blagoslovenia părințilorii 
Intărescti casele fiiloră ; 
Ca să vă bucuraţi Dumnia-vâstră de dinșii 
Și Dumnia-lorit să se bucure de fii, 
ȘI să vă trăescă până la cinstite pătat âneţe. 
Asemenea și cit mă rogii de Dumnia-vâstră 

v.
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Ca şi după smerita-mi rugăciune 

Sa le dăruiți Dumnia-lorii ertăcăune (Î). 

După ce a sfârșitii oratorăulii de luati iertăciunile, părinţii 

mivesei jeati pânea şi sarea şi anume tatălui de-o parte, €r 

maică-sa, de altă pante; și puindu-le aceste mai ântâiu pe ca- 

pulii mirelui, apoi pe capuli miresei, îi binecuvinteză, dicândii: 

Dumnedeii celii prea 'nduratii 

Să v& binecuvinteze 

Cu pâne și cu sare, 

Cu daruli sfinţici sale, 

Cu totii binele 

Din rdua ceriului 

Şi grăsimea pămîntului! (2) 

În urma acestori cuvinte de binecuvintare pânea şi sarea 

le-o dă lori. 

Cererea, fertăciunei sat a fertării după cununie e usitată 

şi la Românii din Transilvania. (3), Ungaria (4), precum și la 

cei din Gubernia Cherson în. Rusia. 

«Când mirâsa,. din 'Transilvania se desparte de casa pă- 

vintâscă și mai alesii când se mărită întruni sati străinii, 

atunci,— serie d-lu I. Georgescu — doi feciori îi cerii fertă- 

ciune dela părinţi, carii cu lacrimi în ochi o sărută şi o bi- 

necuvîntă.» 

li» că datina acesta este usitată și la Românii din Gu- 

pbernia Chersonii ne putemii încredința din următorea oraţie, 

care întru nimicit nu se deosebesce de cele ce le-ami înși- 

ati mai susil: 

  

  

(1) G. Dem. Teodorescu: Poesii pop. p. 182—188. — O variantă a acestei 

oraţit toti din Muntenia, găsită în colecţiunea lui Radu Zugravulă, din seco- 

lult XVIII, vedi-o la același autoră, pag, 183. 

(2) Din Crasna, dit, de N. Bărbuţă şi din Fundulii-Moldovei, com. de T. 

Leuşteniă. 

(33 Com. de d-lii ]. Georgescu. 

(1) Com. de d-lă EL Popi.
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Staţi nuntaşi și ascultați 
Sama Dine să luaţi . 
La dâue, trei cuvinte a nostre, 
Ce le-amii spune Dumnia-vostre. 
D-vâstră, cinstiți părinți, 
Dela Dumnedei orenduiți, . 
Spre fiii voștri căutaţi, 
La pămînti îngenuchiaţi, 
Cu capulii la plecăciune, 
Cu inima la Yertăciune, 
Să rogă să-i Yertaţi 
Și să-i Dinecuvîntaţi, 
Căci nu sunt fii să trăâscă 
ȘI părinţilorii să nu greșescă, 
Binecuvîntarea părințiloră 
Intăresce casa fiilorii, 
Blăstămuliă părințiloră 

In capitolulu V, 
tăiciunilori în numele tinerilorii căs 
acestora din partea, Părinţiloră e usit 
rele creștine din Europa. Ami a 
oraţiilori ce se rostescii cu oc 
amințită însă nemica în privinţa for 
orații. 

Acuma, însă, după ce cunoscemi 
unit termeni techniciă poporanii erțări sati iertăciuni, cred că aice e locul cel mai potrivită să vorbimit puţină și în 

  

Resipesce casa fiilori: 
De-ar fi pe temelie de 
O fărimă pânăn talpă 
De-ar fi pe tomelie de lut 
O fărîmă pânăn pămntă, 
D-v6stră, cinstiți părinți, 
Dela Dumnedeii orânduiți 
La aceste mlădiţe priviți, 
Tote la o parte lăsaţi 
Greșelele lori să le uitaţi 
Ca să fie de părinți icrtați 
ȘI de Dumnedei binecuvintaţi 
In veci aminti. 
Și mie-ună păhară de vin 
Și o năfvamă de ini, 

petră 

Ca să-mi ștergii eurița de vinu (Î). 

ami amintită în trâcătii, că cererea îe- 
ătoriți și binecuvintarea 

ată mai la tote pop6- 
r&tată tot-odată și cuprinsulii 

asiunea, acestei cereri. N'amii 
mei şi originei acestori 

privința formei și originei: loră. 
'Tâte jertăciunile 

a III 

() T. T. Burada: O călătorie în satele sonii (Rusia), publ, în op. cit. p. 291, 

au trebuită să fio dintru începută în prosă ȘI numai cu timpului li saă dată form „vadă despre acesta, ne poti serv 
sele cari, neincuviințându-ne spațiulă, nu le-am putut re- produce şi pre acelea aice. Prin urmare forma lori de 

tote oraţiile numite cu . 

a de poesie. Ca do- 
i chiar și unele dintre din- 

moldovenesci din Gubernia Cher-
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astădi nu pote să dateze decât dintrunii timpii mai noii şi 

acestă formă lesne a pututi să le-o dea înși-și Românii. 

Materialulă, care a serviti spre compunerea acestorii oraţii 

sunt parte rugăciunile usitate în biserica ort. or. cari se 

cetesci în timpuli logodnei şi a cununici de cătră preoții 

funcționari, parte cuviîntările acestora; cari sunt în usi a 

'se rosti nemijlocită după săvârșirea, logodnei și începerea 

cununici. Ca dovadă despre acâstă aserțiune ne potit servi 

mulțimea de frase, ba chiar şi pasaje “întregă, cari sunt luate 

din aceste rugăciuni şi trecute în oraţiile din cestiune. Nu-i 

vorbă că şi fantasia poporului încă a contribuiti [ârte multi 

la întregirea și înfrumusețarea lori. 

Prin urniare autoriulii originală alti iertăciuniloră nu pote 

să fie, după părerea mea, nimeni altul fără numai unit po- 

pori, care sa ţinulii de biserica ort. or. 

Care e însă poporului acela, şi când le va fi compusii 

“ela? e o întrebare, care de-o cam dată, în lipsa isvorelori 

trebuinciâse, e cam grecii de resolvatii.
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XXVII. DESPĂRȚIREA. 

Cum ai căpătată binecuvintarea părintâscă, atătu mirele 

câti și miresa, sculându-se din genunchi sărută mânele pă- 

rințiloră precum și ale nâmuriloră, cari au stătutii pe scauni 

alăturea, cu socrii, luându-și în același timpi rămasă buni 

dela dinșii. Miresa sărută nu numai mânele acestora, ci și 
ale tuturorii celorii-lalte nâmuri ale sale, &r cu fetele cu cari 

a fetitii se sărută în gură. 

Una sati și mai multe dintro nevestele de faţă, când în- 

cepe miresa a săruta mânele părințiloră sti și a-și lua rt- 
masti buni de la dinşii, cântă diferite doine, cari storeit 
lacrimi din ochii tuturorii celorii ce se află de față. Din mul- 
țimea, acestorii doine reproducemă aice pre cea următore: 

Frundă verde de alună, 

Ie-ţi miresă iua bună 

Dela mamă dela tată 
Dela fântâna de petră; 

Dela fraţi, de la suroii, 

Dela fete şi feciori, 

Dela grădina cu flori; 
Dela flăcăi, dela jocii, 
Dela strat cu busuiocii, 
Dela prietini și Iubiţi 

. Dela pomii înfloriţi,
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Dela prietini şi vecini 
De la lunca cu sulcini (1). 

Când spune mirâsa părinţilorii şi celorirlalți să remde să- 

nâtoși cântă așa: 

Busulocii verde pe masă, 

Rămâi, maică, sănătâsă, | 

Dacă n'ai fostii bucurosă 
Să mă vedi primblândii prin casă 

Busutocii strujitii pe josă, 

Rămâi, taică, sănttosii, 

Dacă n'ai fostii bucurosi: 
Să al parte şi folosii 
De-a ta fiică multi frumosă 
S'o vedi sara'mblândiă prin casă (2). 

Sau așa: 

Busuiocii mândru pe masă, 

Rămâi, maică, sănătosă, 

Dacă n'ai fostii bucurosă 

Să mă vedi sara prin casă 

Ca și-o garofă frumosă. 
Busuilocit mândru tufosii, 

Rămâi, tată, sănătosii, 
Dacă n'ai fostii bucurosit 
Să mă vedi primblândi pe josă 

Ca şi-un trandafiri frumosi (3). 

Sau şi astu-leliti : 

Busutocii bătutii în masă, 

Rămâi, maică, sănttosă, 

Dacă n'ai fostă bucurâsă 

Să trăesci cu fiica 'n casă, 

Să mănânci cu ea la masă (4). 

(1) Din Vama, com. de G. Toma, stud. ginn. 

(2) Din Vama, com. de G. Toma, stud. gimn. 

(3) Din Mânăstirea lomorului, com. de d-lui G. Avramii, şi din Mitoculi 

Dragomirnei, com. de d-lii Al. Țerană. 

(4) Din Crasna, diet. de M. Bărbuţă.
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După ce-a sărutată mânele tuturora Și si-a luati rămasă 
hunii : 

Frundă verde lemnă uscati, 
> Diua Dună mi-am luati 

Dela frunduţa de fagi, 
Dela tătuţa celt dragii ; 
Dela firii, de la Yerbuţă, 
Dela scumpa mea măicuţă, 
Dela strugi de viorele, 
Dela mândre frumușele, 
Dela strati de busuioci, 
Dela feciori, dela joci; 
Dela fraţi, de la vecini, 
Dela lunea cu sulcini, 
Dela stea de lângă sorc, 
Dela mele suri6re; 
Dela fraţi, dela surori, 
Dela grădina cu flori ; 
Dela stea de lângă lună, 
Dela nâmuni dimpreună... ... 
Săracile viţişăre (1) 
Norii mai vede sfântuli sâre (2). 

Dacă fata se mărită după ună fecioră din altă sati sau chiar după unt străină, atunci, pe e lingă cântecele citate, se mai cântă încă și cele următâre : o 

ME rugai, maică, cu milă, 
Să-ţi pui mără dulce n grădină, 
Să mă dai să-ţi fiă vecină, 

u Dar ţi-ai pusă ună pădureții 
Și m'ai dată să nu mă veci, 
ȘI ţi-ai pusi uni spini uscati 
ȘI mai dati în străinii sati. 
Da la ce mat depărtatii ? 
Valco! răi mi te-ar temutti n 

(1) Vifișirez=cosiţe, 
(2) Din Mitoculă Drasomirnei, com. de d-lă Al. Ţerană,
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Că ţi-oiu veni la 'mprumută. 
In străini de a-și fi lucratit, 

Trei dile nași fi mâncati | 

Și 'mprumutulii fi-ași (i dati 

Să nu mă fi depărtatii (1). 

Toti ţi-am spusii, mămuţă hi, 
Pe mine să nu me dai: 

Peste ape late 

Şi prin alte sate, 

Peste ape line 

Prin sate străine. 

Să nu me dai după Dunti 

Dacă-l dintrunii satii străinii; 
Să mă dai după mai răi, 

Să mă dai în satulii meu. 

Ce folosi, că-mi este bine 
Dacă-sti prin sate străine, - 
Mai bine mi-ar fi mai răi 
ŞI-aşi șede pe locul meiii2). 

Fostam una la părinți, 

Ca și luna între doi sfinți; 
Părinţii sau îndurată, 
De dinşii m'ait depărtatii 
Peste mări şi peste munţi 

In codri la nisce curţi 

La părinţi necunoscuți, 

Când vedeami pe socra-mea 

Imi părea că-i mama-mca, 
Când vedeami pe socru-meit 

Imi părea că-i tată-meu; 
. Când vedeami cumnatu-meit 

Imi părea că-i frate-moti, 

(1) Din Vama, com. de G. Toma, stud. gimn. 

(2) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
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Când vedeami cumnatele 

Imi părea surorile (1). 

Când mirâsa, pătrunsă fiindii de jale că trebue să se des- 
părțescă de părinţii săi, începe a, suspina și a plânge din 
adânculii inimei sale; nevestele cântărețe, în loci s'o mângâe 
şi so molcomâscă, cântă următârea doină prin care o în- 
tărită şi mai tare la plânsă, și are toti dreptuli să-și plângă 
viața cea fericită și plăcută ce-a petrecuto la părinții sti, 
căci după ce se mărită, să aibă tote dentrecută și să-i 
mergă ori și câtă de bine, totuşi nu mai pote av6 aceeași 

vi6ță, care a avuto la părinți. 

Dar să ascultămu doina! 

Plângi, fiică, plânei şi suspină, 

Că mergi pe mână străină 

Şi te-orii mustra fără vină . 

ȘI te-orii bate fără milă, 

Că mila dela bărbatii 

Ca frunda de pomii uscati 

Când socoți că te umbrescă 

Mai tare te dogorescă. . 
Că ţi-ai căpătatii o socră 
“Toemai ca și-o .pomă acră, 

Și-a unii socru 

Cum îi focu 
Când îr vede 'sâeră-ta 
Ii gândi că-i mamă-ta, 
Când îi vede socru-tăă, 
li gândi că-i tată-tăă, 
Când îi face voie bună, 
Ei te-oră plesni peste gură 
ȘI nui fi cu voie bună (2). 

Sai acâsta 
A E Plânegi, fiică, plângă şi suspină, 

Că mergi în casă străină, PNI IN 
(1) Din Vama, com. de G. Toma, stud, gimn. 
(2) Din Ilişescr, colecţia aut.
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Si te-ort mustra fără vină, 

Te-orii bate fără pricină 
Și fără vrunti pici de milă, 

Că mila dela bărbati 

- Ca umbra de păriă uscatii, 
Când, cugeţi că te umbrescă 

„Maiitare te dogoresci, , 
Să nu caţi la b&ţit prea tare 

Câtu va [i de grosi și mare, 

Că clu ţi Pa arctare 
Toti pentru neascultare. 

Să nu caţi băţulă de-i grosi, 
Ci să te uiţi totii în josii, 

Că-i plânge și-i suspina 

Și oftândi .vei căuta, 
Când în cerit când în pămintii 

Şi tu nu-i pute nici când 

Nimerui dice-unti cuvintii. 
Şi când ţi-i aduce-aminte 

De ale mele cuvinte - 
Facrimi a curge ţi-ori prinde. 
Şi când .ţi-i aduce-aminte - 
De acesti cuvîntit alii meti 
Ți-orii merge lacrimi părti (Îi. 

  

Precum. îndătinâză Româncele din Bucoiina, când își ica 

mirâsa r&masti bună dela părinții săi, a cânta feliurite cân- 

tece de despărțire, totii așa îndătineză şi surorile loră din 

cele-lalto ţări locuite de Români. Ba! ce este și mai bătă- 

torii la ochi, cântecele acestori. din urmă nu numai că 

tracteză. despre unulu şi acelaşi obiectă, ci cele mai multe 

dintre dinsele, fiindă compuse mai toti din aceleași ver- 

sură, samEnă așa de tare cu a, celorii dântâiă, ca și când ari 

fi alcătuite de același autori, cu tote că Românulu din Bu- 

covina și cu celă din Transilvania, Banati și ROmânia sute 

de ani na fosti în atingere. 

() Din Pătrăuţă, lângă Sucevă, com. de d-li Y. Turturenu, preotă, şi din 
Mitoculii-Dragomirnei, dict. de Ioanit lachimciuci, proprietarii,
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Iită acuma o doină din Transilvania, care se cântă când 
miresa își ica rămasi bună dela părinții săi: 

Nimeni nu ce 'nceluită 
Ca fata când se mărită, 
Că dă mâna cunii ţăranii 
Ce nu. lo vădutii șohană (1). 
Iși dă mâna şi se duce 
Si-și lasă măicuţa dulce, 
Lasă fraţi, lasă surori, 
Lasă grădina cu flori. 
le-ţi miresă pe vecie 
h&masii buni da la fetie; 
Dela firii de busuioc, 
Dela feclorii din joci, 
Dela firii de tămăiţă, 
Dela fete fecioriţe, 
Dela firii de mintă ereță, 
Dela feciori depe braţe; 
Dela firii de caragiale, 
Dela prietenele tale (2) Ă 

Altă doină totă din Transilvania: 

Nâpte bună, mama mea, 
Desti pe-aici nu me-i vede 
Că ţie nu ţi-a plăcută 
Să mă vedi âmblândă prin casă, 
Să fimii cu toți la o masă, 
Să ne .vedi pe toți lucrând 
Și la o masă p rândindă. 
Tu, mamă, te-ai îndurată, 
Forte răi m'ai străinată, 
Departe la alte curţi 
La părinți necunoscuți, 
Unde nu cunoscii pe nime 
Nici n'oiti povesti cu tine. PI 

(1) Șohenă= nici când, cuv. ung, (2) Com. de d-lii 1. Popu Reteganuliă.
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E» dacă merge din satul săi natală adaoge: 

Am avută iubiti în sati, 

M'o cerutii -şi nu nai dati, 

Că tu, maică, te-ai temutii 

Că-oiui veni-a pită 'mprumutii 
Si nu ți-oiu da-o mai multii, 
Și m'ai dată în sati departe 
Să. vinti cu dăsagi n spate (1). 

Alta din Sducelă și împrejurime : 

Da ic-ţi Gogio (2) diua bună 
Dela tată, dela mumă, 

Dela fraţi, delu surori 
Dela grădina cu ilor, 

Dela firă de busuiocă ; 

Dela fetele din joci. 
Dela firă de: tămâiţă 

__Dela fete din uliţă. 

“Plânge mama Gogici 

La țiţina portiţei, 
Se vogă de sântulii sore 

„Să ţină diua mai mare 

C'arc-o fiică ducătore, 
Peste munţi, 
În alte curți, 

La părinţi necunoscuţi 

“Și la fraţi, 
“Neintrebaţi. 

Ian ieși socră micalară 

De vei calului mirelui 

Cum vine de supăratii,   

De trei dile n'a mâneată, 
Ori lenulă e rovososit 
Ori mirele-i mâniosii, 

Ori crba ce rogososă, 

Ori miresa nu-i frumosă !- 
Trageţi Doi, IE 
Trageţi nevoi, 

Că nu trageţi lemne grâse 
Că trageţi pe domna vostră. 
Tu plânei Gogie și nu prea 

Că nu scii cine to ic, 

Că să scil cine te ic, 
Nice mâne nai tăce. 

Ţipă grâu, nu ţipa plâvă, 

Să fie mire de trebă. 
Dragii de carii cu şâse boi 

AY mirelui numai doi, 

Înaintea boilorii 

Este-unit cireșii înfloritii 

Dar nu-i cireşii înfloriti 

Că-i mirele podobitii (3). 

Fe
 

(Li Com. de d-lui I. Popă Reteganulii. 
(2) In unele părți ale Transilvanici și cu deosebire in munţii apuseni mi- 

vesa în diua ântâiti până o invelesce naşa, ca pe neveste, se numesce gogiă, 

și cântecele când o ducii la cununie și când se desparte de casa. părintescă 
se numescii: a gogi. Vedi 'T. Frâncu și G. Candrea, op. cit. p. 163. 

(3) Com. de d-lă I. Popi Reteganulti. 

$. bl. Alarianii, Nunta la Romul.
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Ietele din manţii apuseni că Lransileaniei, de părere de 

răi că se despărțescii de mirâsă, o ducii pre acesta în că- 

mară, unde o punii pe unii scaunii şi ele stândii în piciore, 

începi a o gogi în următoriuli modă : 

Vino, vino, nună mare, 

Bate-ţi punga da stângare, 

De scâte pe fină-ta, 

De voescă a o av6, 

Si-o dă ?'n legea românescă 

C'așa-i dată la nevastă. 
Gogia, gogia şi nu prea 

Pară-ţi bine că te iea. 

la-ţi tu Gogiă diua bună 

Dela fraţi dela surori 
Dela vișinii cu floră; 

Dela firii de busuiocti 

"Dela fete, dela joci,   

Delia 

Dela 

Dela 

Dela 

firă de silinină. 

fete din grădină; 
firii de tămâiţă, 

fete din uliţă : 

Dela casă de la mamă 

Dela toți câţi sunt do samă..... 

Că te duce peste munți 
La părinţi necunoscuţi. 

Bucură-te sâcră mică, 
Că-ţi rămâne loci în joci 
Și scaunii în şedătore, 

i ciubăru de haine mare 

i cărare cătră vale. -p
 
=
 

„După acesti cântecii nașa; mergândii în cămară, dăruesce 

fetelorii mai multe monete de arginti, ca răscumpărarea 

miresei dela prietenele ei, și aducându-o în casă, vornicul - 

mirelui, dă semnalulă de plecare prin acâstă cuvintare adre- 

sată vornicului miresei : 

lubitului mei frate, 
Jubitoriti de frăţietate 

În mulțămescii 
Și multii bine îți pofteseii. 
De câte te-am rugati, 

De tote mai ascultatii, 

Însă numai acuma 
Te mai rogi. pentru una 
După cum mi se pare 
Acestă odraslă ca o flore 
Acum la a mânclorii sărutare 

= Se râgă c'unti cuvîntă de fertare:   

Ca să v&nduraţi 
Cuvintulă de ertare să-lii dați. 

Amit mai sta de a ura 
Și multe amii mai cuvinta, 

Dar ni-i frică că 'vomii Însera. 

Lungă cale avemii, 
Multe nu putemii 

Să mai înșirămi, 
Deci acum voimii 

Să pornimii 
Și totii binele 'vi-lă poftimii. 

Pann? & FIR y * . - o. o A Vorniculti mirelui mai cere de la vorniculă miresei și (due
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cătane, ca căltuză, ca să nu rătăcescă drumului. Cătanele sunt 

cei doi frați de miresă, carii îi punii în cari lada, hainele 

și alte obiecte și carii însoțescii mirâsa până la socrii mari, . 

unde rămână până la isprăvitulă ospățului (1). 

Româncele din Macedonia cântă asemenea diferite cân- 

tece, când își iea mirâsa rămas hunii dela părinții săi, și 

e gala să plece la casa, ginerelui (mirelui). 

[tă unulii și dintre cântecele acestora: 

_— Nu-mi plânge, dâmnă și dudie (2) 

Nu-mi plânge 

Că mi-ți asparei muşuteţa 

— Las să aspargă! ce o voii? 

Vă-mi plângu! 

Cum plânwe tata ti minc, 

Vă-mi plângu!... 
— Nu-mi plânge, domnă și dudie, 

Nu-mi plânge 

Că mi-ţi aspargi tinereţa! 

— Las să aspargă! ce o voit? 
Vă-mi plângu! 

Cum plânge mama ti mine - 
Vă-mi plângu!... 
— Nu-mi plânge demnă şi dudie! 

Nu-mi plânge! 

„Că mi-ţi aspargi mușuteţa! 
— Las să aspargă! ce o voii? 
Vă-mi plângu! 
Cum plângu. fraţili i mine 

Vă-mi plângu!... 

— Nu-mi plânge, demnă şi dudie! 

(1) T. Frâncu și G. Candrea, op. cit. p. 163—165. 
(2) Dudie este o vorbă, ce nu se întrebuințeză de locii adi in Crușova ş 

ssatele vecine. Se află vorba acesta numai în cântecul, ce se cântă mirese- 

lori. Miresa e numită ad(mnă» și adudies, ecea ce arată că dudie însemneză 
mircsă, și că vorba acesta a fostă cu timpului lăsată la o parte. Vorba dudie 
nu esistă la poporele vecine. Astădi miresei din Crușova ii dice ?ncesta gine- 
zului saă "presta nouă pl. ?nceste nale. Nota culeg. 

.
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Nu-mi plânge! 

Că mi-ţi aspargi tinercţa! 
-— Las să aspareă ; co 0 voii? 
Vă mi plângu! 

Cum plângu surorile a mele 

Vă-mi plângu!... | 
„—: Nu-mi plânge dâmnă şi dudie 
Nu-mi plânge! 
Că mi-ţi aspargi mușuteţa! 
— Las să aspargă! ce o voit? 
Vă-mi plângu! 

Că, acolo mine în închisescu, 

Vă-mi plâneu; 
Nu sciti ce va se ndisescu, 
Vă-mi plângu ! 

Daco-românesce: 

— Nu plânge dâmnă și dudie'! 
Nu plânge! 
Că-ți strici frumuseţea. 
— Las' să se strice! de ce să o voit? 
O să plângu!... 
Cum plânge tata de mine: 
O să plângi! 
— Nu plânge dâmnă și dudie! 
Nu plânge! | 
Că o să-ți strici tinereţea! 
— Las să se strice! de ce să o voii? 
O să plângă! 
Cum plânge mama de mie 
O să plângu!... " 
— Nu plânge dâmnă și dudie! 
Nu plânge! 
Că-ți strici frumuseţea 
— Las' să se strice! de ce săo voit ? 
O să plângi 
Cum plângi taţii de mine ! 

u -O'să plângu!... 5 

— Nu plânge dâmnă şi dudie. 

cu!



„Nu plânge! 

Că o să-ţi. strici tinereţea! 
— Las să se strice? de ce să o voii? 
O să plângă! 

Cum plângii surorile mele, 
O să plângu!. 

— Nu plânge domnă și dudie! 
Nu plânge! 
Că-ţi strici frumusețea ! 
— Las să se strice! de ce să o voiu?. - Si 
O să plângă! | 
Fiindii că acolo, unde cit pornescii 

__O să plângu!... 

„Nu sciii cum are să mi sentemple, 
O să plângă... (1) 

Când își iea miresa rămas buni de la părinți, tatălui ci, 
cinstesce pre mire cu păharulii, ră pre mir6să o cinstesce 
maica sa cu șipuli. Atâti mirele câtă şi miresa, primindi 
celă de'ntâii păharulă, 6r miresa șipuli,. după ce: mulţămesciă - 
și cinstescti dintrînsele le strîngii și le ieaă cu sine. 

Păharuli pre care părinții miresei îlă dai tinerilor căsă- 

toriți de băutii acuma la despărţire și după care: îi. demitia 
apoi în pace din casa lori, se numesce, mai alesii în Mol- - 
dova, păhavă de cale albă (2). » 

In miunţii-apuseni ai Transilvaniei părintele miresei lea 

(1) V. Petrescu Crușoveniă, op. cit. p. 76—19. 

(2) Dim. Cantemiră, op. cit. p. 147.—D-Au B. P. “Tasdeit | “spune în «Dicţio- 

narulii limbei istor. și pop. a Româniloră» t. |. p. 704: că «Calea-albă», în unele 

locuri peste Carpaţi se chiamă ceea ce se dice mat obicinuitii «Cule-primară»; 

"ei insă sunt de părere că cu totul altii-ceva e Calea-albă şi cu totulă alta - 

Culeu-primară. Sub «Cale-albă» senţelege. numal ceea ce ne spune Budai-)e- 
lean (Diet. Mos. în Mus. istor. din Bucur.) citată de d-lă Ilasdei, adică: 

aDer erste Weg den die Braut zum Brăutigan macht» (prima cale ce-o face mi- 

resa la mire), pe când sub «Cale-primară», după cum vomit vede la loculă 
săi, insemneză: prima cale ce-o facă amendol tinerii la o septămână sait 
două după cununie la părinţii miresei. Adj. albă din Cale-albă are înţelesul 
dle curată, necinorată, pe când la Cale-primară saă în timpulii acesteia nu mai 

pote fi vorba despre castitate sai nevinovăție. .



+ 
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unit păhară nemijlocită înainte de a se sui miresa: în carii, 
îi înfășoră într'o năframă mare de mătasă, îlă umple cu 
vinit şi pune întrînsulă o piesă de arginti sati de aurii. În 
pragului ușei închină la mama miresei, mama la mir6să, și 
acâsta la mire, care bea, vinulă, și piesa o ţine în gură până 
când iese din curte (ogradă). Mirâsa sărută mâna tatălui 
stii, care o prinde în brațe o sărută pe obrazii, îi dă o 
piesă de arginti sait de auri pe care miresa o lâgă întruni 
colț ali batistei și după ce îi vorbesce încetişoră la ureche 
o petrece până la carti (1). 

In Bitcovina, după ce părinții miresei ai cinstiti pre tineri 
și după ce aceștia ati mulțămită, nu numai părinţiloră, ci și ti- 
neretului, care a luată parte la nuntă pentru bunătatea ce aii 
arătat'o față de dinşii până la căsătoria loră, se formeză Grăși 
unii felii, de danți, la mijlocul căruia vine mirele și miresa 
şi cu acesta mergi apoi: până la trăsura în care e zestrea, 
încărcată, încunjură de trei:ori trăsura, 6ră după a treia 6ră 
apucă mirele pre mir6să; în braţe și dându-i de vr'o trei ori 
cu biciulii sai scârbaciuli peste spate, o urcă în trăsură. 

In unele sate din Bucovina, precum în Doiană, mirele sue | 
mai ântâiti pre mirâsă, și apoi încunjurându singuri trăsura 
de trei ori, îi trage miresei câte ună: băț, sau dacă este că- 
lare, câte ună bici, dicându: 

Ilai mir6să la sălașii, 
De-aici năravulii să-ţi lași ! E) 

„Acestă bătae cu b&ţulă sat sbiciulă, care e usitată și la 
uși (3), însemnâză, pe de-o parte că mirâsa, a întrată acuma 
pe mână de omii, pe de altă parte însă, stândă datina acesta, 
în strinsă legătură, cu răpirea miresei, însemnâză că ea nu 
aa 

(t) 'T. Frâncu și G. Candrea, op. cit., p. 165. 
(2) Com. de d-lui V. Turturenă, 
(3) Diirinsssteld, op. cit, pag. 27.
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voesce de bună voe, ci numai cu sila să mârgă la bărba- 

tulă să. 

Când dă mirele să rădice pre miresă în trăsură o novastă, 

care stă la spatele miresei, cântă: 

Taci mirâsă nu mai plânee, 

Că eii la măta te-ofu duce, 
„Când a tace plopulii pere 

Si răchita vişinele 

i proțapulă mugurele 

i tânjala viorele, 

i resteulă corne moi, 

Atuncea-i merge apoi! il) 

Ji
 

f
a
 2 

= 

Sai așa: 

Frunqă verde lăcrimidră, 

Lado, lado, surioră 

„Du-ten haine de miresă, 

La bărbatului t&i acasă. 

Lasă mamă, lasă tată, 

Că de-acum ești măritată, 
Lasă fraţi, lasă surori, 

Lasă grădină cu lori, 

Că tu singur'ai să fii, 

O grădină de copii. 
Lado, Lado, nu mai plânge 
Mijlocelulii nu-ţi mai frânge, 
Că acasă te-i întorce, 
Si la maica te-i duce, 
Chiar atunci și nică atunce 
Când bondariit-a face miere, 
Când a face plopulu pere 
Și răchita? vişinele 
Să-ţi alini polta cu ele! (2) 

(1) Din Crasna, dict. de M. Dărbuţă. 

(2) V. Alecsandri: Poesii populare ale Românilorii. Ducuresci, 1866, p. 333.— 
Despre fiinţa mitologică „Lado“, care se invocă în acestă cântecii, Dim. Can- 

temirii, op. cit. p. 154, serie următorele: aLado et Mano numele acestorii dei 

le invocă matronele mat alesti la nunţi, de unde se pote deduce că sub acestea
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După ce Sa suitii acuma mirâsa în trăsură, nuna cea mare 

iea o jemlă şi rupându-o în două drepti în vârvuli capului, 

coboâră amândout bucăţelele pe ambele părți ale miresei și 

punându-le una de-o parte, 6r cealaltă de altă parte, pune pe 

mir6să ca să s6dă în mijlocul lori. 

Când nuna rumpe „jemla, miveșa sentorce cu faţa spre r&- 

săritu şi făcendu-și de trei ori cruce se râgă lui Dumnedeii 

ca să-i ajute. 
In Zransileania e datină ca mirâsa singură să rumpă o 

pâne în patru bucăţi şi să o arunce apoi în cele patru puncte 

cardinale, dândă prin acâsta, a se înțelege că o nouă familie 

ave să-și întindă binecuvintările sale în tote părţile prin pri- 

“mirea, de 6speți şi nutrirea celorii săraci. 

In fara-românescă acesta se face, ca şi în Bucovina, de 

către așa, adică nuna cea mare, cu acea deosebire numai 

că aice se mai adaoge și unii vasti. cu vinii, în care se mie 
pânea înainte de a [i aruncată (1). N | 

In acelaşi timpii maica miresei, sai şi o nevastă care e 

înnemurită cu miresa, legă câte o năframă de căpețelele cailorii 

sait de cornele boilorăi de cătră om de la carăle tuturori 

cărăușiloriăi(2). Aceste nătrămi sunt menite pentru ctirduși, adică 
pentru vezitei. | 

După ce sa făcutii și acâsta și după ce sai suitii în care 

și căruţe toți nuntașii, cari ati de scopii să petrâcă pe tinerii 

soți până la mire acasă, precum şi o păreche de lăutari, care 

  

se înţelegi Venus și Cupido, patrânele amorului nupţialt.» Ce se atinge în speciali de numele acestei fiinţi, apoi trebue să notămii aice că Românii [ai 
adoptată de la Poloni. Vedi Diiringsfeld, "op. cif. p. 210: 

Deschide, mălcuța mea, 

Peutru mine, filea ta, 

L.ado, Lado. 

(1) 1. C. Tacită: Nunta la pop. rom. publ. in op. cit. p. 28. 
(2) Legarea unori năfrămi sati şi tistimele de căpestrele saii căpeţelele cai- 

lori și cornele boilorii e usitată şi la alte naţiuni. Amintimi aice pre Maghiari. Veqi: Diiringsfeld, op. cit. De 47. 
,
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le cântă totii drumul, încălicândă și mirele dimpreună cu 

vorniceii săi, se, pornescii cu toţii şi se ducii la mire. Ir nun- 

tașii, ce mai vămânii la părinții miresei, aruncă după dinşii 

cu grâii precum și cu altă soiti de.pâne albă, dicândiă: 

Săniloriți ca merii, _ 

„Ca. perii 

Pe la mijloculii verii, 

Ca tâmna cea bogată 
Cu de tote îndestulată! 1; 

Despărțirea, despre care ni-i vorba, e generală ; ea se allă, 

fără abatere, la, tote poporele. ” 
Fie-care mirâsă e cuprinsă în momentul acesta. de-o ne- 

spusă întristare și durere, chiar și atuncă când bărbatului după 

care se mărită și la alesă ea singură 

Asemenea şi părinţii, chiar şi la acel Dopore, la cară iu- 

birea, și alipir ea de fiii lori nu e așa de desvoltată și de mare, 

sciindă însă prea bine, ce felii de sârte le aşteptă pre fiicele 

lori, când se mărită, sunt cuprinși de aceeași întristare și 

simțescii aceeaşi durere, când sosesce momentulit despărțirei, 

„ca şi fiica lovi. 

Deci nu trebue „nici. de. cum să ne mirămii dacă, voindi 

a compara datinele Și cântecele: de la acestă acti, vomi afla 

că ele ai o asemănare bătătore la ochi nu numai la homâni 

și nu numai la poporele înrudite cu aceştia, ci până chiar 

și la cele mai diverginte atâtii: în privința națională câtă și 

cea etnografică. 

Dovadă despre acâsta servescă-ne următorele esemple: 

Miresa francesă, când sosesce momentuli despărțirii «a 

departie» “prindândi -a plânge își iea r&masăi huni, tocmai! 

ca și miresa română, nu numai de la părinți şi dela în-. 

trega, familie, nu numai dela feciori și fete, dela servitori și 

servitore, ci până chiar și dela boii. dela. „plug chemându-i 
  

(i) Dalina Românilorii din cele mai multe părţi ale Bucovinei.
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_cu cele mai desmierdătâre cuvinte pe nume. Apoi dela obiec- 
tele de pe lângă casă, din casă și din bucătărie. Şi numai 
după ce și-a luată dela tote acestea rămasă buni se lasă 
a [i luată și dusă la părinţi ([). 

“Er femeile din Gascogne. în timpul acesta cântă: 
«Nevastă, îţi lași pe mă-ta pentru totă-dâuna ca să slu- 

jescă la unii străini... Cu lacrimi și nu cu r6uă și-a spălatii 
mir6sa piciorele. Plângeţi voi părețilorii, plângeţi voi căpriori 
al acoperemintului, aţi pierdută florea, casei (2).» 

Totu la acâstă ocasiune femeile măritate din Jusia (ici 
miresei: 

«Grei îi să părăsesci părinții,—greii, să părăsesci mamă 
și tată,—greii, să tenveți cu altă familie, cu alti tată, cu 
altă mamă (3).» 

In fine prietinele miresei sfăbesci din Amberv “7 în Oberpfalz 
inainte de-a păși surata, lori pentru ultima oră peste pra- 
gulă ușei părintesci, cântă: 

  

Plângi, copilă, plângi 
Că m veci nu te-omii duce-acasă, 
Te ducemiă peste gunoiulti tată-teu, 
Nici când nu ţi-a merge, cum ţi-a mersi (4). 

Din cele arătate aici resultă deci, că aceeași întristaro, 
aceeași durere, aceleași înibrățişări. și rămasă bună şi mai 
totu aceleași cântece se află în decursuli despărţirei chiar și 
la popârele cele mai diferite unulă de altulă în privința na- 
țională. 

(1) Dăringsfeld, op. cit. p. 254 
(2) P. Lafargue: Cânt, și ob. la nunţi în «Contimp.» an. VI, p. 9. (3) Idem de eadem. p. 9. 
(1) Dărinszsteld, op. cit. p. 130: 

Woin, Auial, woin 
Mia firn di nimma hoim 
Mia firn di iba deins „Vodars Mist 
Is said da nimma wais da gang-rist. 
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XXVIII. VULPEA. 

Dacă mirele nu e din același satii | cu mirâsa, atunci ne- 

mijlocit după ce sa suitii mirâsa, în trăsură și mirele cu 

vorniceii săi ati încălicatii pe cai și dai să plece spre casă, 

feciorii de sati se repedi la pârtă, o închidă şi nu lasă 

pre nuntaşii din satului străină, însă mai cu semă pre mire Ei 

şi pre mir6să să iasă din ogradă afară, până ce acesti din i 

urmă nu le plătesce o desdăunare, pentru că că ati jucată |. 

pre mir6să câtu timpii acâsta a fosti fată, mare. 

Acâstă plată, care constă mai alesii dintro măsură. oreși ||. 

cara de băutură, precum şi datina împreunată cu dinsa, se 

numesce în cele mai multe părți ale Bucovinei «Vulpe» sait 

„«Tlulpov. 

Dacă acuma mirele voesce ca atâtii lui câtii şi miresei să 

nu i se întemple nimică, plătesce mai ântâiii fără cea mai 

mică împotrivire Vulpea cerută, seste după acesta ună șipă de 

rachiu, cinstesce pre toți feciorii de-a rendulă, își iea r&masti 

bună dela dînşii mulţămindu-le pentru că i-ai jucati mi- 

resa câti a fostii fată mare și apoi, deschidendu-i-se porta 

şi dându-i-se drumulă, se pornasce și se duce câtii se pote 

de repede cu mirâsa și cu toți petrecătorii săi ca nu cum-va 

feciorii de sătii să-și tragă pe samă şi apoi să i se întemple 

vre-o neplăcere sait chiar nenorocire pe drumil, 

Dacă însă mirele e unii omu înţinati și cărpenosă, dacă 
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sc pune de pricină şi nu voesce de felii să plătâscă fecio- 

riloră de sati Vulpea, sati dacă plătesce mai puţinii de cum 
aii cerută aceștia, atunci nu e prea bine de dinsulii, şi mai 
alesii când vre-ună feciorii din salii a avută de gândi sin- 
suri să iea de nevastă pre fata ce sa măritată, și părinții 
ei nai vrută so dea sau ca singură na voitii să mâreă 
după dinsulă. Atunci îl lasă pre mire să iasă, dar pe de 
altă pante se duci înaintea, lui, strică pretutindenea tâte po- 
durile cele mai slabe pe unde are să trâcă nunta, saii, ce 
e și mai r&ă, caută unii prileji buni de a r&sturna trăsura 
în care se allă mirâsa, a împrăștia și a tăvăli zestrea acesteia, 
și a face asti-lelii atâtă mirelui câtii şi miresei mai multă su- 
p&rare şi daună, decât ar îi ţinuti tolă «Vulpea». 

Ba! unii miri nu scapă nici cu atâta, ci ei o păţescă și mai 
râu, căci feciorii de sată, cum vădă că se pună de pricină, 
se apucă nu numai la cârtă, ci sari chiar și la bătac, și 
nu unii mire se duce hătutii mării a casă. Și dacă se ame- 
stecă și nuntașii săi, atunci și aceștia sunt bătuți și luați pe 
fugă. aa | 
D6 iăcâea ie-care mire din sati străinti caută câtă mai de 

grabă să "plătâscă Vulpea ca să scape cu obrazii curati E 
La” Românii de pe ambele 'țărmuri ale Crișului-negru, co- 

mitatulă Bihariei, când cuscrii și cu mirele se gată ca să 
se ducă cu: miresă | la mire, e asemenea datină, de-a opri pre 
mire la portă și a'cere dela dinsulă unt feliti. de răsplată 
pentru mirâsă, după cum ne putemii încredința din urmă- 
toriulă cântecii, nuniitit «Nevestescă », care se cântă la acâstă 
ocasiune de 4 său 3 inși dintre cuscri și toti” atâția din 
partea miresei sati dintre, Corintel. după o melodie de totii | 
lrurhosă și armoni6să. | 

Mirele: i-mi mâ | „tre Daţi-mi mândra mea op ” Ă ideti p6 Portari, portărei, „| Deschideţi porta Dragi Gmenii mei,. | |Ca să iesi cu ca!



Portăretă : 

- Mire lrumușelit, 

Tentru ficioreli, 

Nu te lăuda 

Dei cu acesta: 

Că noi nu ţi-omil da 

Mândruliţa ta, 

Pân' ce-i fi vorbitii. 

Cine ne-a venitii 

Dela voi la noi? 

AMivele : 

Bine mă 'ntrebați, 

1ăspunsti. căpătaţi: 

Că et miam mânatit 

La voi unii bărbatiă, 
Pe socru celt mare: 

Diua 'ntâia oră, 

Să vadă fata 

Că mândră-i sati ha? 

Portăreii: 

Mireli dela masă, 

Pe sorița nâstră 
N'omii da nici de cum, 

Până nu ne spui: 

Că a doua oră 
Pe cinc-mi mânară 

De la voi la noi? 

JMirele 2 

Portărei de porte, 

Io răspundii la tote 

Că a doua dată 

Dei ci am mânatii 

Pe cumătrulii mare 

Să vadă fata 
Că mândră-i sati ba?   
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- Portărerăe 

Mire prea iubitit! 

3ine ne-ai vorbitii; 

Dar totit nu ți-omiiL da 

Nevestuţa ta, 
Până ne vel spune, 
Că pe astă lume, 

Pe de-asupra nostră 
2 

Ce umbră-i mai orâsă ? 

Mirele : 

Astă lume are 

O umbră mai mare 

Care-i cea mai erosă. 

Şi-i de-asupra nâstră; 

Umbra ceriului. 

Portireii e 

Voinicele mire 
Ești feciori de fire, 

Dar nu-l căptta 

Dă&ui mândruliţa ta 

Pân' te-omii întreba: 
Ce apă-i mare 

Aici pe sub s6re? 

Mirele : 

Apa. cea mai mare 

Aici pe sub sâre: 
Ioua de vară 

Pe totă lumea. 

Portăreii : 

Mire, mirișori, 

Frumușelii feciori, 
Nu te lăuda 

Nici eu atâta, 

Că soriţa nostră 

Nu va fi a vâstră 

Până ce ni-i spune



Cu cuvinte bune: 

Ce umbră-i mai gerosă 

N faţa pămiîntescă 
În postă: de Sân-Petru ? 
Şi până-i gâci 

Ce munte ar i, 

Care e mai mare 

Aici pe sub sore? 

Mirele: 

Câte aţi întrebatii 
“TOte-am deslegati, 
Bine m'oiă gândi 

Și-aste le-oii gâci; 

Cea mai er6să umbră 

Pe pămintii de-asupra 

Umbra stogului 

"N postu Sân-Petrului. 
Și munte-i mai mare 
„Aici pe sub sâre? 
I&i moșinoiulti 
N verfulă muntelui. 

„Portăveiă : 

Nu te lăuda 
Că noi nu ți-omiă da 
Nici acuma 
Pe soriţa nostră, 
Nevastă frumosă, 
Până ce-l răspunde: 
Ce glasuri mai mândre 
Se audă pe-afară, 
Când îi primăvară ?.., 
Până-l da cuvîntii 
Pe acesti pămintii 
Ce urmă-i mai mare? 

Mirele: 

Portărei. făleți 
Porta deschideţi,   
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Că io am respunsit 
La ce mi-ați prepusi; 

Dine molii gândi 

Și-aste le-oit gâci... 

ȘI așa respundi 

Că glasu-i mai mândru 

Glasă de plugărelii 
Ci-ală sci sbicurelt 

Pe boi-și mânândi 

Din gură cântând, 

Paseri desmierdândii, 

Tote desfătândii. 

ȘI pămîntului n'are 

UA mai mare „aa 

Ca şi cea de plugii. 

Portărcii : 

Bine respunseşi, 

Bine ne spuseși, 

Dar te-omit mai împrinde 

Porta n'omit deschide 

Până ce ni-i spune 

Ce rendii fu pe tine 

ȘI ce te-a aflată 
De tu ai întrată: 
În rădina mare 

Fără-'nsciinţau e 

Și tu ai culesti 

Şi tu ai alesi 

Cea mal mândră lore 
Nearsă de sore, 

Câte ai lăsată 
Tote le-ai călcati, 
ȘI Sat oliviti 

ISI sat vesteditu. 

„Mirele: 

Portărci de portă 
Sufleţele bune



Tote vi Ic-olii spune... 
În grădina vostră 
Fără scirea vâstră, 

Dei nu m'am băgatii; 

Ci de scire am dati; 
Nici n'am culesii 

Nici n'am alesi, 

Cea mai dalbă ore 

Mândră "'nfloritore, 

Ci care mi-a dati, 

Care mi-a 'nsemnatii 

Bunulă Dumnedei 
Mi-am luaf'o că. 

JI ortărei i: 

Toto bine, mire.. 

Dar țl-omiă da- de scire 

ă fetiţa nostră 

Data drăgăstosă, 
Ea mai are frați 

[ăi fraţi ca şi bradi 

Și surori 

Ca flori | 
Si fraţii că ceri 

Pălării de păru, 
Cojoce 'mbumbate, 
“Topore 'ncolţate.: 
Surorile ci - 
Ele qâii că ceiii: 

3. 
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Zadii resfățate 

Cârpe împenate 
Cojoce 'mhbumbate.. 

Mirele: 

Portari, portăroi! 
Dragi Omenii mci, 

Deschideţi porta 
Să-mi est cu mândra 
Terguli va fi Joi” 

Și-omil me (1! noi şi voi, 
Și vomii tergui 

Ce va trebui. 

Portăreii cătră mama miresei: 

Rămâi sănctosă 
Maică, draga nostră, 

Că fetiţa ta 

Se va 'ndepărta... - 

Că nu ţi-a plăcutit 
Cum ţi-a făcută | 
Cum ţi-a măturati 
Și cum ţi-a sptlatti 

Tu vei rămâne, 

Iră ca va me 

Peste văi şi munţi 

Peste ape, punți. 

Bunulă Dumnedei 

Nu te lasă "n rtă! (2) 

oh
..
.   

Vulpea mu numai că se află și la Italieni, ci ca are la 

aceștia totodată și o mulţime de nuniiri, precum: în Valt6- 

lina, far la serra, în unele locuri din Piemont, far la Darri= 

cata, în Pistoja, far la pavrata, 

sati fare la pavata, în Corsica, far la tacuta 

(1) M6 provineialismiă în loci de merge. 
(2) Publ. ântâta oră de M. Pompiliu în «Familia» an. II. Pesta 1866. No. 29 

p. 315. 

în Tarent, foare la stecatta, 

sai far la spal-
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tera, în Romagna, far il laceio ; în de comuni însă se mu. 
mesco fur il serraglio. 

După cum îndegetâză tâte numirile acestea, « Vulpea» la 
Italieni constă dintrună feliu de piedică, cu care se opresce 
mirâsa de a trece, când se duce la biserică, sait când pără- 
sesce loculit natală, spre a urma bărbatului săi. Adese ori 
constă piedica acesta dintro cordea, pe care mirâsa o taie 
cu forfecele, când voesce să, trecă, se înțelege, că după ce 
mirele a plătitii mai ântâiă banii de răscumpărare (1). 
Ta unele părți ale T'rauciei, dacă mirele e străinii și dacă 
pierderea miresei e simțită în loculă săi natalu, feciorii din 
sati caută a îimpiedeca, plecarea ci prin aceea, că aruncă bucăţi 
de lemne înaintea carului, âr după ce ati făcut'o acesta, pre- 
dati miresei când iese din sată afară unt struții mare de 
flori. In alte- părți însă adeseori se întemplă, că feciorii de 
sati, dacă mirele nu le-a plătit de ajunsi de băutii, îi ieaii 
mirâsa cu puterea, și numai după ce le plătesce o sumă însem- 
nată de bani, i-o dai 6răși îndărăpti (2). | 

La Basci iea pre mirâsă uni bărbati din rudele acesteia 
pe calu și fuge, urmăriți! de mire și de prietenii lui, carii 
cântă, slobodi pusci şi pistole, chiuindă ca, nisce Indieni, 
ce se răpedi în luptă. Ca vântulă vijie, dice cânteculă, până 
ce la o cârnitură de drumu se văd nevoiţi a se opri înain= 
tea unei cordeli roșie întinsă de-acurmezisult și păzită de 
patru ț&rani voinici şi înarmaţi din cresceti până'n tălpi. Fu- . 
sari şi prigonitori nu potii trece fără, să plătâscă birui (3). 

În unele. locuri din apropierea AMadridului în Spania,-hi- 
vele când e din altii locti, trebue așișderea să-și răscumpere 
mirâsa, dela feciorii din sati prin o câtime oreşi care de vinii, 
pane, carne, etc., ca să-i încuviințeze a-și duce mirâsa a casă (4) DI 

(1) Gubernatis, 0p. €., . 182—1$3.— 
(2) Diringsfeld, op. cit. p. 256. 
(3) Dăringsfeld, op, cit., p. 113, 185, 185. — Dargun, op. eit., p. 107—108.. (4) Diiringsfeld, op. cit., p. 267, 

Diiringsteld, op. e. p. 104.
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Totu așa lacii și feciorii din cele mai multe părți ale iro- 

lici, Sviţerei, Silesiei, Bohemiei (1), Rusiei, Galiției, Ungariei (2), 

și cei din Biviera delle Castella (3). Aceştia încă o oprescii 

pre miresă cu o funie, prăjină, lanții, cordea sai şi cu îm- 

pletituri de flori și nu-i dai de felii drumul, până ce mi- 

rele nu le plătesce o anumită desdăunare. 

Mai pre scurtii « Vulpea» o întelnimia aşișderea la tote po- 

porele europene. 

(1) Gubernatis, op. cit., p. 182. — Dargun, p. 107—108. 
(2) Diiringsfeld, op. cit., p. 81.—Dargun, p. 107. 
(3) Dargun, op. cit., p. 107. ” 

&. Fi. Marianii. Nunta la Români, 39
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XXIX. PRAPURULU, 

In Moldova esistă, în locult datinei descrise mai suzi, 
«brapuruli» (1), adică uni felii de luptă prin alergarea cailorii. 

Incă pe când nuntaşii mirelui mesescii, și pe când aceştia 
sunt pe la jumătatea mesei, nuntașii miresei începi a striga 
pe la, ferestre «prapură, prapură!» Dacă din nuntru li se dă 
r&spunsi afirmativu, e bine, de nu, atunci pun sub secque- 
stru mantale, șele, ba, chiar şi caii nuntașiloră mirelui, căci 
că prin cuvîntul Drâapură Je ceri o nouă luptă, pentru că 
le iea o fată din satulă lori, la care sau trebue să se su- 
pună sait să se rescumpere cu bani. Dacă nu se rescumpără 
la timpă, atunci, când nunta dimpreună cu mirele și cu mi- 
râsa, după ce li Sai luatit acestora jertăciunile, e gata de 
a pleca spre casă, nuntașii de sati li se punti în cale, îi 
oprescii și le cerit din noi prapură spunându-le în acela 
timpii că pentru acesti sfârşită li sat sequestratit chiar 
din lucruri. 

Deci se începe lupta prin alergarea cailoră şi pentru că 
nuntașii miresei sunt provocătorii, apoi cei ai mirelui aă 
dreptulii să plece la fugă înainte și cei-lalți să-i gonâscă din 
urmă până îi ajungi. Dacă-i ajungi trebue să-i resfrângă în- 
dărăptă, să-i tea în mijlocul lori ca prisonieri, cră dacă 

* 
| Ș s 

ȘI 

  

  

(1) Se crede că prapuruli îlă aveai mal înainte ca stegii, și carii Dirulaă prin fuga cailoră erati biruitoră, câştigătorii stârului, : .
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se împotrivescii, atunci începii aă măsura cu bicele ce ai 
în mână, croindu-i pe spate. -Dacă însă curierii. miresei nu 
ajungii din fuga cailorii pre fugarii mirelui, atunci se întorci 
aceștia înapoi, îi înconjură şi-i. ieaii ei în mijlocul lori 'ca 
prisonieri. Biruiţii trebue după accea să se rescumpere prin. 
o dare bănâscă începândă dela uni galbâni în josi (1). 

Datina acesta, care se -află și la, Taișpinii din Codri Doe: 
mici (2), se vede că e forte. vechie la Români, pentru că 
și Dimitrie Cantemirii încă o descrie, cu acea, deosebire nu: 

mai că pe timpulu renumitului istoricii ea nu se făcea după: 
cununie, când mirele își lua mirâsa,.:dela părinţii aceștia și . 
voia să plece cu dinsa acasă, ci înainte de cununie, când 

mirele sosia. cu suita sa la casa miresei. | 

Ită și cuvintele lui Cantemiri. | | 

«Duminecă se adună toți consângenii și cumnații mirelui, 

ca să aducă mirâsa, și trimetă înainte colăcari să spună, că - 

vine mirele. Cei cari sunt adunaţi la mirâsă păzescu în drumii 

şi caută să-i prindă înainte de a ajunge la casa, miresei Co- 

lăcarii, pentru ca să nu li se întimple una ca acâsta își ieau 

tot-deauna cai fârte iuți. Ir de se întîmplă ca să-i prindă, 

dacă sunt 6meni de condițiune mai inferidră, îi l6gă virtosti 

și fără de cruţare și-i punii întorși pe cai, er dacă sunt 

Smeni mai de frunte, numai câtă îi feat împrejuri consân- 

„genii miresei şi-i ducii la casa ci, ca și cum i-ar duce în 

captivitate. Ajungând colăcarii aici îi întrebă: ce caută, ce 

vreau, 6ră ei râspundă că sunt trimeși să declare răsboii și 

6stea va sosi îndată, ca să iea, cetatea. După ce ai dist 

acestea, îi poltesci în casă, și-i facii să bea câte-va păhare 

mari de vint, apoi așa ospătaţi bine îi trimetui înapoi înso- 

țiți de câţi-va, Gspeți de ai miresei. Când vă&di aceștia că 

(1) Ioan Mârza, op. cit. p. 9—11. 
(2) Dăringsfeld, op. cit. p. 185: «Die Burchen halten vor der Ilochzeit einen 

YWettlaut.» !
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vine mirele, lasă pe colăcari, adresându-le înfruntări, și se 

întorci fuga cătră casă. Dacă cei ce însoțescii pre mire poti 
să alerge după ei şi să-i prindă, îi l6gă și ci aspru fără 
cruțare, și așa îi duci cu sine până la casa miresei. In 
urmă după ce aii ajunsă aici toți 6speţii din amândouă 
părţile, se întrecu cu alergare de cai, punându-se premii pen- 
tru celu care va r&mâne victoriosii. Premiuli între cetățenii 
mai - puțini avuţi este o maramă forte frumosi cusută, er 
între cei mai avuţi, o bucată de pănură pretidsă oră pândă 
de mătasii. Mai ântâii se trimetii Gmeni înainte, ca să pună 
semne până unde să alerge, apoi: unulii strigă și dă semnii 
de plecare: atunci cei cari se credii a ave cai mai buni, dai 
pinteni şi plecă. Celă, care a ajunsi mai ântâii, se declară. 
învingătorii, și primesce premiulă din partea miresei, 6r la 
calulii săi se pune -o cunună de flori împletită forte fru- 
mosu (1) e 

  

(1) Dimitrie Cantemiră, op. cit. p. 145.
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XXX. DUCEREA. 

Cum începe a se îngâna diua cu noptea, în unele locuri 

chiar şi mai târditi, și anume nemijlocitii după luarea iertă- 

ciunilori, dacă mirele e dintrunii sati cu miresa, âră dacă 

mirele e din altii satu, apoi nemijlocit după plata vulpei, 

urmeză Ducerea sai Calea-albă. | 

Vorniceii mirelui se pornescii călare înainte. Carulă, în 

care se află mirâsa, nuna cea mare, lăutarii și mai multe 

neveste, dintre cari una ţine luminele de cununie aprinse în 

- mână, merge după dînșii. Înapoia carului cu mirâsa, urmeză 

mirele, avândă de-a drepta și de-a stânga sa doi sati mai 

mulți feciori, carii ca, și dînsuli mergi călare. [vă după dinșii 

urmâză cele-l-alte trăsuri în cari se află nunuli cel: mare și 
și cci-lalți” nuntaşi. 

Lăutarii, vornicoii precum şi cei-lalţi nuntaşi, carii pe- 

trecii pre tineri, de cum ati eșitii din ograda părințilorii miresei 

şi până ce ajungi la mire acasă, nu încetâză mai de felii 

a bate în pălmi, a juca, a cânta și a chiui felii de felii de 

cântece şi chiuituri. Mai alesii însă nuna cea mare și cu 

nevestele, cari se află în carulu cu mirâsa, facii celui mai 

mare -huetă și voie bună. Er stegariulă, unde e usitati a fi 

și acesta, acuș e în fruntea acuș e în urma escortei jucân- 

du-şi mere stegulă, ca și când ar griji să nu r&mâie nici 

unuli dintre ostașii înălțatului. împ&rată îndărăpti.
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Toti stegariuli dimpreună cu unii vornicelii mergi în 
fuga, mare călări spre locuința mirelui spunendă acolo, că 
ei sosescit cu mirâsa, apoi se 'ntorcii drăsi înapoi la dste 
totă strigându și făcândi voce bună. 

Cântecele și chiuiturile cele mai îndătinate la acestă oca- 
siune sunt cele următâre. 

Când se pornesce din ogradă sai curte: 

Frundă verde de cireșii, 

  

m& petreci, 

Până 'n fundulă grădinii, 
Pcetrece-te-ari străinii, 

Cai dati mâna cu dinșii. 

Sau: 

—Frunqă verde de cireșii, 

Hai, mamă, de mă petreci, 

Până la cornulă grădinii, 

Că ci mă duci cu străinii! 
—Draga mamii te-oiti petrece 
Dar totii cu străini-i merge! (1) 

După ce iesi cu nunta, din ogradă: 

Mergu-ţi, mergi, maică, socrii, 
Alăturea cu norii, 
Pe. marginea pădurii, [erbă, 
„Rumpândiă runde, rumpândi 
Rumpândii fiica de la mamă, 
Rumpândi 6rbă și sasăti, 
Fiica de la tatăli-săă. 
Care-i mama miresei? 
Cea ce stă m pragulii tindii, 
ȘI se uită cătră lună, 
Să fie diua mai bună, 
Și so râgă cătră s6re, 
Să fie diua mai mare, 
Po II 

(1) Din Crasna, com. de M. Bărbuţă, 

  

C'are-o fiică mergătore, 
Peste munți, 

În cele curți, . 
La părinţi necunoscuţi, 
Când vede pe socrul stă, 

Gândesce că-i tatălă stă, 

Când vede pe socră-sa, 
Gândesce că-i maică-sa; 

Când își vede cumnaţii, 
Gândesce că i-sti frații; 
Când vede cumnatele, 
Gândesce că-sii surorile (2. 

2 a (2) Din Sâncelă în Transilvania, com. de dlă 1. Popi Reteganuli.
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| Apoi acâsta: 

Câtă fore-i pe sub sere, Lasă grădina cu flori, 

7 Nu-i mai celuită flore, "|Si din gură le grăesec: 

Ca și fata cea fecidră. Cresceţi flori cât gardurile, 

Vine unulii și o cere, Să v& bată venturile, 

Dice de-auna ca mere. Cresceţi ilori și înfloriţi, 

Lasă fraţi, lasă surori, Că mie nu-mi trebuiţi! (1) 

Şi dacă în numele miresei se cântă astii-leliu, nici pre mire 

nu pote să-l trecă cu vederea. Din partea lui încă se cântă: 

Nimen lume nu senșală, 

Ca feciorulă când sensoră, 

Prinde șese boi la carii, 

Si-şi aduce lui amari 12). 

Cu lăutari și cu masă, 

Aduci pe dracu în casă (3). 

Sai: 

   
Dacă mivâsa e frumâsă chiue astu-feliii: 

'Țucu-vă de şese boi, 
Mândră fată duceţi voi, 

Si birișulă ce vă mână, 
Cu dragi vași [i ei stăpână (4). 

Dacă miresa e cam urâtă sati cam r&utăciosă, chiue așa: 

'Pucu-vă de şese boi, 
Mândre perini duceţi voi. 

Dar pe verfulii carului 

Pe mama amarului (5). 

Sau aşa: 

  

() Din Transilvania, com. de dili I. Popii Reteganuliă. 

(2) De pe Valea Someșului în Transilvania, com. de d-lă |. Popi Reteganuliă. 

(3) A. Pann, Povestea vorbei. Partea II. Bucuresci, 1853. p.. 111. 

(4) Din Transilvania, com. de d-lă [. Pop Reteganulii. 

(5) Din Lăpuşiă, com. de d-liă I. Popii Reteganulit.
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Mere-unit voinicii cu carulii 

Să-și aducă amarulă. 

Când îi colea cătră Joi, 

Duce-ar amaru 'napoi, 
Duce-lar, însă nu pote, 
Ca juratii până la mârte (1). 

După acesta se îndrâptă cătră fetele cară ai rămas ne- 
măritate, și dicuă: 

Ședeți fete pe gunoiti, 
Pânorii veni după voi, 

„Cu carulii cu şese boi, 
Cu căruţa cu trei caj, 
Când oră fi Pascile 'n Mait (2. 

Apoi cântă următoriulă cânteci: 

Tu mlădiță din grădină, 
Ce-ai făcuti de-ai înfloritti 
Doră mă-ta te-a păzitii, 
Ori s6rele te-a 'ncăldită? -- 
Ba maica nu m'o păzită, 
Sorele nu m'o încălditii, 
C'așa-l. rândulii fetelori, 
Cum e rânduli morelori : : 
Până-sii mere mititele 
Stati șiruții pe crengurele 
Dac'apucă de se: cocil, 
Colo tâmna pică Jos, 
Pică josă și putredescii,. 
Nimărui nu! trebuescit (3). 

Sat O vari iantă a acestui cântecii : 

Așa-i rândulă foteloriă, 
Cum îi rendulă merelorit, 
Până-sii mere mă&runțele 
Stai în sustii pe cliomburele ; SN 

(1) Din 'Transilvania, com. de. d-lă Popii Reteg ganulii, (2) Din Transilvania, com. de d-lui |. Popi Reteganiulii. (3) Din Transilvania, com. de d-lă [. Popi Reteganulă. 
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Când merele se mărescii 

Pică josi și putrezescii, 

Nimărui nu trebuescii (1). 

În sfirşită se apucă și de cărăușii sait pogăniciii, și ace- 
stuia încă îi cântă: ” 

Pogăniciu cu plesna rare, 

Mână boii câtă de tare, 

Să sosimii în satii cu soro, 

Să se mire omenii 

Pentru cine baţi boii; 

Pentru-o rujă scuturată, 
Pentru-o nevastă spălată (2). 

Astă-feliă totii bătândă în palme și împușcândă, cântândii 

și chiuindi, e petreculă, și dusă mirâsa, până ce ajunge la 

casa mirelui. 

Le locuitorii, pe lângă. carii trece nunta, parte din curio- 

sitate, parte şi spre a felicita, pre tinerii căsătoriţi, le iesti 

înainte cu cofe pline cu apă, cari le-o varsă în cale, pre- 

cum şi cu struțuri de flori sati cu grâti, cu care aruncă în- 
tr înşii (3). _ 

Toti așa obicinuescii a face şi Românii din unele părți 

ale Macedoniei. "Toţi Românii din acele părți, câți. se află în 

cale pe unde trece cortegiului nupţiali sunt nevoiţi să arate 

bucuria lorii (4). | 

Romanii încă, îndătinati a duce pre miresă la mire tocmai 

ca și Românii de astăqi, adică pe la înserate sai n6âptea (5) 

(1) Dela isvorulă Mureșului, com. de d-lii |. Popi Reteganulii. 
(2) De pe 'Ternave, com. de d-lui I. Popi Reteganulă. 
(3) Datina Româniloră din Bucovina. 
(4) D. Bolintineanu, Călătorii la Românii din Macedonia și muntele Atosti 

sau Sânta-Agora. Bucuresci, 1863, p. 90. 
(5) Servius ad Buc. 8, 29: Varro in Aetiis dicit, sponsas ideo faces pracire, 

cuod ante non nisi per noctem nubentes ducebantur a sponsis.
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cu cea mai mare pompă(1), cu lăutari (2), - cu fachii (3) de 

molidă aprinse(4), jucândii și cântândii aşa numitele «re- 

sură fescenine» prin cară se credea că se depărtâză vrăji- 

toriile (5). | 
Toti în acesti chip obicinuiaii a duce pre mirâsă și 

Grecii cei vechi (6) şi toti cam aşa o duce și partea cea mai 

mare dintre popsrele indo-europene. 

(1) Claudian, 10, 286: ante fures iam pompa sonat. 

(2) Plaut. Cas. IV, 3: 

Age, tibicen ; dum illam educunt huc novam nuptam foras 

Suavi cantu concelebra omnem hanc plateam hymaencs, 

(3) La munte, unde miresa obicinuesce a merge călare, ca și toţi coi-ali 
nuntaşi, şi unde adese-ori trebue să mârgă pe drumuri inguste şi intune- 
cose, e și la Români datină ca, pe lângă luminele de cununie, să pârte și 
fachil, cari sunt făcute, ca și ale Romaniloră, din țanduri de bradă sati mo- 
lidă, ” ! 
„(4) Serv. ad. Buc. $, 29; Varro (sponsas) ait faces pracire. 

Plaut. Cas, |, 1, 30: lucebis novae nuptae facem. 
Senec. contr. 3, 21: cum infelici face ad dotalem suum nova nupta dedu- 

cerelur. -. ! : ! , : 
(5) Festi ep. p. să: Fescennini versus ideo dicti, quia faseinum putabantur 

arcere, 
(6) Itomer, 11., XVIII, 490-496: 
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XAAI. PINTENELE. 

“In unele ţinuturi din Transilvania e datină că nuntașii, 

după ce ai eșitii din curtea sai ograda părințilorii miresei, 

“plâcă cu carele în rândă buni, călăreții înainte, carului în 

care șade mirâsa și ceterașii. după ei, 6r mirele cu stegariulu 

și cu colăcariulu, toți trei călări, mergi după caruli miresei. 

Lângă miresă în cari șăde puna mare și fetele de nună. In 

carului cu vesmintele miresei șade numai fâfarița. Ea, sin- 

gură o petrece de la casa lorii (a miresei) pentru ca să în- 

grijescă de vestminte. ă 

Astu-felii mergendu până la uni loci, acolo stati, şi mi- 

rele cu colăcariuli se întorci pe întrecute îndărăpti la. socrul 

celt micu după pintenele sai pintenulă miresei (1), adică, mă- 

hrama miresei, velulă ei și să învite tot-odată, pe socrii mici 

pe diua următâre să vină la că «pe târfărie». Ajungând acolo 

intră €rășă în curte și stati înaintea, ușei amândoi călări, 6r 

colăcariulu rostesce la acestă ocasiune următorea oraţie nu- 

mită Piutenulă : Da pp i 

i1) Totti «Pintenă» se numesce în Transilvania și năfruma, ec-o capătă mi- 

rele după colăcărie ca darii dela miresă. Etă ce ne serie in. privinţa, acesta, 

d-lă 1. Georgescu, invățătoriii în Scorci: «După ce s'a rostilii colaculă, mi- 
rele predă mamei miresei uni oreşi care darii (0 cârpă, o păreche de cisme. 
ete.) în semnit de recunoscinţă, cr miresa totă la actstă ocasiune legă mi- 

relui o cârpă, frumosă. ce se numesce şi pinteni. Pe' unele locuri, dacă so- 

crulă micii e av ati, dă ginerului stii unit calu ca pintenă.» E
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Și mai bună diua 

La Domnia vostră - 

Cinstiţi 6meni de-omenic, 
Ca Dumnedeii să vă ţie 

Că ce ne vedeţi pe noi 
Erăși venindă înapoi, 

ME rogi nu vă supăraţi, 
Nici să nu ne judecaţi: 

„Că noi de-accea-amit veniti, 

Să spunemit cum amii âmblatii 

Și cum ni s'a întîmplatii. 
Că noi cu povora, ce-o aveamil, 

Lesne pe. cale mergeami; 

Dar d-vâstră ne-aţi înșelati, 

_ Povâra ne-aţi. îngreuiată, 

Pogăniciulii Paţi înbătată 
Și tare răi a mânatii, 

Carulă costişi la băgati, 

Forte răi l'a răsturnată, 

Când carului peste delă, 
Când deluli peste carii ; 
Dară lucru minunatii, 
Nuna preste nunii a datii, 
Pe popă la aflati risulă 
Cădu și el preste dinsuli. 
Diplașulii încă s'a răsturnată 
Cetera și-o a stricati. 

Stavostea : 

De cum-va-i adevăratii 
Cum că vaţi și r&sturnatii, 
Sciţi: că ce-aţi cerută, vam datii, 
Calea vi-o.am arătată, 
Să nu vă fi resturnatit, 
Er dumnia- ta, omit cu minte, 
Să te fi dusi înainte, 
Să fi disui: «haidaţi după mine, 
Bată-vă diua de mâne, 
Că că sciti calea mai bine ?»   

Atunci nu vaţi fi răsturnat, 

Nuna preste nună n'ar fi dati, 
Nici diplașulii nu s'ar [i răsturnată, 

Dipla nu și-o-ar fi stricată; 
Să fi mersi oblu pe cale, 

Nu vă prăvăliați în vale; 
Să fi legată rotele cu lanţuri 
Nu vă prăvăliaţi în şanţuri, 
Caută dară şi te cară, 
Nu te-ași vede pân' la vară, 
Că dumnia-ta ești de vină, 
Că ati cădutii toți în tină! 

Colăcaulă : 

Jupâne staroste! 
Să-ţi mai spun Gre-ce: 
Acuma asta-i mai răi, 
Că carulă zace'n părâi 
Mânaţi Omeni, mânaţi boi, 
Veniţi şi voi amendoi; 
Iaidaţi, nu vă pară glumă, 
Să nu v& sudui de mumă, 
C'astaii mare supărare, 
Când ţiganul diplă nare, 
Nici diplă, nict pipă, 
Făr totii ură și năcazii 
De când s'a lovită la nasi 
Er noi toți de popa stămii 
Să ne cânte să jucămii, 
Dar și popa-i supărat 
De când s'a fostii r&sturnatii, 
Și se face mâniosti, 
Nu ne-ar cânta bucurosi. 
ice că în biserică va cânta, 
Dar acolo cine va juca?! 
Dar domnia-vostră 

Bine să vă purtați, 
Unii meșterii buni să. căpătați, 
Cu barda să bărduescă



— 621 — 

Și dipla să i-o. clelască. 
Faceţi-vă voie bună 

Și credeţi că nu-i minciună... 
Cinstiţi Omeni de-omenic, 
Ca Dumnedeii să vă ţie, 
Pre noi ne-a trimesii jupânesa 

Miresa, 

Domnia-eci așa cuvinteză: 

«Să caute taica și matca 

In alti patrulea corni de masă, 
Unde a ședutii jupânesa miresă, 

ste o năframă tare frumâsă, 
Cine sar 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 s6cra mare 
V'omii plăti-o c'o căldare.. 

| Starostea : 

Oh! vai, ce omiă: cicălosti 
Hodorgă, flecărosii! 

Aduceţi năframa cea frumosă 

Din ali patrulea comă de masă, 
Să i-o dămu, dor se va duce 

Ursu'm labe să-l: apuce. 

Atunci aduce o cârpă urită și ar&tându-o colăcariului, dice 

“staroslea: 

Asta-i dela socra mică 
Și ţi-o dă chiar pe nimică. 

“e colăcariulii răspunde: 

Aceea nu e năframă, 
Ci e lucru fără trebă 

S'o încalți la vară 
Când vei secera, 

Că apoi piciorulii 

Nu-ţi va degera. 
Alta e năframa 

Jupânesei 
“Miresci ! 

Atunci vine -socra mică cu o năframă frumâsă şi o dă 

noului ginere, care i-o .r&splătesce cu bani. Apoi mirele chiamă 

pre socri pe târfărie “în numele. săi și ali nunului (1). 

In alte ţinuturi, totii din Transilvania, colăcariulti sosind 

la socrii cei mici, rostesce oraţia următâre, catre, în privința, 

cuprinsului, puţinii ce se deosebesce de cea de mai susă: 

(1) B. Viciă, op. cit. p.'29—34.



— Bună dimineța- d-vostre! 

— Mulţămimii d-vostre! 
Dar n'aţi mai plecati, 

Că ce ne-aţi cerutit vamii dati?! 

— Ni s'a făcută calea cruce 
Şi nu ne putemi duce; 

Căci d-vâstră v'ați lăudatii 
In faţa acestui poporii. adunatii, 

Că ni-ţi da o povâră uşurică 

Ca o penă de rindunică, 

Şi ne-aţi dată o povâră uşoră 

Ca n6u& petre de moră. 

Şi că v'aţi mai lăudatii 

Totii atunci, când amii plecată, 

Că ni-ți da o căltuză bună, 

Să ne ducă pe calea care-o fi bună, 

Dar ne-aţi dati o căl&uză nebună, 
Ne-a dusti pe calea, care n'a fostii 

bună: 
Prin gropiști, 

Prin resturniști ; 

Prin păriiaşe 

Și prin văgașio; 

Prin munţi cu stânci 
Și prin văi adânci. 
Și-amii datii peste-unii d6lt mare, 
Câtii care nu mal cra sub s6re: 
Dâluli s'a resturnatii 

Caruli s'a stricată, 
Caruli împăratului ferecati, 
Cu pace de mălaiă legată, - 
Câti mai Dine spoită 
Și mii şi. fărîme s'a: făcută, 
Când s'a stricati carulit. 
Popa și-a rupti brăcinarulti; | 
Nașul, cădendii. în ţărenă, 
Și-a frânte și cli o mână. 
Să ne dați bărdașulă satului 
Să drâgă caru'mpă&ratului ; 

pi 

Lă 

  

Să ne daţi barde și lemnii, 

Căci trebue să le-avemil, 

Și câlți de. după blidarii 
Să facemii popii Drăcinarii; 

O ţiră de aramă, 
Să-i facemii și cătăramă, 

Că, de nu i-lit vomii drege. 

Popa cu noi nu mai merge; 

Şi o ţiră de untură 
Să ungemii pe nunulă la mână, 

Că, de nu-lii vomă vindeca, 

Totii pe noi ne-a blăstăma! 

ră dâmna miresă, 

Care e cea mal alâsă, 

Plângândă cu lacrimi pe frunte, 
Câtii bobele de linte, 

Ii sărea stropil 

Toti câtă bobii, 

Șin piciore s'a sculati 
Peste ste s'a uitati 

Pe noi ne-a ales 

Indărătii ne-a trimăsi, | 

La alti patrulea cornti de masi, 
Unde a ședută domna miresă. 
Că și-a uitati o măhramă 

Multi mândră și frumosă 

Să ne-o daţi d-voâstră : 
Fie și de ini, 

S'o şterge mirele de vină! 

Fie şi de Dumbactt, 

. 

'N6ut și de alea ne placii!: 
Fie și de strămătură, 

| Omii șterge caii la gură 
Și-omi depăna după şură! 

Tie și de arici, 

Numai să fie de. -aici, 

Să nu fie de prin vecini, 
Să păţimii niscai ruşini. 
Dară acuma să luăm
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Câte unii păhari de vinarsii 

Să ne trâcă de necazi, 

Câte-ună păhară de b&utură 

Să ne mai udămit a gură, 
Că, de nu o vomi uda, 

Nu mai putemii cuvinta! (1) 

O altă variantă a oraţiei acesteia, toti din “Transilvania, 
care așişderea &e ţine de colăcasi, când sentoreii după pin- 

tonă, sună așa: 

Si mai bună dimineţa 
La domnia-vâstră! 

Ne-amii dusii 
Până unde nc-amii dusii, 

Şi ni sa făcută drumulii crucișii 

Și nu nc-amii mai pututit duce, 

Că carăle ni sai desferecatii, 

Şi calul jupânului mire sa o- 
Junânesa [pintitit, 

Miresa 

În piciore s'a sculatii 

Și cu glasti mare a strigatii: 

—Întoreeţi-vă la casele mele 
În care m'am născutii, 

În care am crescutii   

Si la maica mea 

Cu care am trăitii. 
Și așa am ouditii 

Că s6cra mică 
ÎN mai voinică, 

Că s'a sculatii mai: dimincţă 

Cu mătura 'm braţe 

Și a măturatii 
În patru cornuri de casă 
Şi patru de masă 

Şi a fi găsită 

O nătramă de mătasă. 
Si faceţi bine și mi-o daţi, 

Că aceea e a nostră (2). 

-, 

După ce sfârșesce colăcariulă orația acâsta, li se dă pin- 

tenulă sat mahrama miresei. 

Atuncă călăreții sau colăcarii pornescii în fuga mare ca 

să ajungă carele cu zestrea miresei, ca împreună intrând în 

“curtea mirelui, spre care sa îndreptatii, să îumâneze domnei 

mirese mahrama cu care să-și ștergă lacrimele ce-a vărsatii 

“până aici (3). 

La Alovlachii din Dalmația, cari încă au datina acâsta, 

mirele merge asemenea, numai până la unii loci, sentorce 

apoi de-odată îndărăptii şi alergă dimpreună cu cumetrulă 

41) 1. C. Tacită: Nunta la pop. rom. publ. în op. cit. p. 

(2) G. Dem. Teodorescu: Poesii pop. 
(3) IL. C. Tacită: Nunta la pop. rom. publ. în op. cit. p. 5 

29—31,: 

rom. p. 181.
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„său până la casa miresei. Aici, dând de soera sa, care îlii 
aștâptă în pragulii ușei, îi sărută mâna, și după acesta, pri- 

mindă de la dinsa o cmahramă», pentru care îi dă o jumătate 

de țechină, alârgă, 6răși după escortă ca să ocupe loculii ce 

„i-se cuvine (1). | o 

(1) Diiringsteld, op. cit. p. 28...
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XXXII. ÎNTIMPINAREA. 

In unele părţi ale Transilvaniei ajungendi nuntașii cu ni 
resa aprope de casa mirelui, 

merge înainte ca, să dea scire 

colăcariulu cu unii călăreți 

cum Că vinii în pace, și de 

a-casă să aducă, veste, că acolo îi aşteptă. Ostașii zăbăvesci, 

er colăcariulii ajungândiă -la porta mirelui dice așa: 

Și mai bună s6ra 
La domnia-vâstră 

Cinstiţi Gmeni de-omenie, 
Dumnedeii să vă ţie! 

Bile șepte fără şese, 

-De când ami plecati de-acasă, 

Cu alu nostru împărati, 

"Multă lume amii umblati. 
Și umblându atâta lume 

Amă văduti câte-o minune, 

Care tote vi le-oiii spune, 
Şi credeţi, că nu sunt glume. 

Dar mai ântâiui vremi să scimii 
Ore bine nimerimi ? | 

Ore asta ni-i. cetatea, 
Din care ami plecatii cu stea? 
Și co veste-i în cetate, 
Aveţi pace sănătate? 

Că- noi câtă ce amii pornitit 
O luncă ami nimeritii, | 

$. FI. Jarianii, Nunta la Români, 

  

Şi fiindă vremea târdic, 
Ea sare din câmpie 

O ră grosnică cumplită, 

Cu ochii mari şi sgâită, 

Dar fiindă că viteză mare, 

Mi-am uitati că sunt călare, 
Şi pe şesulii celi frumosi 
Am luati fuga pe josii. 

Dar și soţului dingă mine 
Tugea cu. cădricii în vine. 
Eli atuncea strisă : holtii ! 

Cași mai fugi și nu potă! 

Atunci fera 'nspăimântată 

Incepu-a. fugi 'ndată, 
Preste şesii și preste dâli, 

Epurele fugea ca ună calii. 
Vedi aceca vitejie 

Un'o face dintr'o mie. 
Făceţi-vă voie bună 
Și credeţi că nu-i minciună. 

10
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Starostea răspunde ceva ridendă, că s'a speriati de ună 

jepure de viteji mari ce sunt. Eră colăcariulă vorbesce mai 
departe : 

Cinstitii vornice. de loci, 
Dee-ţi Dumnedei norociă, 
Îasă-ţi părulă prin colopii 
Și cămașa prin cojocii. 
Pote că ați auditii 
De bătaia ce-amit avutii, 
Când pe drumă călătoriamit, 
Cu'mpăratulă nostru mergeamiă. 

Cu “Turcii ne-amii întâlnită, 
Șl-amii avutii răsboiii cumplită. 
După noi au alergati 
Pân' la delulă celt înaltă. 

Acolo-aii statii să răsulle 

Pân' nc-amit ascunsă noi în tule. 

Aşa dar, că nc-amii purtati bine, 
Ei și soţulit de lângă mine? 

Aci starostea, cr le r&spunde ce-va riqândă cu toții cei de 
faţă, că sai purtati așa de răi. Dar colăcarulii se lace că 
nică nu-i aude și vorbindă mai departe dice: 

Cinstiţi Omeni de:omenie, 
Dumnedei să vă ţie! 
A nostru mare 'mpăratii 
O vedenie-a aflată, 
Unde șede-o "mpărătesă 
Vedenia cea frumâsă. 
La dinsa a alergatii, 

“Cu dinsa mâna a dati, 
După ce s'a sfătuită 
Apoi s'ati și logodită. 
După ce sau cununatii, 
Toţi cu bine le-ati strigată : 
Vivat, vivat să trăescă 

Aici se aduce colaculiă : 

  

Domnul să-i blagoslovâscă! 
Vin amendoi împreună, 

Spre a n6stră voie bună. 

Maica mirelui să [ic săntosă, 

Că nora-i vine veselosă ... 

Cinstite vernice! 

Să-ţi mai spună âre-ce: 
Dute casă iute tare 
Și spune la sâcra mare, 
Să dea; semnuliă gătatu, 

Colacu'n suliță împlântată, 
Ca și mirelui să-i placă. 
Semnulii celi buni de la maică. 

cerutii și colăcarulă luându-lă s 
întâree la ste dimpreună cu celă ce l'a petrecutii, apoi vinii 
cu toții cu veselie la casa mir elui, unde își petrecii până ce 
se adună toți 6speţii, câţi au fostă chiemaţi la nuntă, dar nu Sai dusă după mirâsă, fiindă-că după mirâsă numai aceia 
mergi, pe cari îi polftesce mirele și Părinţii lui, er cei-lați chiemați numai la casa mirelui ieat parte la ospății.
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Călăreţii îşi dau jos năfrămile de -pe: spate, și rEmâni 
aici până după cină, petrecendu-și cu joci. TEfărița. și ste- 
garulu descarcă de pe cari cele aduse, și le așază la loculii 
lori. Sosindă chiemaţii, pe cari de noi i-ati invitatie chemăto- 

rii, se pună la masă și cin6ză cu toţii împreună: (1); 

În alte părți din Transilvania se întimpină miresa astu-leliti:- 

Cum aă luatii Pintenulă miresei, călăreții plecă în: fuga 

mare până ce ajungi carulu cu miresa și apoi întră îndată 

la “mire în curte. Caii sunt duși în coșare, carului se descarcă, 

mirâsa este primilă de s6cra cea mare cu cuvintele: «de aci 

înainte îmi vei fi fiică și ajutoriw, apoi o sărută; (2). 

După acâsta: se pune o masă de naintea, casei, se asterne 

unii straiut pe diînsa, se presură cu flori, se pune pâne, b&u- 

tură și sare, pe care suindu-se miresa, aruncă grâu în cele 

patru puncturi cardinale. Prin acesta voescii să arete, că precum 

sbâră și se depărtâză grăunţele aruncate, așa să sbore și să 

se depărteze tote relele de casătoria sa; şi precum : grâul 

semânati f6rte înmulţite fructe aduce, -așa să se înmulțescă 

și să sporescă și fericirea lori (3). 

“Scoborindu-se de pe masă, socra, cea mare o „învârtesce 

de trei oră în jurulă unui vasă cui apă. | 

Apoi mirâsa tornă apă socrului şi socrei, nașului și nașei 

să se spele spre semni că, ea. va asculta, consiliile noiloră 

părinți corporali (socrului și s6cra) și pe ale celori spirituali: 

(nașuli și nașa). 

Apoi mirâsa stropesce pre toți giurii împregiurii și îm- 

preună cu mirele duce restulă apei la rădăcina unui pomii 
în grădină (4). 

_(D B. Vicii, op. cit. p. 31—38. . . 
(2) 1. C. Taciti, Nunta la pop. rom. publ. în op. cit. pb. 59. 

(3) D. 'T. Bojincă, op. cit.,'p. 211. Nota 2. 
(4) Î. C. Tacitii, Nunta la pop. rom. publ. în op. cit: p. 59.—D.T. Bojincă, 

Op. cit. p, 218 Nota 1: eLa Românii de acum se face'stropirea cu „apă aşa: 
Mai ântâiă se stropeste mirdsa, după accea stând” cala pragulit' casei-'din
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Joculii urmeză încă în curte, când mirâsa întră în casă, 

Înainte însă de întrare în casa socriloră, ea se proptesce în 

pragi și: nu vrea să între până după multe rugăminte, prin 

ce arată, că ea.nu sa îmbiată lori (1). 
După ce a.intratii, sâcra cea mare o primesce cu unii 

frâu, prosopit oră brâă, cu uni colacă ori cu unii păhari do 

miere | 

„O lăgă cu feâulia de mână ar&tându-i în modi alegoric 

legătura conjugală, ce. are să lege pre noii căsătoriți, o unge 
cu miere pe frunte şi, înconjurândă camera, unge cele patru 
colțuri ale casei. 

Miresa, lea o bucăţică de colaciă : și întinge în miere și o 

mânâncă, apoi restulii se pune în vatra, focului (2). 

În Macedonia, .ajungendă miresa la casa mirelui, este în- 

timpinată, la portă de s6cra sa. și de nuntaşi, acolo i-se aduce 
uni copilăi micii de-lii ține în braţe şi-lă sărută, apoi uni 
ali doilea și. ali treilea, pre cari îi sărută pe rând; când 
este să trâcă pragulă să între în ogradă, i-se dă o farfurie 

cu. untă și ea luândă din elii cu degetele, unge praguli ușo- 
rului sus şi josii, apoi în drepta şi în stânga, și drepti ștergarii 
spre a-și șterge degetele, i-se dă uni caieri de lână, apoi unii 

m&ri în care se află virite mai multe monede, şi-l aruncă 
drepti în susă și care îli prinde acela se consideră, că are 
să fie cu norocii. "Toti atunci în unele locuri socra pune pe 
capului miresei o turtă, şi o ține puţină, „apoi o frânge în 
două bucăţi. 

Cum. întră miresa în casă, nâmurile. ci începi a cânta: 

  

lăuntru, stropesce pe toţ cel ce se  ană la nuntă cu acea apă și îi şterg ge cu 
0 ştergură anume gătită. Nuntaşii toți sunt îndătoriţi a se strecura peste 
pragi, ca să-l potă stropi mirâsa.» 

(1) Com. de d-lă |. Popă Reteganulă. 
(2) 1. C. Taciti, Nunta Ia pop. rom. publ. în op. cit. p. 59,
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Sun'nă salce'sălciră, - - Sub o salce sălcidră, 
Să-și o lia ginerile sub suoră, : | Să-și o tea ginerile subsudră,.. 
S' nă bănezi lungină; . Să trăescă lungi ani;. 
Ne-aduseși o ghirachină, Ne-ai adusă o lebădă, 
Și umplu casa de luiiină; Şi umplu casa. de. lumină ; 
S' nă bănezi sor, mărgedă,  |Să.ne trăesci. soră rhărgea, 
Si îii umpli casa di haraoă. Să ne umpli casă de bucurie! 

În Pindă când este să între mir6sa în casă, socra îi așterne 
adimpt (șăiacu) albă pe: care:ea. “calcă, apoi“ nuntaşii 0 urză 
dicându-i: «să băn6ză, şi incherdu bun, Dumnedeu să-și dea 
lilicele di tru Mai, și straiiile vărnă ră, să nu ti lipsasca: 
—să, trăesci, şi norocii buni, Dumnedei să-ţi dea, florile din 
Mai, şi straele să nu-ți lipsâscă nici o dată.» | 

În locurile unde este obiceiul ca .mirâsa să se întârcă 

călare de la biserică la casa mirelui, socrulă ci, sati unii altii 

bătrân o scoboră de pe calii, și tăind chinga dela samari 

(unt felii de șea) îlu restornă, în semnii că nu mai este de 

trebuință, fiindă că mirâsa nu va mai încăleca, ci va rămâne 

în casa bărbatului pentru totdeauna; apoi miresa, cu femeile, 

cari o însoțescii se ducii într'o. cameră a parte, unde vine 

ună băețelu, care are tată și mamă și apucândii cu .dinţii 

sovonuli (vălulii) îli scâte de pe' obrazulu miresei (2). 
În alte locuri toti în J/acedonia, ajungândă mirâsa a casă 

la ginere (mire), muma, ginerului aruncă, grâu asupra corte 

giului,—mirâsa, se dă josă de pe calit şi unii copilu ce are 

părinți vii âncă trece pe sub calulă ei; atâtii ginerile, câtii și 

miresa trebue să iea sama spre a nu atinge praguli ușei 

intrându. Pe pragu se pune uni cerci de bute,prin care sunt 

nevoiți să trecă, plecând-se și ţiindu- -se de mână; pe urmă acelă 

cerci se rumpe în doue asupra capetelori lori (2). 

În Bucovina, cum ai ajunsi și au întratit:în ogradă cu tră- 

(1) F. T. Burada, Datinele la nunţi ale pop: rom. din Macedonia, publi 
op. cit, p. 422—428, za 

4 (2) Dim. Bolintincnă, op. cit. pag. 90. ee pei
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suro, în care-se allă. mirâsa și pe care cărăuşulii o trage de 

comuni! de năintea casei, nuna cea mare începe a juca în tâte 

părțile, a bate în pălmi şi a chiui: 

U, iu, iu și, na, na, na, 

Socră mare, draza mea, 

S6cră mare, 

Socră mare! 
m Eşi afară; 

“Eși afară! 

“a afară, socră mare, 

Că-ţi aduci pieptănătâre, 
Să te pieptene pe capă, 

Cu ună pieptene de fagă, 

Cu dinţii” cei mari, 
Uroși și tari, | 

Bine. să te descâlcescă, 

Cu dinţii cei mici, 

"Ascuţiţi şi unei, 
Bine să te dupăcâscă ! (1) 

Sai..astu-feliti : Se 

Bucură-te, socră mare, 

Ți-aducă poră_ca o flore, 

Ţi-a pune de lăutore, 
Și te-a unge cu unsâre, 
Şi to-a la, te-a pieptăna, 

u capulii de gardii te-a da: 2 

Sau așa: 

| Eși afară, s0cră mare, 
A ȚI-am adusi pieptănătore, 

| Să te pieptene pe capi, 
C'o bucat' de lemnii de fagi, 

“ Dar. fie şi de răchită, 
„Numai să fie pârlită! (3) A 

(1) Din Ilișești, colecţia autorului, 
(2) Din Crasna, diet. M. Bărbuţă. - 
(3) Din Scheta, sati lângă Succva, com. de V, Balintescu, stuud. imn
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Dar nu numai nun acea mare chiue astu-leliă, nu numai ea 

singură, strigă, pe socra cea mare, maica mirelui, să iasă afară 
spre întimpinarea miresei, ci și tâte celelalte neveste, cari 
ai petrecuti pre mirâsă, cum aă întratii în ogradă începit 
unele a bate din pălmi, 6r altele în linguri și a dice: 

Sau: 

Sau: 

Bucură-te, sâcră mare, 

Că-ţi vine chieptinătâre, 

Să te chieptene pe capii 

Co bucat' de lemniă de fagăj1). 

Bucură-te, socră marc, 

Că-ţi vine chieptănătore, 

Să te chieptene pe capi, 

Cu dou& lemne de fagi (2). 

Bucură-te, s6cră mare, 

Ca veniti pieptenătâre, 

Cu unii pieptene de bradiă 

Să te pieptene pe capi, 

Să-ţi dec câte-unti ciomagii (3). 

Bucură-te, sâcră mare, 

Că-ţi vine pieptenătore, 

Să te ungă cu unsâre 

Să te dee 

Cu eapulii de chiotore (4). 

Totii aşa chiue la, acâstă ocasiune și Româncele din ţi- 

nutulă Năseudului în 'Transilvania: 

Bucură-te, s6cră mare, 

Că-ţi aducii Dieptenătore. 
  

(1) Din Mânăstirea» umorului, com. de d-lă G. Avram, şi din Pojorita 
com. de I[. Flocea, stud. gimn. 

(2) Din Marginea, com. de If. Bodnarescu, stud. gimn. 
(3) Din Calafindesci, dict. de Sofia Frâncu. i 

(4) Din. Voitinelii, com. de d-liă T. Gramatovi că.
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- Pe unde te-a pieptăna 
Septe ani 'nu te-a mânca, 

Fără totii. te-i văeta (1). 

O săracă s6cră mare, 

'Ține-te'n pici6re tare, 

Că ţi-ai căpătatii nororă, 
De gândesci că ţi-i sororă 
Şi-i suflă .vântulă prin gură 
Ca când. ai sufla prin șură. 
Ţine-te, nu te lăsa, 

Că nora te-a scărmăna 
Și ţi-a da nenumărate 
Preste capii și preste spate, 

ȘI ţi-a da și preste mână, 
Şi-i răbda că ești bătrână. 
Și-a da și la socru mare, 

Că-i decât tine mal tare. 
Răbdaţi soeri amândoi, | 
C'atuncea v'omii scote noi (2). 

După ce-aii întrată în. ogradă și pe când se apropie de 
ușa casei: 

Bucură-te, s6cră mare, 

Că ţi-am adusi. lucrătâre 
O noră ca și o fl6re.: 
Ne-amii preumblati prin grădină, 
Ţi-am adusti o gospodină, 
Gospodină luerătâre, 
Frumușşică ca și-o fl6re, 
Toti s'o nai la cheutâre (3). 

Saii acesta: 

Totă vara n'am lucrati 
Toti 'de-acestea-am așteptati: 

(1) Com. de d-lui 1. Popă Reteganulii. 
(2) Din Năsăudă, com. de d-lu 1, Popii Reteganuliă. (3) Din Crasna, diet. de M. Bărbuţă,
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Nică la vară n'oiă lucra, 

Toti de-aceste-oiit aștepta, 

Că mai am .pe cine-va. 

Bucură-te, seră mare, 

Că al noră ca o fl6re, 

Ca dumnia-ta lucrătâre. 

Să o legi la cheutâre. 
Mam preumblatii prin grădină, 

- Mi-am adusti.o gospodină; . 

M'am preumblati prin ocolii, 

“Mi-am adusi unii ajutoră (1). 

Socra cea mare, care toti timpul câți a fostii și s'a pe- 

„trecută nuntașii la părinţii miresei, a stătutii a casă, cum. 

vede-c'a. întrată .nunta în ogradă, iese dimpreună cu băr- 
batul s&ă spre întimpinarea miresei cu pâne, sare, zahără- 

sait miere, o strachină în care se află aghiasmă și unii struții 

de busuiocă, precum și cu uni șipă de rachiă în mână, 

cari obiecte însemneză, că tinerii căsătoriți câtii voră trăi să 

aibă de tâte în îndestulare și viaţa, să le fie dulce ca mierea. (2), 

și făcendă și ea voie bună. strigă: 

U, iu, iu și bine-mi pare, 

C'aţi adusi voinică flore, 

Floricică dela Mai 
Să ne fie de bunii traiti (3). 

După acâgta, stropindu-o cu aghiasmă și cinstindu-o pre 

mitâsă o coboră din trăsură josii și ținendu-o de mână, în- 

cunjură de trei ori trăsura cu dinsa (4), sai jocă împreună . 

unii jocii împrejurulă trăsurei (5). Mirsa iea apoi dela ca- 

lulă din drepta căpețala de pe capi sai îi. desprinde. unii 

U) Din Crasna, .dict. de M. Bărbuţă. 

(2) Pretutindenea îndatinată în Bucovina. Toti cu pâne 'e întimpinată mi- 
râsa de cătră s6cra cea mare și în distrietulit Bacăului din România. Vedi 
«Columna lui Tralani», an. IX, p. 417." 

"(3) Din Ilişesci, colecţia autoriului. 

(4) Datina Rom. din Ilişesci și a celoră din $Şchefa, com. de V Bălintescu. 
(5) Datina Rom. din Boiană, com. de V. Turtureni.



| — 6314 — 

ștrengi ; Ge dacă la trăsura, cu care a venită, ai fosti boi 

înjugaţi, iea totii de la boulă din drepta, resteulii și-lă aruncă 

peste capii. Acestă procedere însemnâză că ea scie rânduli 

gospodăriei şi că nu se va întârce mai multi îndărăptă la 

părinţii stă (1). După acesta, întră cu danţuli în casă, ținând 

s6cra cea mare şi acuma pre mir6să de mână. Er după ce 

a întratii în casă o pune după masă și cinstesce la. dînsa (2). 

In unele comune, precum bună oră în Crasna și Calafin- 
“desci, nu e datină ca socrii cei .mari să ieasă întru întim- 

pinarea miresei, ci în loculă acestora .iesii nisce rudenii mai 
de aprâpe ale mirelui și acestea, o întimpină. Socrii cei mari 
românii în casă. Socra cea mare face numai atâta, că ne- 
mijlocită înainte de ce ai să între tinerii în casă, așterne, 
dupre cum este pretutindenea obiceiă, unti covori, o seiță, 
unit lăiceriă sai şi unt folă de lână. din pragului ușci dela 
tindă și până în pragulă casei, anume ca tinerii și mai alesii 
mirâsa, când va intra în casă, să nu calce pe pămîntul 

solii, ci pe așternutit.. Insă cum a așternutu covorulii îndată 
întră 6ră în nunteu și se pune cu spatele -la horn, ca mi- 
resa, când va întra, în casă, să nu se uite în cuptioriii, căci 
nu e bine. A 

După acâsta descălicândi mirele. de pe calului sti și du- 
cendu-se la trăsura, în care se află”. miresa, o iea pre acâsta, 
frumușelă în braţe și o scoboră jost. Apoi sosind și vor- 
niceii s6i dimpreună cu alți. feciori, fete și neveste, cari se află 
de față și formândă unt danță mare, în fruntea căruia se 
allă vornicelulii primare, eră la: mijlocii mirele și miresa, îi 

„Vîră pre aceștia cu danţulă în casă. După ce at: întrati în 
casă jocă cu danțulă de trei ori pe după masă, €ră după 
a treia Gră, stândi toți locului, se așeză, după masă asti-feliii 
ca mirele și mirâsa să vie în capul mesci.. 
NI 

(1) Datina Rom. din Ilişescă și a celorii din Șcheia, com. de V Bălinteseu. (2) Datina Rom, din Schela şi Bofanii, i !



| — 635 — 

In timpului acela când se învertescui cu danţulii împreju- 

rulii mesei, nevestele, cară sunt. prinse în danți, cântă mai 

multe cântece, între carile și acesta: . 

Pân” nu jocit pe lângă patit 

Nu-mi dă sâera de mâncatii. - 

Pân' nu jocii pe lângă stâlpii 
Nu-mi dă s6cra să nănânei. 
O săracă s6era mea 
Îmi dă lapte 'ntro lulea; 

Mămăligă p'o sureca, 
Et mănâncii și-a r&mânea 
Pentru biată socra mea. 

„Ea mă ţine după ușă 
Într'ună ștfubeiu cu cenușă 

Şi-mi dă brânză pe-o țăpușă 1). 

„In cele mai multe sate din: Bucovina este datină, că atunci, 

când are mirâsa să pâșâscă peste pragi, socrulii celui mare, 

sait unuli dintre nuntaşi, dar mai cu semă unii vornicelu, 

să o rădice pe susii și, așa să o trâcă ca să nu ajungă de 

felia pragul cu picidrele.. În altele. însă, unde nu este acâstă 

datină, miresa singură caută a.păși astu-feliă, ea, nică de cum 

să nu se atingă de pragit (2). 

Nuna cea, mare și cu „nevestele, cari se anlă i în trăsura cu 

zestre, nu se scoboră din trăsură până ce nu ati băgato 

pe mirsă în casă şi ali așezato după masă. După acâsta 

eșindi vorniceii dimpreună cu alți feciori din casă, nuna, 

în Boianii şi în alte sate de pe lângă Prutii, sfașea, începe 

a lua unulii câte unulii tote lucrurile, câte se află în trăsură 

și jucându-le le dă vorniceiloră ca, să le ducă în casă. Mai 

nainte însă de a le da chiue: 

(1) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă. 

(2) Acestă datină se allă și la Românii din Transilvania. «La Români, — 
scrie Bojinea, op. cit., p. 212, Nota 1, — rădică socru pre noră-sa in braţe 

și aşa o trece peste praziă; într'altele eră trecă singure miresele peste pra- 

gulă casci, ci pășescă de sus, ca nu cum-va să se atingă de pragii» 

n
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“U, tu, iu, şi na, na, na, 
Vină "n c6ce, nu ţi-oiă da, 
Până ce nu ţi-i lua 
Și și-atunci dacă-l pute (1. 

Hu, iu, lu, și na, na, na, 

Da ci 'totuși nu ţi-oiă da, 
Măcar ţapa te-a 'nţepa ! (2) 

Vorniceii luândii zestrea, jucând'o Și virînd'o în casă chiue: 
Totă vara n'am lucrati, 
Totii de-aceste-am așteptati. 
Nici la vară n'omi lucra 
Toti de-aceste-omii aștepta. 
Să trăscă mămuţa, 
Că a făcută fetiţa. 
Să trăâscă fetele 
Caii scărmănatii penele. 
Perinuţa cea dântâit 
Că omii pune-o căpătâiii, 

„Perinuţa cea pestriță 
Că omii pune-o sub costiţe (3). 

Er după ce ai descărcat tâtă zestrea, după ce a duso - 
Și au așezato întrună loci anumiti în casă ca să nu se 
perdă, chiue: ae 

U, iu, iu, şi bine-mi pare, 
Cam umpluti căsa fast mare, 
De perini şi de scorțare. ! -::- 
Săracele prăgurele, . ': 
Multi ati fostă suptrăţele, 
Dumnedei s'a înduraţă 
Voie 'm casă ne-a întratii (4). 

PNR N 
(1) Din Ilişesci, adunată de autorii. t* 2) Din Voltinelt; com. de d-lă T. Gramatovier. (3) Din 'Crasna, dict, de M, Bărbuţă. (4) Din Crasna, 'dict. de M, Bărbuţă:
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Sati și acesta: 

Frunqă verde baraboiii, 

Mi-am adusii ciobanii la oi, 

Să ne pască oile. 

Pe: şesulu cu florile; 
Bucură-te, s6cră mare 

Cami ai pieptănătâre (1). 

După acâsta întrândă nuntaşi, câți avură: dragoste de a 

veni dela părinții miresei la mire, şi după ce socrii cei mari 

„îi aşeză pre toți la masă, care e gătită, ca şi lo miresă, și 

anume pre nunii cei mari de-a drâpta, miresei, 6r pre ceialalți 

„după aceștia şi de-a stânga mirelui, vine unu frate de-a 

mirelui sait, daca, acesta nu are frați mai mici decât din- 

sulă, apoi uni vâri Sail și unt vornicelă, cu două vă&rguțe 

verdi de mări sau pării în mână şi prindendii a juca cu 

v&rguțele de naintea miresei, se apropie din ce în ce totii 

mai tare de dinsa și apoi îi rădică hobotulii cu vărguțele 

de pe capă, căci mirâsa, de cum a fosti înhobotată a casă, 

la părinţii săi, totă înhobotată rămâne până în momentuli 

acesta. 

Când prinde fratele mirelui sati vornicelulii a, juca cu văr- 

guţele spre a rădica miresei hobotulă, una dintre nevestele 

de față sati lăutarii cântă, următârele versuri pre cari le acom- 

paniază cu vidra: | | 

Rădică hobotulii tău 

ŞI-L vede pe socru-tăti 

Şi ţi-a păre tată-tă. 

Ba! pâte-ă și mai frumosi, 

Numai nu-i așa milos, 

Cum ali tăi nene ţi-a fostii. 

Rădică hobotu-tăti 

Să veci pe cumnatu-tei, 
Semănă cu frate-tăi. -. 

(1) Din Botanii, com. de V. Turturânăi.
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“ Ba! pote multi mai frumosi, 
Numat nu-i așa milosii, 

Cum al t&ii frate ţi-a lostii.- 
Rădică-ţi basmaua ta 

ȘI-I vede pe -scra ta 
ȘI ţi-a păre maica ta. 

Ba! pâte:i multă mai frumosă 

Numai nu-i așa milosă, 

Cum era maica-t'acasă. 
Desrădică-ţi basmaua, 
Să vegi pe cumnată-ta 

Ţi-a păre că-i soră-ta, 
- „Ba! par că-i multit mai frumosă 

Numai nu-i nici pici milosă, 
Cum 'era soră-t'acasă.. .. (1) 

După « ce i-a rădicatii hobotulă de pe capi îlu jocă atâta 
de-asupra capului miresei, câtă și de naintea mesei, apoi îlii 
stringe. 

Pentru ădicarea Nobotului miresa dă asa-t -și atunci celui 
ce i Ta rădicatii o năframă forte frumosi cusută (2). 

In meenții apuseni ai Transilvaniei, pe când se apropie con- 
Voiuli nupțială de casa socrilorii, pe când cuscrii utescă și 
nuntașii pușcă, se află în curte o masă pusă și acoperită 
cu o față albă de pânză; pe masă e unii blidu cu grâu și 
unii ciubărașă noii cu apă, &r pe la Alogoși, lângă masă e 
şi ună Armindeni. In fruntea mesei sunt neveste, rudenii de- 
ale mirelui, și intrândă carulă în curte, sorniculă, stegarulă, 
cuscrii, nănașii și finiă încunjră masa de trei ori, 6r una din 
neveste aruncă cu grâu peste ei și alta îi stropesce cu apă 
Cunăi pămătufă. După acâsta unul din cei mai de aprope 
consângeni ai mirelui seste de la jugă unii restei pe care 
îl dă miresei ca să-l arunce peste casa mirelui. 

„ Săcra mare aștâptă mirâsa în pragul i ușii și o prinde în o 
(1) Din Crasna, diet. de M. Bărbuţă și din Mahala, com. de d-lă Tomoiază. (2) In cele mai multe părți ale Bucovinei,
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braţe, ținândă în amândouă mânile o bucată de pânză albă, 
ca să nu o prindă cu mânile dle, şi sărutând'o în obrază, 

i pune pe capi unu colaci, pesto care mai pune și unit fieră 

cu grâti și cu puțină sare. și întrândi în casă, se preumblă 

din noii în ordinea cum sa preumblati în curte, de trei oră 

împrejurulii unei mese anume pusă (1). 

In comitatulii Zarandului când mirele e aprope ca de vro 

200 pași de casa sa, atunci. cusciii începu a cânta: 

Icși afară sâcră mare, 

„leşi fără de! ntârdiare, 

De-i ved& pe nora ta, 
Că-i lrumușică 
Și tincrică 

Ca ună firii 
De trandafiri, 

Ie când ajungi acum la pârtă și întră în curte (ogradă) 
s6cra mare cu o lumină aprinsă într'o mână, cu sare şi cuni 

ţipă, în care se află foufit de pădure, în cea-laltă mână, 

iese înaintea norii sale și-i grăesce așa: 

Noră drăgălașă, 

Să fii voiosă, 
Totdeauna sănttosă! 

Nu fi întristată, 

Şi nică supărată, 

„Pentru maica ta Yubită. 

Care -a rămas amărită, 

Că și ei maică îţi sunt, 

În faptă și în cuvîntii. 

Bine:mi pare C'al venitii, 
Şi. la noi că mi-ai sosită. 

Țipăulă și sarea, cu care e întimpinată, însâmnă ca miresa 

să aibă totdeauna norocii la semă&nătură de grâti și. ca nici, 

când să nu-i lipsâscă cele trebuincidse din casă. Ie fonfiulă - 

( Frâncu şi Candrea, op. cit. p. 166.
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însemnă ca să nu-și perdă faţa, să nu îmbătrânsscă iute, ci 
să fie toti tânără la, față, cum e fonfiulă și vara Și Gena verde. 

După acesta întră cu toții în curte Şi se ducă până de 
naintea, casei, unde se află o masă pe care e pusti unii ciu- 
bără mai plini cu apă, uni struți mare de busuiocii și uni 
ștergariu. 

Sosiţi aice cumătra, (nuna) ea struțulă, îlă bagă în apă și 
începe a stropi cu dinsulii. pre cuscri, 6r mir6sa luândi şter- 
gariulă pe umără și o lingură în mână dă fie-cărui cuseru 
apă ca să se spele. 

După ce sai spălată și sati 'ștersu toți cuscrii şi după ce 
fie-care a aruncată în ciubărulii cu apă câte vro câți-va, bani, 
eat amândoi mirii ciubărulă de torți și ducendu-li la o ultoie 
de mări saii pără varsă apa la rădăcina aceleia, 6ră banii, 
luându-i îi daă cumătrii ca săi păstreze până la unii timpii 
anumiti când îi capătă, îndăr&ptu. Toti atunci plecă una, dintre 
crengile ultâiei și pune pe dinsa prima din cosiţele miresei, 
Gr mirele taie crânga, asti- felii ca prima să cadă în brațele 
miresei. 

În urma acestei proceduri întră cu toții în casă și încon- 
jurândă cumătrii şi cu finii de trei ori masa, se așeză fie- 
care la, loculii ce i-se. cuvine (1), 

În unele ţinuturi, mai alesii pe Crișulă- Albă, când vine 
mirele și miresa de la biserică și voindiă să între în casă 
o femee stă lângă pragul ușei cu unii ciubărașii noi cu apă 
din care dă la toți Sspeții să se spele pe mâni și cari se 
ștergă cu uni Ștergarii noi de pânză. Fie-care aruncă în 
“Căubărașă criţari sat libre de argintii. Pe urmă mirele şi miresa 
bagă prin tortele Ciubărașului o năframă, ţin6ndă unulii de 
uni colții și cel-l-altă de alti colții şi mergii în grădină la 
o ultole (alt6ie), unde varsă apa la rădăcina ei, 6r banii îl 
iea mirâsa și îi pune în năframă. 

    

(1). Com. de d-lă 71. -Dușanescu..
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Mirele tâie- o eledtubă din altâie. Tăierea acesta însemneză: 

trecerea virginei în statulă femeiloră, măritate; 6 vărsarea apei 

în grădină la altâie însemnâză; lucrarea moșiei pă intesci și 

nepărăsirea ei până la morte. 

Ultdia, dice poporulii că însemneză legătura” între feciorii 

și feciră și viața conjugală (1). 

În prejurulă Timișorei, ajungândi nunta la casa mirelui, le 

Yese întru întimpinare socrului mare, talălă mirelui în pârtă, pe 

care cumătrulă mare îl salută după datină şi-l mai întrâbă: 

— Voe vi-i de goi (2). | 

—Din tâtă inima și cu totii dragulă >—vâspunde socru mare, 

și toți întră în ocoli. 

Înaintea ușei cuinci e pusă o masă scurtă, Diverulii aduce 

mirâsa lângă meâsă şi-i dice: 

— Sue soră aici! —și mireșa, se sue cu pici6rele pe măsuță. 

Cumătrului mare cu mirele și conductulii se posteză pe 

de napoia măsuţei. Musica şi vuetuli tace. 

Atunci pășesce socru mare naintea miresci, acum norii 

sale, o ica, în braţe, o întrece odată și 6răşi o pune pe masă. 

Așa face de trei oră și la întrerumperi mulţimea strigă ; 

Vivat! amin! | 

Apoi strigă socra mare: 

— Aduceţi-mi ciurulă, să vădu scie nora ciurui, și dă 

ciuruli cu grâii miresei, care e toti pe masă, care învâr- 

tindă căurulii de două trei ori, îlu aruncă peste capi. | 

In unele locuri aduci înainte fvânele cailoră și diverulă 
înfrânândă pre miri, așa-i mână în cuină, întru semnii că 

ci doi așa se ţinii cătră o laltă ca, doi cai înfrânați la rudă. 

In alte locuri aduci braciri, o legă pre miresă pe după 

câpse și mirele o povățuesce în cuină. 

(1) Frâncu și Candrea, op. cit. p. 167. 
(2) Goști vine de la germ. Gast. Acestă terminii germanii în 166 de ani sa 

respândită în totii Banatulii, scoțendă pre rom. dspe și ture. musafiră. 

£. E. Marianii, Nunta la Români. . 41
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In' cuină se așeză miresa pe unii scaunti cu fața cătri 
ușă și ospeți, aci i-aducii o pâne și sare în mână, după aceea 
unulă sat doi pruncuți pe braţe, cărora ca le donez ma- 
ramuţe. , 

Și cu acestea ceremonia întrării miresei în casa mirelui 
sa terminati (1). | 

In Selagiă şi în. prejurulii Oradiel-mari, ajungendii nunta 
la porta casci mirelui, amândoi socri mari îi întimpină cu 
cea mai mare bucurie. Socra iea apoi. pre noră-sa de sub- 
sură și o duce până lângă boii . năintași dela caruli, cu 
«caro a venitii. Aicea miresa, ca și mirescle din unele părți 
ale Bucovinei, iea resteulii dela boul din brasdă și-l aruncă 
câtit pâte peste capi, fără a-i păsa în ce loci va căd€. 
După acâsta luândii nănașii și cu fraţii de mire pro cei 
tineri în mijloculii lovi şi formândii unii feliii de cerci în- 
cunjură masa, ce se află pusă de naintea, casei. 

Nunele, cai stai lângă masă, aruncă întrînşii cu. grâii 
și-i stropescii .cu apă, când nănașii strigă: 

Grâi, grâti 
Să ne dea Dumnedciă! 

Ie nunele: 

„Ba și apă, apă 
| Să ne dea Dumnedeă! 

La a treia încunjurare a mesci mirele descarcă ună pi- 
stolă cu d6ue țăvi și nemijlocitit după acesta întră apoi cu 
toții în casă. 

In același timpă, când intră în casă, sera mare caută 
ca nimenea să nu trecă printre mire şi miresă sati să arunce 
ce-va între ci, ca nu cum-va în urma faptei acesteia să se 
nască, traiti răi între dinşii (2). 
DEN 

() G Traila: Nunta (Srănescă în prejurulă Timișorei, publ.. în eFamilia» an. III, p. 446 și 457, 
(2) Com. de d-lă EI, Popii.
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"În fine la Românii slavisață "din - Moravia, când întră tâ- 

n&ra nevastă ântâia ră în casa bărbatului stil, cuprinde 

soba. (cuptiorulii) anume ca să se familiariseze în n6ua casă, .. 

după aceea iese în ogradă şi se uită la ceriii, apoi în hor- 

nulă din bucătărie. anume ca să capete copii cu ochi albaș- 

iri sai negri (1). 

De şi nu tocmai tote, celo mai multe însă dintre datinele 

descrise în capitululii acesta se află și la alte naţiuni. 

La, vechii Romani bună Gră, cum ajungea cortegiulii nup- 

țialii la casa mirelui, care: era împodobită: cu floră și GU Co- 

vOre, mirâsa ungea ușorii casei celei nuc cu untură de 

porcii saii de lupii (2) sau și cu oleii (3) şi îi învăliau cu - 

lână (4). Prin acâstă învălire şi ungere se credea, că se de- 

părteză farmecele şi se oprescit relele dela casă (5). Apoi ne- 

fiindu-i iertati a se atinge de pragulii casei mirelui, miresa, - 

cra: rădicată deo cătră “alţii și trecută pe susii pesto: pragii (6). 

Fundamentulă acestei datine este, după Plutareh, aducerea 

aminte de cele dântâiti muci ale Romanilorii, “cari nu de 

bună voie, ci răpite cu tăria fuseră duse în casele Romani- 

loră; sai pentru ca să arate că fără de voie întră acolo, 

unde are să-şi pârdă fecioria; sau ca nu cum-va, să calce 

pe pragii și prin acâsta să nu supere pre doița Vesta, cărcia 

cra pragului consacrati (7). 

(1) De. [. N. Enders, op. cit. p. 38. 
(2) Plin. n. h. XXVIII, 9: proxima în communibus adipi laus est, sed maxime 

suillo, apud antiquos ctiam religiosius, certe novac nuptae intrantes ctiamnum 

solemne habent postes co altingere. 
Idem de cadem: Masurius palmam lupino adipi dedisse antiquos tradidit 

deo novas nuptas illo perunguere postes solitas ne quid mali medicamenti 
inferretur. 

(3) Isidor, or. 9, 7, 12. . 
(4) Donat ad Ter. Ice. 1, 2, 60: quum puellae nuberent maritoruni postes 

ungucbant ibique lanam figebant. Isidor, .]. c. 
6) Plin, L e.— Serv. la Virgil, Acn., IV, 466. 

(6) Plut. quest. R. 29.—Serv. ad Buc. XIII, 29.—Isidor or. 9, 7, 12.—Plau- 
tus Cas IV. 4, 1. 

- (7) Plut. quest. Rom. 39.—Bojinea, op. e. p. 212,
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Intrată odată în casă, mirele o întimpina aice cu apă și 
cu foci de pe vatra saii altariulii casei, ca semnii că din 
căldură și umedâlă se nascii fâte, așa, şi familia, ce se nasce 
prin căldură și umeqlă. Apoi mirâsa se stropia cu apă, ceea 
ce însemna, că ca întră curată în casa bărbatului sti, cu 
care va, împărtăși focului și umedâla (1). Apa acâsta so adu- 
cea de cătră uni băiati! sat copilă de la unii izvorii cu- 
rati, și cu rămășiţa se spăla apoi piciorele miresei (2), 

Când întra în casa, soțului săi trebuia să între cu furca 
și cu fusulii în mână (3). 

Ir după ce a. întratii acuma în nuntru, după ce a fostii 
întimpinată cu apă și cu foci și după ce a fostii stropit, 
se ruga deilorii casei nuc ca, căsătoria ci să fie fericită (4). 

La, Italieni, cum ajunge mirâsa la casa bărbatului stii, e 
întimpinată la întrarea în ogradă de cătră socră-sa sait de 
cătră unulu dintre nemurile cele mai de aprâpe ale tânăru- 
lui ei soț, care ţine în mână unt talgeră cu grâu, sare, 
adese-ori și zaharicale, și din cară îi aruncă o mână plină. 
După, aceea mirâsa e condusă la o masă, care e acoperilă 
cu ună covorii prețios și care stă la întrare în verandă. 
Aice tânăra nevastă se scobâră, călcândă pe uni scăueșii, 

  

(1) Dion. 2, 30: îst "mvwvia mbpde vai Băutos îspeâv zobe anovs dc vai pt pt Tv rul sug ăntre)obwzrat pâvwy 
Festi : ep. p. 2. Aqua et isni tam interdici solet, damnatis, quan accipiun- 

tur nuptac. videlicet quia hac duae res humanam vitam maxime continent. 
— Idem de cadem p. 87, 11.—Propert, 5, 3, 15. 

Varo la Non. p. 302, v. felix=p. 182, titionem: contra a novo maritocum item e foco intitione ex felici arbore et in aquali aqua allata esset. (2) Serv. ad Aen. IV, 167.—La Români datina acesta s'a schimbati; în locii de a spăla pruncil picidre!e miresei, spală acuma miresa piciorele unui fe- ciorii, a nașului și a socrilorii. Vedi Bojincă, op. cit p. 215, Nota 2. (3) Plut. quest. Rom. 31. 
(4) Nonius, p. 531: Nubentes voteri lege Romana assestres ad maritimunm 

venientes solebant perveheore alcuc unum, (uem. in manu tenerent, tauquani emendi causa, marilo dare; alium, quem in pede haberent, in foco Larium familiarum. ponere ; tertium ducem in sacciperio condidissent, compito vicinali solere resonare. ” 
|
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care 'anume i sa pusă. Intrândii în verandă s&rută mâna 
noilorii săi părinți, apoi e condusă în cămara pregătită pen- 
tru 'dînsa. 

În unele părți s6era cea mare varsă unii păhară de apă 
denaintea miresei, când acesta pășesce peste pragul came- 
rei sale (1). 

În unele locuri din Tyancia casa, mirelui stă închisă pen- 

tru tinerii soți până ce maica mirelui nu aruncă întrinșii 

dintr'o ferâstră mai mulţi pumni de ghindă, pâne albă, ma- 

zăre și bobii. Apoi ar&tându-se pe pragiă închină nurorii sale 

o bucată de pâne și unii păhari de vinii, pre cari tântra 
nevastă le împărțesce după aceea cu bărbatul săi ca, sim- 

bolii alti comunci vieți viitâre. Aflândi o mătură stândi de-a 
curmedișulă de'naintea, pragului o rădică și mătură casa cu 

dinsa, (2). 

In alte locuri totii din Francia întimpinândii s6era cea, mare 

pre mirâsă (mari6e) aruncă întinsa cu pâne albă. Er mă-. 

tura, care stă denaintea ușei de-acurmedișulii, trebuo so ră- 

dice. Unii băiatii îi aduce o furcă cu unu fuiorit de cânepă, 

care însemnâză abundență în cânepă; feciorii împușcă cu 

pistolele în furcă căutândi ca so aprindă (3). 

În Champagne, mivâsa trebue să îngenunche po o legă- 

tură de găteje spinâse și să cânte de trei ori unii cântecă. 

Ii» în Gascogne socrulii celt mare o primesce cu următ6- 

rele versuri : | | 

-«Ca aste căpătâie de colea, așa-sii de tari dinţii s6cră-ta; 

uită-te, noră, ungherele estea, aii să-ți cășuneze plesnituri 

(dacă nu le-i mătura) (4). 

(1) Diiringsteld, op. cit., p. 96. 
(2) Diringsteld, op. cit., pag. 253, 
(3) Dăringsfeld, op. cit., p. 254. 

(4) P. Lafargue; Cântece și obiceiurile la nunţi, publ. in «Contimp.» anulti 
„YI, p. 9,
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La Grecii cei vechi aștepta în ușa, care cra împodobită 
cu toti feliulu de flori, mama mirelui pre tânăra, păreche cu 
lăclii aprinse. După ce se apropiati tinerii, ca arunca întein- 
şii cu toti feliulă de copturi, cari însemnată . îndostulare în 
tote. Apoi lua pre mirâsă și o conducea în camera, nupțială, 
„care. așișderea cra forte frumosi împodobită, cu totii feliuli 
de flori mirositore. În acâstă cameră se deshobota miresa 
întâia Gră de'naintea bărbatului stă (1). 

Totă așa faci și Grecii not. 

În Tesalia, bună ră, mirâsa, care e întimpinată. de s6- 
cra sa, r&mâne înhobotată până ce se așâză toți 6speții la 
masă. După aceea vine vornicelulti și o deshobotă, er ceia- 
lalți nuntaşi cântă unii cântecii, care descrie muncile vieței 
qilnice (2). | 

La Grecii noi din Tripolița dacă tânăra nevastă, la întra- 
ea sa în cașa cea n6uă, ar atinge pămintulă, se crede de 

unt Semniă 'râi, de aceca se rădică repede peste pragit și, 
înainte de co e petrecută, la culcare, trebue să se urce pe 
uni ciuri ca să-l turtâscă spre dovadă, despre fecioria sa (3). 

La Albansji apropiindu- -se cortegiuli, nupțiali de casa mi- 
relui, mama acestuia se sue pe o rădicătură şi de-acolo aruncă 
cu orezi mai ântâii în miri, apoi în întregi cortegiuli. După 
acâsta, descalecă, mirele, 6r pre mirâsă o scoboră tatălui acestuia 
sati unulii dintre nâmurile sale cele mai de aprâpe. Unii băețeli 
micii aj cărui părinți încă trăescii, căci numai atunci e conside- 
rată de ună aducătoriă de norocii, se petrece de trei ori în colo 
și-n coce pe sub' calii, ca și când ar voi să-l încingă. La ușă, 
prin care întră tinerii, li se ține ună cercă și pe când aceștia . 
țin6ndu-se de mână, trecă printe însulă, se rupe de-asupra 
lorii spre semnă de unire până la morte. Peste pragurile ușilorii 

———— 
(1) Guhl et Koner, op. cit., Grecii, p. 209.—Dr. II. Bliimner, op. cit. p. 156, (2) Diringesfeld, op. cit., p. '59, 

N) Diiringsteld, op. cit, p. 57, 
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trebue să pâșescă mai ântâiu cu piciorul drepti. Ie după 

ce ai întratii în nuntru, vorniceluli («vlam») deshobotă pre 

mir6să, rădicându-i hobotulă cuni obicctă de argintii, mai 

cu s6mă însă cu mănunchiulii de argintii ali unci arme (1). 

La Seri, ieșind s6cra cea mare înaintea miresci pe pragii 

îi dă să guste de trei ori miere dintro lingură. După aceea, 

Ă” întinde unii băiatii micii pre care mirâsa trebue să-l rădice 

de trei ori în sus și totă de-atâtea ori să-lă sărute și apoi să-i 

dărusscă o batistă. Pe urmă, socra îi dă o strachină cu grâu, 

pre care mirâsa trebue să-lă arunce în tote părțile mai nainte 

de ce pășesce cu piciorulă drepti peste pragul cască şi mai 
nainte de ce-i este încuviințatii a întra în camera sa (2). 

La SErbii. din Lowe între Narenta şi Cetina la sosirea 

miresei asemenea i-se rădică pe cală uni copilu, căruia îi 

dăruesce mirâsa unii mării și pre care totdeauna trebue să-l 

prefereze. După: aceca, scoțândi din sînii unii mării, în: care 

c împlântatii unii aspru, îlii asvârle peste casă, ali cărei pragii 
îlă sărută. Intrândii în casă, socra o portă în colo şi în coco; : 

apoi îi dă o rișniţă, cânepă de torsă, andrele, o mătură, precum 

şi multe alte unelte femeesci de casă, dicendu-i: «acestea te 

—
 

aşteptă acuma (3).» o 

În fine, la Aorlachii din Dalmația, copilulă, care i-se rădică 

miresei pe calii, îi dă acesteia o sită cu migdale, nuci, și 

smochine spre semnii că ca are de acuma să cugete Ia alte 

lucruri mai seridse, și nu la mâncare, din cate causă mirâsa 

asverle cele primite cu dispreţ printre cuscri (4). 

Din tâte celea, câte sati înşiratii până aice; resultă, că în- 

timpinarea miresei cu o deosebită pompă există fără deosebire, 

„la tote popârele indo-curopene și că datinele usitato la acestă 

ocasiune, cu puţine escepțiuni și variațiuni, sunt la t6te mai 

toti una. | 

  

(1) Diiringsfeld, op. cit., p. 62. 
(2) Diringsfeld, op. cit., p. 73. 
(3) Diiringsfeld, op. cit, p. 77, , 
(1) Diringsfeld, op. cit., p. 79. „.
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XXXIII. PRIMIREA. | 

Nu multi după ce i sa rădicatii miresei hobotulă de pe 
capi vine o nevastă, nemti cu mir6sa, cu desagii, în cari se 
află, morindea mirese adusă de la, părinţi, iea faţa cu care e aco- 
perită masa, scâte apoi din desagi o față nouă, acopere cu 
acesta masa, și dă apoi miresei talgerile, lingurile, jemnele, 
colacii, mai pe scurtă totii ce se află în desagi. Mir6sa, luân- 
du-lo, le înșiră tote pe masă, €r găina ceu friptă o pune de 
'naintea, mirelui. 

Nemijlocită după acesta colăceriulă, îndreptându-se cătră 
meseni, ţine următorea orație: 

Fericită casă, 
Multi frumâsă masă, 
Masă multii cinstită 
Și blagoslovită; 
Mesceni, Dumnia-vâstră 
Mândru rânduiți 
Ca nisce maslini 
Mândru. înfloriţi, 
Mândru "neunjuraţi 
Ca nisce maslint 
Frumoşi rămurați, 
Poftimă şi luaţi, 

* Beţi și ospătaţi 
Din săhănele 
Cu fripturi   

Și din păhărele 
Cu băuturi, | 
Că nu-sti înșirate” 
Unii feliti de bucate, 
Nici due sati trij, 
Ci-sii sute şi mil, 

-IMil nenumărate 
Vădă că-sii înșirate, 
Sute peste sute 
Pentru-a D-vâstră 
Guri, vădit că-sti făcute. 
Pottimii şi âmblaţi 
Prin tălgerele | 
ȘI prin săhănele 
Cu linguriţele
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Şi cu furculiţele, Nu le-omi mai vede. 
Cum âmblă verile Şi pân'le-omi ved6 
Lipovenii cu căruțele. Ei pe dumnia-ta 

Carii. nu aveţi” " |Multi cinstite mire, 
Linguriţi | Te pofteseti 
Și furculiți Să binevoesci 
Mai rupeţi Şi să îndulcosci 
Și cu dinţii, Aceste bucate 

Că pe noi părinţii „ua. [Pe masă 'nșirate, 
De când amii apucatii Da nu le'ndulci 

Așa ne-ati învăţatii. Ci-aleni și cu jele, - 
Ei am auditii Ci le'ndulcesce ” 

Că-la dughiana Cunii faruri de miere 
Lui Ghiorghiţă - .] Crescută și strinsii 

Sunt multe lingurițe De la albinele d-tale, 

Şi furculiţe C'așa te vocscii 
Şi se vându Mesenii d-tale. 
Câte 50 de o leiţă... Dumnedeii a ura 
Pe Sira (1) - [Cu câtă s'amdura. 
Şi la Sadagura. . Er noi 'cu câtă seimii 

De-a fi Sura bună Cu-atâta vorbim -. 

Le-omii vede 'ntr'o lună. Ca să ne mântuimti (2). 
De-a fi Sura rea   

Mirele, luândi și tăindă găina, împărţesce tuturorii 6spe- 

țilorii câte o bucăţică dintr'însa, încependii mai ântâii cu nunii 

cei mari. Elă încă gustă puţinii. Numai mirâsa, 'de şi șade 

alăturea, cu dinsulii după masă, nu gustă, de astă dată nimică, 

căci se crede și se dice că dacă va mânca și ca nu vorii trăi 
amândoi bine. | | 

Pe când mirele tae și împărțesce găina, pe atunci miresa 

se scâlă de după masă și luândii şipulii cu holercă şi păharuli. 

cari le-a căpătată dela părinții săi şi cari le-a adusi: cu sine, 

(1) Numele unci fepe în genere slabă. 
(2) Din Mahala, com. de G. Tomoiagă. Acestă oraţie se rostosce şi atunci 

când se'ntorci dela cununic, atât la mire câtii și la mir6să.
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cinstesce mai ântâiti și nlâiti la socrulă săi și gustândă puțini 
cun păhării dice: 

 — Să, trăesci, tată, la mulţi ani! 
Aice trebue să observămii că miresa acuma, ântâiași dată - 

dice socrului săi față. 
Socrulii celii mare, primindi păharuliă și sărutând'o pe Irun- 

te, dice: , 
— Să trăesci, noră 7... Dumnedceii să-ţi ajute !.. Să fii bună și 

de trâbă ca să ne putemti bucura de d-ta. 
Ir după ce a, rostitii cuvintele acestea se'ndrâptă cătră ne- 

vastă-sa, adică cătră sâcra cea, mare, și nchină acesteia păharulii. 
S6ora, cinstesce 6răși la, noră şi dice: 
—Să trăesci, moră, să fii sănătâsă! 
De-acolea eșindi mirâsa, „de după masă cinstesce pre tste 

n6murile de-a, rândulă precum și pre toți ceia-lalți nuntaşi, 
câți se află la masă. Apoi în-acele părţi, unde nu este datină 
a se da masă mare, ci numai ceva de gustare și "de btutii, 
se bagă drăși după “masă: și "50 așeză alăturoa, cu mirele. În 
acele părți însă, unde este dalină a se da masă mare nemijlo- 
cită după ce sa: primiti miresa de cătră sccrii sti, eșindii 
odată acâsta de după masă nu se bagă mai multă îndăr&ptii, 
ci cum a prinsi a cinsti pre 6speţi, îndată, începi și bucătări- 
țele a, aduce şi a pune po.masă bucatele, cari sai pregătit 
la socrii cei mari, părinţii mirelui, și după acesta se începe 
masa nare, despre care vomi vorbi mai pe largă în capitoluli 
următori (1). 
„In Selagiă și: comitatul Zarandului nu multi. după ce ai întrată în casă s6cra mare iea pre mirâsă și ducendu-o întro 
cămară, acolo îi dă de mâncare. | 

Er după ce ati veniti acuma și Socrii-mică dimpreună cu cuscrii (Gspeţii), carii au remasti şi Satu mai petrecuti unii 

(1) In cele mat multe părţi ale Bucovina.
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“timpu Greși care la părinții miresei, se punii cu toţii la masă 

după posiţia socială pre care o ocupă în satii și anume: mirele cu 

“pălăria în capi ca semni că € rege încoronatii er miresa cu 

balțulă totă pe capi staii în fruntea mesei, pe când nănașii 

și ccialalți nuntași, co mai sunt, stati în prejurulii lori (1). 

„In Aunțiă apuseni ai Transilvaniei este datină totii la acestă 

ocasiune „ca mirâsa, când se aş6ză în Iruntea mesci, să trecă | 

peste masă dicâdii: așa să fiii ca masa de cinstită înaintea Văr- 

batului, 6r unde șede i se pune unii peteci albii de pănară 

„de lână (postavit) ca copiii din acestă, căsătorie să fie albi ca 

lâna și blândi ca 6ia(2). ' 

După ce ai stată acuma unii timpii Groşi care, şi după 

ce aii ospătatii și cinstită puţinii se scolă toți ospeţii dela masă, 

și iesă cu danțulii afară, în timpii ce una saii mai multe neveste 

cântă felurite cântece, între carele și acestea: - 

Frundă verde de năgară, 

Ilai și-omit seste danţii-afară, 

Că e multişorii de-a scră, 

Îi cam multit de când mâncaţi, 

Poftim ca să mai jucaţi! (3) 

Sau acesta: 
- + 

Frundă verde de ovăsti, 

M'a trimesit. mama trimesit, 

Să scoti danţulii de pe șesii (4). 

lv după ce-ait eșitii afară. cântă: 

Frungă verde de calea, 

Bine-mi pare că-i pe-a mea. 

Duşmanii s'ori junshia, 

Ca remasti şi'ncă-l pe-a mea! 

"(0 Com. de dl. El. Popi, şi d-l I. Dușănescu. 
(2) Frâncu şi Candrea, op. cit. p, 167. 
(3) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă. 

(1) Din Crasna, dict. de A. Bărbuţă.
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Sau acâsta: 

Care-i novasti frumâsă 
Nu-i p&cată s'o pui la masă, 
Care-i nevasta urită 
Nu-i păcatii s'o dai de ripă (1). 

Apoi jocă ună joci, dous, adică până ce scotii mesele din 
casă și faci locii, după aceea întră ră în nuntru și jocă, diferite 
jocuri până hătă târdiă, mulţi chiar până diminţă, adică care 
după câtă pâte ţine și după cum e dispusti. 

    

(1) Din Crasna dict. de M. Bărbuţă. 

a



— 053 — 

XXIV. MASA-MARE. 

La toți Daco-Românii este datină ca părinţii mirelui, după 
ce acesta a adusii pre mirâsă la sine acasă, să dea, ca şi 
mai - nainte părinții miresei, o masă, la care sunt poltiţi toți 

nuntașii, câţi ati luată parte mai nainte de acesta la nuntă. 

Ac6stă masă, care în unele părţi se dă Duminecă sâra, 

adică, în acecași di în care s'a serbatit cununia, în altele însă 

a d6ua di, adică Luni sera, se numesce pretutindene în Mol- 

dova, "Țâra-Românescă și la Românii din Gubernia. Cherson, 

în Rusia Masă-mare (1), în Bucovina Aasă-mare și Pripoii (2), 

cră în Transilvania Aasă-mare. şi TErfărie sai Tefarie (3). 

  

(1) 1. Mirza, op. cit. p. 18 Nota. 1.—V. Alexandri, Poesii pop. ale Rom. p. 
335.— Columna lui Traiani, an. IX. p. 414 şi 415.— V. Săghinescu, Vedrele, 

publ. in «România Lib.» an. XI. Bucuresci 1887. No. 3017.—G. Dem. Teodorescu, 

Poesii pop. rom. p. 408.—T. T Burada, O călătorie în satele românescă din 
Gubernia Cherson (Rusia), publ. în op. cit p. 236. 

(2) Numirea acesta, de la mros. nponân= băutură = masă-mare, împrumutată în 

timpulii mai noii de la Malorosieni, e usitată mai multă în părţile de pe lângă 
Prutii precum şi n cele din apropierea munţilorii rusesci, unde Românii 
vină mal adesc-ori în contacti cu Putenii și JIuţanii sati ITuţulii. 

(3) B. Viciă, op. cit. p. 38. Din descrierea d-lui Viciii rezultă că în unele 
părţi ale Transilvanici Masa-mare şi Uncropulă se serbiză, ca și ?n uncle părţi 

ale Moldovei (veţi Columna lui Traianii, an. IX, p. 415, A), în una și aceeași 

di sub numele colectivă de Zâfărie. Acestă numire însă nu corespunde tutu-: 

rorii datinelorii descrise de d-sa sub acestă titlu, ci numai unci piirţi mai 
mici dintre dinsele şi anume acelora, cari în Bucovina şi 'n cele mat multe | 
părți ale Moldovei se serbiză sub numirea colectivă de Uncropă. Noi vomit 
reproduce în acesti capitolă .numat pre acelea, cari, după părerea nostră, se 

țină de Masă-mare, Gră cele-lalte le vomii reproduce la Uneropă.
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Se numesce masa acâsta Masă-mare de acecâ, pentru că 
la diînsa ieaii parte, dacă nu tocmai toți, apoi de bună semă 
cei mai mulți dintre bărbaţii și nevestele, cari ati fosti în 
diua trecută la nuntă. Ba mulți și dintre aceia, cărora în (iua 
wecută nu le-a fostă cu putință să mergă la mirâsă. 

La Masa-mave se poltescii 6spoţii, ca și mai nainte de cu 
diua și anume în: Bucovina de vătăjeii sat vorniceii mire- 
lui, Gră în unole părți ale Moldovei şi Munteniei de însuși 
mirele (1). 

Când începi a.se aduna, Ospeții, mirele și miresa, dim- 
preună cu o păreche de lăutari și cu uni vornicelă se ducă 
după nunii cei mari ca să-i poltescă și să-i aducă la masă, 
Și dacă masa se dă iua, că se ducii cu luminele de cununie 
stinse, 6r dacă se dă sara se duci cu ele aprinse. Lăutarii, 
atâtii când se ducii câti și când se întorci cântă felurite 
marșuri și cântece, r vornicelulă precum și ceialalți feciori, 

„cări aşişderoa petreci pre miri, chiuo de se resună satulii. 
Ajungendă la nunii cei mari a casă întră în .nuntru totii 

cântândii și. chiuindii. În casă mai tragii câte-o ropotă, până 
co sc găsescii nunii, apoi se întoreii cu toţii inderăptii aS0- 
menea toti cântândii. și chiuindă. 

Sosindi toţi cci ce ai fostă poftiţă la. mire, pune sooruli 
celii mare, “tatăl mirelui, pre nunit și pro nuna cca mare 
în capului mesei, 6ră pre „cci-lalți Gspeţă de-a drâpta şi de-a 
stânga loră, adică tocmai aşa cum ait fostă 'așezaţi și la mi- 
r6să. Și cei mai bătrâni și mai de frunte vini mai 'nainte, 
Gră coi-lalți mai în urmă, - 
Cum “s'a împenatii masa cu Ospeţii, punii luminele de cu- 

nunic aprinse într'o cofiță de'naintea nunilorii și acolo le lasă 
apoi t6tă nâptea. După acâsta pună bucătăriţele de'naintea 

——————— . 

(1) Columna luă paiani an. „IĂ p. 415, —G. $. lonânii, op. cit. p. 22, 

tr& să, unda tă o: II « ă mai ântâiii O famili in VP amilii la m 15ă, învită Li 16 

oți ai c: SCI, ca să I aibă și clii casă înti “Egă.» 
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fie-cărui 6spe câte unit cozonaci și-o bucată de pâne, 6ră la 
mijloculi mesei mai multe păhare şi șipuri cu vinii sati ra- 
chiă procum şi câte ună rendă sai două de talgere cu ră- 
cituri. 

Şi acuma, după ce sai așezali tote cele techuiinci6s0 pe 
masă, vine unulu dintre bărbaţi și puindu- -Se, faţă în faţă cu 
nunii cci muă, ţine umnătârea oraţie : 

Masă; masă, 
Frumosă ! 

Meseni dumnia-vostră,, 

Pre cari vaii renduitit 

Dumnedeii celii sfântii 

În acestă cinstită casă, 

La acestă (rumsă masă, 
Masă irumosă, 
Cu feţe de masă 

„Prisne (1) de mătasă, 
- Săhane înferecate 

Cu toti felului de bucate, 

Împrejurulii mesci rânduiţi . 

Ca nisce maslini odrăsliţi, 

VE rogă socrulii celii mare, 

Precum și s6era cea marc, 

Nunulii și cu nuna cea mare 

Să luaţi din pâne -şi din sare, 
Din darului sfinţici sale, 
VE râgă socrii cel mari, 

Precum și nunii cci mari, 
Şi eti încă îndrăsnescii 
Pe dumnia-vâstră să vă & poftescit 

Să luaţi, 

Să ospătaţi 

Din pâne şi din sare 

  

  

Din darul sfinţici sale, 

Că nu-i unii rendit de bucate, 
Că sunt mii nenumărate : 
Sahane fereeate, 

TigătuY(2) spoite, 
Talgere zugrăvite, 
Linguri pocostite (3) 

Pentru a dumnia-vostre guri gă- 

Că și mpărătes a [tite. 
Miresa | 

Uşele-a deschisti- 
Ieţe de masa'ntinsă - 

feţe de masă, 

Prisne de mătasă, 

Cu capctele cu firii 
Să vă [ic voia deplină... 
Poftimii luaţi 

Şi ospălaţi, 

Care .cu cuţitii 
Cu cuțiti, 
Care cu fureuliță 

Cu fureuliţă. 
Fişte care pentru sine 

Fie voitoriit de bine 

Și croitori de pâne. 

Care n'are cuţiti, 

(1) Prisne=cu totulă, curatii, neamestecatii. 

(2) Zigăiuri, în locit de tigăi, de la tigae. 
(3) Pocostite=poleite. 

“i
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Pe Alba și la tergă! Și socotiți, 

Care n'are furculiță, Că bucatele-sii otrăvite 
La băcală la Ioniţă! Oiii gusta ei înainte, 
Care n'are nici de unele Că, de câtii a peri 

"Să rumpă și cu mânile | Ostea împtratului 
Ca și 'mpăratulit mirele. Mai bine oii peri 
Ei am o custură rea "E, ună, răi ali satului: 
Și încă fâr'o plăsca. Amin! amin! 
Dar totit m'oiit sluji cu ca. Și mie-o nălramă de intii 
Iir d-vâstră - Et să-mi ştergii gura de vini (1). 
De gândiţi   

Sfârșindi oratoriulii de rostitit oraţia acesta, toți speţii, cari 
până acuma aii statii în piciGre și aii ascultai cu cea mai mare 
luare aminte, se așză, la, locul lorii și începi a mânca din 
bucatele cele sunt puse de nainte. 

3 sine sențelege că precum în diua trecută la masa, ce 
sa dati la mirâsă, așa, și la, acestă masă păharele și șipurile 
cu rachiii nu mai stati locului.+Din tote părţile audi şi de astă 
dată chiritisândi și dicândi: | 

— Să te vădi sănătâsă, nună mare! Norocii și săntlate 
finului și fincă d-tale!.. Să trăesci să mai cununi. 

Închină - 
—Amin -respunde nuna,-să te-audă Dumnedcii, să te vădit 

și pre dta ca mâni cununândă, măritândiă şi însurândă, 
ca să vină şi eu la veselia d-vostră!... Mulţămimiă de cinste 
Și celorii co se ostenescii Dumnedeii să le dea norocit.. De 
unde dai, Dumnedeă să le împlinâscă pentru una o mic. 

Închină. | 
—Nună mare! nună mare !—audi pe altă novastă dicendii— 

să ai parte de finuţii d-tale!... cum aj ajunzii de i-ai cunu- 

nat, așa să ajungi să le şi Doteză!.. 
Mai pe scurtii toți sunt veseli, toți din tâte părţile închină 

și chiritisesct, Și astă închinare și veselie ţine mai multi 6re 

  

(1) Diet. de Ilie Ungurenu din Ilişesci.
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după olaltă, căci afară de bucatele amintite mai susă,: urmeză - 
şi altele precum : zemă cu: togmagi sati tăiței, sarmale sati 
sălusce, friptură, ete. (1). 

In Aloldova 'și anume în împrejurimea Ilușilori, după cum 
scrie I. Mârza, se poltescă Duminecă, sera toți sătenii cei că-: 
sătoriți la Masa-mare, care „începe sâra cam de la dece re 
şi durâză până a, doua di. Masa se compune de mai multe 
ori până la o sută “de părechi de: 6meni, Fic-eare primesce 
înaintea mesei câte uni i păhăruţii de rachiă și câte 'o “bucă-' 
țică de pâne. 

In masă se dă ântâiu borş de pasere cu tocmăgci sati 
tăiței, apoi ostropățuri, pe urmă r&cituri (2), apoi gălusci (3). 
După acesta, se' dai plachii (4) une-ori făcute cu. orezii, dar 
mai de multe ori amestecati cu bulgură (5) şi cu păsatii (6) 
apoi vină fripturile (7). . | | | 

E însă de nsemnată că la.acâstă, masă, celt puţini | in Bu. 
covina, nu se află nici o fată, și numai rarii când câte ună 
fieciorii, ci numai bărbați și neveste. lie feciori se află numai 
atunci, când aceștia simt fârte de aprope înrudiţi cu mirele 
sai cu mirâsa și sunt orfani, sati când părinţii lori sunt. bol- 
navi și din causa acesta, neputândi că singuri lua parte, îi 
suplinesce feciorulii celă mai mare. De altmintrelea nică fe- 
ciori nu ati datină de a lua parte la acâstă masă. 

Lăutarii, cari, ca Și mai nainte, așa și la acestă masă trebue 
numai decât să fie de laţă, cântă felurite” cântece Dătrânesci, 
doine și hore. 

(1) Dat. rom. din Bucovina. 

(2) Zalatina românescă. 
-(8) Sarmale grecesci : in Bucovina: gălusce, 
(1) Pilafii grecescti. 

„(5) Grâi pisatu. 
(6) Meiă, mălaiă mărunţelă. , | . , 
(7) 1. Mirza, op. cit. p. 18. ai 

S. Fi. Mariană, Nunta la Românul. 42
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Dar nu numai lăutarii sunt accia, cari cântă la acestă oca 
siune, ci mulți și dintre 6speții cari stai la masă (1). 

În unele părţi ale Transilvaniei începe totdeauna preotulii 

cu unit cânteci de cuprinsă religiosă, bună 6ră ca «Persă 

la nuntă» sai «Cana Galileei,» (2) după care urmâză apoi 

«versă la masă,» «vorbă multă sărăcie, vinuliă pentru veselie, 

precum și multe alte cântece naţionale (3). 

Noi vomit reproduce aici numai trei, și vomii începe mai 

ântâiu cu «Vers la masă,» care, de şi e de origine cărtu- 

rărâscă, s6me&nă, a [i mai răspândită decât altele de asemenea 

categorie : | 

  

O, ce bucurie mare, Vine nunuli cu nuntașii, 

Ne-a veniti la ar&tare, | „Mirele cu Călăraşii,. 

Astă qi de bucurie | Când îmcepii ceterele, 
De mai mare veselie. Desfăteză inimele. 

În astă cinstită casă, Până joculii se sfârșesce, 
Vedânai 6speți după masă, - Sociăciţa se gătesee, 
La masă ședendi și bândă, Când întră 6speţi "n casă, 
Şi nuntașii așteptând. " IBueatele stai pe masă. 

Acum pe drumul celii mare, |Ăducii vint pe întrecute. 
Vedă că vine 6stea tare; : ': [Unii stati pe lângă Dute, 

Cu carăle încărcate, Aducit vinul cel mai buni. 

Aducă multă bunătate. e Ca să 'nchine 'ntâiit la nunil. 

Călărașii înainte, - " IPăharele tote-să pline, 
Ca nisce Gmeni cu minte, - De acuma toți să 'nchine, 
Da de scire tuturorii, Pentru cinstea tinerilor, 

Că se 'nsâră unt feciorii. Audindiă versului ceteriloră. 

  

(1) G. Dem. Teodorescu: Pocsil pop. rom. p. 408: aEle, adică cântecele red 
sait betrânesei, sunt cântate la ospețe și la festivități însemnate, precum l 

cumâtrii, la logodne, la serbători, cu deosebire la munţi și în speciali la mas 
cea mare de Duminecă sera.» . 

(2) Să se vâdă acestii eânteeii de origine cărturărâscă în «Revista p. Et 
Arch. filolog.» an. 1. Vol. II, fase. II. Bucuresci 1883, p. 323. 

(3) Com. de d-lă 1, Georgescu.
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Si-aşa dice, așa sună: „| Vivat! vivat! să trăescă, 
Fiţi meseni cu voc bună!. „| Mirele cti-a sa miresă! (1) 

Ali doilea cântecii curatii poporanii, care se cântă la Masă- 

mare, e acesta: o | 

Busuiocă de pe iconă, 

Nănaşa ni-i ca şi-o domnă. 
Busuiocii de pe cuieriii, 

Nănaşu-i mare boecriii. 
Să trăescă nănaşu, 

Pentru dinsu-i libovu. 

Să trăâscă nânașa, 

Pentru dinsa-i dragostea. 

Nici nănaşu nu-i bătrânii, 

Finu-i ca şi-uni trandafirii. 

Nici nănaşa nu-i bătrână, 

Fina-i ca și-o rujă plină. 

"Să trăesci nănașă mare, 

Să mai fii nănașă mare, 
Să porţi până de păuni, 
Să botezi şi să cununi, 

Să porţi penă de mării creţii, 

Să cununi și să botozi, 
Batăr ună satii și. jumatate, 

De nepoți şi de nepste (2). 

Ală treilea cântecii din Chioră sună așa: 

Celi ce mărită şi "nsoră, 

Nu-lii lăsa, Domne, să moră! 
Ci trăescă multi în lume, 

Să mi-lti vedă și-alii moi bine, 

La uni copilii tânărit ca mine (3). 

La Romani, cari încă aveati datină, după aducerea miresei 

la mire, de a da în casa acestuia o cină, unii felii do Alasă- 

(1) B. Viciă, op. cit. p. 47. 
(2) Din Rodna, com. de d-lă 1. Popii Reteganulă. 

(3) Cântece pop. din Chiorii culese de I. C. Soimeșanit și publ. în «Familia» 

an. XĂII. Oradia-mare 1886. No. 36, p. 491.
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nare (l), asemenea se cânta în decursuli mesei nu numai dini 
fluere, instrumentele din cari era compusă musica (2), ci și 
din gură, er: 6speţii -veselindu-se strigat: Talassio (3).: 

In ținutulii Zaranduhii, Timișărei, Chiorului și a Selagiulă din 
Ungaria, precum şin unele părți ale Tyansilvanici, nu multi 
după ce saii așezată 6speţii la masă se începe închinarea 

" Cinsteloră sat Cinstieloră, adică a feliuritelorii obiecte pre cari 
cei chiemaţi le-ai adusi ca dară tinerilorii ' căsătoriți. 

Ac6stă închinare se numesce îi Selagii grăirea, în Chiori 

respunlerea (4) âr împrejurul Timișorei sțri igăr ile cinsteloră (5). 

  

“(1) Plaut. Cure. 728. —Plaut, "Aul. 2, 2, 84, 85, i 
(2) Plaut. Cas. 4,3, 1.—'Terent Adelph. 5, 76. Claudian, 1, 30, şi mal multi 

la Rossbach, p. 342. 

(3) Bojinca, fiindu-i vorba despre 'Talassio, deulă de origine sabină ali Ro- 
maniloră rossbach p. 345 ff) face în opuli său citată p. 214, următorea 
observare: „Urezetorii sati strigătoril Românilor adese-ori se dică Nuntălați, 
dâră dela Nun-Zalasiu.& 

D-lă G. Misailii luându-se după Bojinca, scrie op. cit. p. 154: aUrătorii saii 

strigătorii Româniloriă, strigaii Nuntalas,» apol se 'ntrebă; asă nu fie o deri- 
vaţiune dela nu Talas?» | , 

Diringsfeld, luându-se de bună semă la rendulii săi după d-lă G. Misailii 
nu numai că crede că ar esista cuv. Ai intalas la Români, ci îti și derivă dela 
Nune Thalassio. Ită ce ne spune d-sa în privinţa acesta, op. cit. p. 54: aKomnt 
man durch ein Dorf oder-vor das Prauthaus, so ruft der Briiutigamszug unter 
Freudenschiissen : „Aun-talassi /* woraut Alles herausstiirzt, schiest und den 
alten Râmerruf: „une Thalassio“ erwicdert, den man auch beim Ilochzeits- 

tanze hărt.» 
În fine Dargun, luându-se după Diiringsfeld, asemenea, crede op. cit. p- 

101, că cuvintulii acesta întru adevării ar esista în România. 
IEtă-ne cum amii ajunsii dela cuv. nuntaşi pl, zuntași, formatii dela cuv 

nuntă, prin mijlocirea formei prelungite nuntilașă, dacă întru adevării esistă 
unde-va, o astii-feliit de formă, și prin ser ierea cea falsă de nuntălas a d-lui Mi 
sailă tocmai la Nitne- Thalassio. 

(4) Com de d- EI. Popă.! | o 
(5) G, 'Trăilă: „Nunta (&răneseă i în prejurulii Timișârgi, publ, în op. cit p. H6. 

și 4d7. 

De dre ce în ţinutul Timişorei ospeţii mirelui ducii cinstele lori numai 
la mire, ră ai miresei numal la miresă, de aceea in acesti (inut este datină 

ca la Masă-mare sati terfăpie să se strige numal cinstele mirelui, eră a mi- 
rosti se Sirigă de comuni după cina sati „masa ce ati dat'o socrii mică inainte 
de ducerea miresei la mire. a
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Pe când socrii și cu cuserii stau âncă la mâsă, pe atunci 

chiemaţii se pregătescii şi vinii cu Cinstele. 

Cinstele acestea la Românii din Ungaria constau din nisce 

colaci mari ca rotiţele plugului, din piciore și coste de porcii, 

din o pogace, pe care frigi câto unii puii, şi cocit pancove 

de aluatul. 

Cumâ&truli mare însă face ceva mai pomposil. A lui cinste - 

stă, afară, de pogacea cu puii şi paricove, âncă și din uni 

lemnuții cu patru crengi cioplite cu țepușe, pe cară se înşiră de 

“jos până susii pancove, vârful țepuşelorii sc l6gă de o laltă 

cu aţă pe care sunt înşirate nuci ori prune uscate, şi pe țe- 

puşe se punii totii atâtea mere. Mai de-asupra o căutătore 

(oglindă), și feliurite floră imprejur, care arată forte [rumosil. 

'Tâte femeile, ale cărora bărbaţi și mame sati surori, ale că- 

rora fii sai fraţă sunt cliemaţi la nuntă, a aduci singure cinstele. 

Curmătră mare însă nu. După cumătra se ducii cu flamura, | 

musica și alți bărbaţi şi femci, şi o aducii cu pompă la casa 

mirelui, purtând alţii cinstele ei înainte. Acâsta 'se întemplă 

de loci după sosirea miresei la casa, mirelui "nainte de cină. 

Sosindă cum&tra mare îi iesi cu toții în cale: din departe, 

6ră, la ușă, salută şi ca pre mir6să după formula prescrisă 

și plătesce galbănulii. Cinstele celelalte sunt în cămară depuse 

a cumâtrei mari și a tarisfătițea, căci acâsla se ţine de con- 

duita ci, se pună de locii înaintea mirelui, și anume crenga 

se împlântă într'o pâne mare pusă pe masă. După aceea se 

așăză toţi la, rândii, mirele în mijlocii, de-a drepta cum&teuli 

mare și soția acestuia, de-a stânga tarisfatulii cu soția sa și 

pe rendă toți cci-al alți speţi cu soțiele lori. 

După cină se aduci! cinstele tuturora pe masă. Atunci cu- 

mătrulii mare dă: semnulii şi doi tineri sprinteni și glumeți 

pășescii înaintea cuni&trului mare şi începi! a striga cinstele. 

Mai ântâiii a cumâtrului mare în următorul modiu: 

Unulii dintre cei doi iea crânga în mâna dreptă,. pogacea 

şi o iagă cu vinit în mâna stângă şi dice:
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Bună diminâţa cumătru mare Și tarisfatu! 
— Mulţămu d-tale! 

— In ce voe sunteţi? 
— In bună 

— Dar la noi şi mai bună. 
Apoi continuă: 

— Am auditii că trăesce Dumnedeii cu d-vâstră.: 
— Împreună cu d- -vâstră—-respunde cumătrulii mare: 

A fosti să ic. 
Acâstă veselie. 
Și n'a pututii să fie. 
Acstă veselie, 

Fără unuliă, 

Fără altuli, 
Fără cumă&trulă mare, 
Și cumătra mare. 
— Vivat! amin! Strică mulțimea. 

Și așa, cumătrulă mare so rădică și dice. așa cătră cumt- 
tra mare: 

— MEI muere! noi avemi unt fi ni! Elă ne chiamă să-l 
cununămi! Tu să te ridici şi să, to câștigă după obiceiul 
din Dbabalucii (moșescii). 

Avamii noi de la Dumnedet 
Stogii da orâă, 
Ciopore 
De hore, 
Ciubere cu unsâre. 

Și așa cumâtra mare, câtu-i de bătrână se rădică și se oste- 
nosce și pregătesce o cinste frumosă! 

Cu unt stogă de aură (1), 
Cu scârţe de ceră () 

PI 

(1) Pogacea. 
(2) Pancovele,
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Cu ună piţană friptui (1), 

Cu o bute de vinii (2), 

Să trăâscă cumetru mare 

Si cumâtra mare! 

Primiţi bucuroşi! 

Mâncaţi sănttoşi! 

— Amin! vivat! — strigă din tâte părţile. Apoi aşa se 

strigă a tarisfatului, şi pe rândii a tuturorii &spețilorii între- 

țesândi câte glume tote, la cari nuntașii ridi cu bucurie, 

sră între pause cântă și musica, câte o piesă. | | 

Sccundantulii strigătoriului însă repeteză tote cuvintele lui, 

aşa precum elit le rostesce. | 

Aceste cinste apoi se împartă, ce e mai frumosi și mai 

de frunte predă cumătruli mare miresei, și mai cu semă 

donurile de pânuri cari se aduci, 6r restul se împarte în- 

tre nuntaşi, şi ca delicateţe se consumă, ţinându-și cumt- 

trulii mare două pogăci pentru sine şi tarisfatui, care le pune 

în straiță, asemene deosebi capătă diverulă, stegişulu și lău- 

tarii separati câte o pogace (3). 

În comitatul Zarandului se aduce maă întâi cinstea unci 

rudenii mai de aprâpe de-a miresei, senţelege dacă Cinstele 

se strigă la mir6să, şi vorniculii închinându-o, dice : 

  

N.N. a auqită, Şi s'o pregătită 

De la cine-a fi audită, - Si-aici o- veniti 

"Că este qi de bucurie C'o plăcintă de grâii frumosi 

Și de veselic, Ca peliţa lui Christosii, 

La a lui N. casă . Şi cu de-aceste mirunţele, 

Cinstită și alesă. Sinvârtă mesenii limba prin ele. 

Şi elă bine s'o gânditit - ÎSi c'o cadră de băutură crăâscă, 

Și s'o socotiti, Cinc-a bea din ca să trăcscă. 

(1) Puiulu. . . 

(2) lama. E 

(3) G. Trăilă, Nunta țărănescă imprejurul Ţimişrei, publ, op. cit. p. 446 

şi 457.—Com. de El. Popi.
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“Ba încă și cu hared (1) Că-i unii ciocolă (3) 
De sub cotarcă(2). De prin gunoii, 
Ba încă nu-i harcă Săli mâncămi nui 
De sub cotareă, Şi cu voi! 

In chipul acesta închină vorniiculii cinstele sati darurile tu- 
turoriă .chierfariforă, Gr după ce le-ati închinati cinstesce pre 
fie-care chierfariti câte: Gunt păhară de băutură (4), 

In manții Abruduluă este asemenca, datină ca, cinstele, cari 
constati din : colaci, plăcinte, cărnuni, găini fripte, pânză, 
bani, cte., să se strige sau să se vornicescă, nemijlocitți după 
aducerea lori, atâtă la mirâsă câtii și Ia, mire, amintindu-se 
în același timpu și numele dăruitorului. Er strigarea sai vor- 
nicitulii celoră ce se aduci la miresă sună astii-felii : 

Mesceni de la masă ! 
Boeri și bocrese! 
LEtă s'a aflată, . 
Cum vedemit adevărată, 
Uni omi de omenie, 
Pe care D-dei să-lii ție. 
ȘI vE& dice: | 
Et m'am gătati, 
După câtă D-dci ne-a dăti.: 
C'ună colaci de orâii curată 
Dintre sântă-Mării sem&natii, — 
Cu niște plăcinte Irumose, 
Să lic mirâsa sănctosă, — 
Cună birciumaşă de vint roșiu 
De care-i plăcea la moșiu, — 
Cu niște banr de argintiu, 
De care s'allă la Abrudă 
Dacă .sapi pe sub pămintii, 

DIR 
(1) Sub rarcă sențelege aice găină Friptă. 
(2) Cotarcă, pl. cotărei = coșarcă, pl. coşărci, e usitată şi *n Bucovina. (3) Ciocoiă==cYocârlanii, 
(1) Com. de d-lu 7. Dusanescu,
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A celoră ce se aduci la, casa mirelui, şi anume mai ân- 

tâit a colacului: 

Cinstiţi meseni dela masă : 
Bocri și bocrese! 

Nănași şi nuntaşi! 

Sa rupti deluli 

Si-a cursii darulii. 

Anume N.N. ciustesce” 

Pe mire şi pe miresă 
Cunii colacii de grâii curatii : 

Împletitii forte minunatii. 

"La doniţa cu vinii: 

Cu o doniţă cu vint, 

Ca să le fie voia deplinii, 

Co cupă de vinii roșiu - 
De care-a bâutii şi moşiu. 

La găina friptă: 

Ce-i mai minunată 

ȘI Iriptură de venatii, 

Din podulii cască pușcatii, 

Ori prin curte fugăritii,   

Cu sburătură plesnitiă. 

Săracă găină sură,, 

[ri ai fostii pe după șură. 

Acum ești cu bani în gură. 

Eri ai fostii pe după casă, 

Acum cești pusă pe masă. 

Scracă găină mută, 
Popa 'n gură ţi se uită, 

Preotâsa te-ar mânca, 

Numai de te-ar căpăta.: 

La bani: 

Încă ce-i mai minunatii, 

Lucru vrednieit de miratit, 

Nişte galbeni din feră 

Câștigaţi astă veră. 
Nişte taleri mari 

Rămași de la 'Tătari, 

Cu nişte hârtii 
Cine scie de câte mii[!). 

In Transilounia, unde darurile, ce se aducii la Masa-muwre, 

se numescti « Cinstea miresei» fie-care terlari și lic-care nuntaşi 

care e chiemati şi care e la masă, aduce cu sino, ca șin 

locurile mai susii amintite, o găină, ori unt colaci lrumosii 

sait o ploscă cu vinii, oră vinarsii; muerile şi câte o bucată 

de pânză frumâsă albă, învăluită la olaltă, și aceste le dai 

apoi «cinste» miresci, punându- -i-le pe masă.. Cinstea, începe 

de la nunulti mare, pe rândă- până se gată, dându-și fie-care 

ceea ce vrea să cinstâscă, în mâna starostei nunului, care, 

luându-le le închină miresci spunendii, cine le dă, și ce dă, 

și începe aşa: E 

n 

(1) Frâncu şi Candrea, op. cit., p. 163, 167 și 168.
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Cinstită gasdă de casă, 

Dumnedeii să te trăescă, 
Traiulu să ţi-lă totii sporâscă, 
Binele să-ți înflorescă. 
Cinstite staroste de loci, 

Dee-ţi Dumnegei noroct, 
Iasă-ţi părulă prin colopi 
Și din cojocii câte-unii floci, 
ME rogi să mă ascultați, 

Vorba să nu mi-o uitaţi: 
Ce-ţi căpăta să primiţi 
Și lrumosă să mulțămiţi. 

Dumnia-vostră, fubiţă fraţi, 
Faceţi bihie și iertați, 
Vorbele să nu-mi schimbaţi. 
De-oiă grăi, că adi nu-i Marţi. 
Așa dară Duchuli sfânt 

"Imi dădu și unt cuvîntă, 
Ca să vorbescii pentru toți, 
Fraţi, cumâtri și nepoți. 
Aici cinstita nună mare, 

Caro bună voce are, | 
Deosebi de-a sa soţie 
Celui din sfânta cununie, 
CG'ună colaci de: grâii curati 
Cum Dumnedeii i Pa dată, 
C'o -hutelie de vinii 
Ca să-i [ie voia'n plină, 
Cinstesce pe ai săi fini! 
Ac6sta-i cam puţinelă, 
Da-i cinstesce şi cună purceli. 
Și dice așa prin mine 
Să ican nume de bine 
ȘI de cum-va o mai trăi 
Cu mai multii îi va cinsti.: 
Mai în colo o fată de nunti 
Și-aduce semnul bună, 
O butelie de viniă arsu, 
Ca so dămii pe sub naşii,   

Să ne trâcă de năcazii, 

Și o hodă selbatică 
De pe tăulii Bandului prinsă. 

Uni tări sai 0 verișiri: 

Își arată Yubirca, 

C'o butelie de vină, 

Şă-i fie voia deplină, 
Cu o prepeliţă 

Pestriţă, 

Adusă din Bistriţă, 
Cornurată, 
Gulerată, 

Mercurată, 

Vinerată, 

Să 6uă câte trei o-dată. 

Să trăescă, i 

Să-i sporâscă! 

Altii vâră sai verişură: 

Își arată Yubirea 
Cunii taferi de porțelanii, 

Să pună în clă hrână, | 
Cu nescari linguri de pleă 
Să mănânce cu ele olcii. 

Socra mică: 

Mai în colo s6cra mici, 
Care-a remasti cu nemică, 

Și-arată iubirea sa, 
Cătră jupânesa miresă, 
Cunii colaci de erâă curati, 
Din totă inima dată, 
Şi cun vală de pânză albi, 
Cum e pânza mai frumosă, 
Urdită din postului mare, 

Nevedită din Rusale, 

Țesută la Sân-Nic6re, 
Poltindu-i cu iubire, 

Viaţă şi fericire, ,
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Şi dice așa prin mine, 

Să ica 'n nume de binc, 

Că de cum-va va trăi, 

Cu mai multu-i va cinsti. 

O soră: 

Îşi arată iubirea, 
Cu nisce bucine frumosi gătite, 

Și prin mijlocii găurito. 

Înfășurate cu curele, 

Bate-mi-ar aste măselc, 

Co butelie de vinii,: 

Să-i fie voia deplinit. 

Altă cineva: 

Uni cinstiti omă de-omenic, 

Cu a sa dulce soţie, 

Își arată Iubirea: 
Cu nescari frumoși bureţi, 
Pare că sunt din Glogovcţi, 
Cu nisce lluturi m&runţi, 

Cari âmblă pe sub munţi,   

Și pe la noi umblă mulţi, 

Mai cu semă pe la nunți. 

Mai pe urmă nunulii mare, 

Celă cu doba în spinare, 
DBagă mâna 'n buzunare, 

Şi cinstesce pe finii d-tale: 
Cu nisce galbini din "eră, 

I-a câștigati astă-vară, 
I-a fosti ascunsi în cămară, 

Şi acuma i-a scosii Gră, 

Si cu nisce taleri mari, 

R&mași încă de 'Tătari. 

Pe dreptul sunt câștigați, 
I-a ștersii cai fostii întinaţi. 
Şi încă cu nisce hârtii, 
Cine scie, de câte mii. 

Şi cu inai mulţi 
Bani mărunți, | 
Cruceri, groșițe, bănuţi, 

Ce f-a câștigatii săraculii 

De când:a âmblatii cu Ianculii (Î). 

In Bucovina, Moldova (2) și Țera-Românescă (3) e asemenea 

datină de a se aduce şi a se închina noilorii căsătoriți diferite 

daruri la Dasă-mare, şi mai alesii obiecte casnice, precum: 

o păreche de sfeșnice, uni servicii de masă, o bucată de ma- 

terie, ete. apoi din “pâne albă: grâu, păpușoiu, etc. ba chiar 

şi din vite. 

Ce se atinge însă de închinarea acestorii daruri, 

astă dată se aduci numai de cei însuraţi la cîntemeiorea nouei 

case,» trebue să amintimi că ea, so face în același chipii ca 

și închinarea. darurilorii aduse de tineroti la « Vedre». 

După ce speţii, câţi se află, la Masă-mare, at ospătatil 

cari de 

  

(|) B. Vicii: op. cit. 40—41. 
(2) V. Săghinescu, diarulii cit. 

(3) G. Dem. Teodorescu: Poesil pop. rom. p. 620.
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din tâte bucatele ce li saă pusă de nainte, după ce. ai bâuti 
şi Sat veselitii timpă de vo două 6re și mai bine, aduci 
bucătărițele o găină saă și unt cocoșă Jriptieîn. gura căruia 
se află uni bânii, o floricică şi ună flucrașii de zăharii, şi 
îlă puniui dinaintea nunilorit celoră mari. 

Acâstă găină, care e așezată la unii loci cu vro câte-va, 
plăcinte între du talgere, asti-eliti că numai capul împo- 
dobitiă cu banuliă și cu floricica i se vede, însemnâză ca 6speții 
să se pregătâscă de bani. Căci pretutindene în Bucovina pre 
cum şin celelalte țeri locuite de Români, după cum ne vomii 
încredința - mai la vale,. este datină ca la acestă masă, pe lingă 
cinstele sai darur ile, despre cari ami vorbiti mai susii, să dea 

fie-care bărbat şi câte vro câţi-va fiorini pentru însurăței, 

cărora să le fie de ajutoriti, parte spre acoperirea spesclorii 
făcute cu nunta, parte spre întemeierea O0Ă . Case. 

In unele părți ale “Transilvaniei, precum bună 6ră în Rodna, 

când aduci bucătăriţele găina acesta și o  punii pe masă de- 

naintea nunului, cântă: 

Ca să pusee găina? 

-|S'o pusce 'ntre picidre, 

C'acolo-i carnea mai mole. 

Am găină huludetă (1). 
ȘI-I închisă sulăcată. 
Ad cheia s'o descul 
Să o dai nănașului. 

aii aşa: La nănașu-sii patru. boi Sai a 
Și-o turmă mare do ci 
ȘI-o pungă cu taleri noi 
Şi mi-a da și mic doi. 
Ia, ja, ia, da nu ţi-oră da! (2) 
Până nu mi arăta 
Curaua, cu talerii 
Și să-mi, numeri mie teii. 
“Cine-i harnici de asta 

oa o II II 

  
Găina vecinulut: 
La diua nănașşului, 

Găina-i de cumpăratii, 
Totă €rna s'a ouatit 

De-aceca nu s'o morășatii. 
De n'ar [i găina grasă 
Nami avâ 6meni la masă, 
Toţi arii fi pe după casă... 

(1) Muhuiă = cucuit, nulucietă = cucutetă, moţată, 
(2) Aice ii arată găina.
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Apoi şi acâsta. : 

U, iu, iu! oăină friptă! 
Popa m gură ţi se uită, 

Preotâsa te-ar mânca, 

Numai de te-ar căpăta. 

Găina pân'o trăitii, 

Toti aşa so cârcâitii : * 
Că trebue bani de-argintii, 

Că de-aramă 

Nu-sit de samă (1). 

“După rostirea, acestorii versuri dă găina nănașului ; acesta, 

tăindu găinii capului cu grumadii, le pune într'o plăcintă și 

dându-le dimpreună cu unii păhară de rachiii bucătăriţci, dice: 

Socăcițţă vină'ncoce 

Ce-ai făcută nemicii, nu-mi place. 

Cai pusi brânza subţirea, 
Vin'o mc6ce și ţi-o ica.: 
Plăcinta nu-i nici făţată (2), 
A asutii slabă zăonată (3). 

Tăleţei-sti subțirei, 

Poţi prinde boii la dă, 

Găluscele-sti mititele, 
Poţi sparge capului cu ele; 

ditura-ă (4) prinsă bine, 
O pote b6 ori şi cinc. 

Siracă găină-allă, 
Buna-i fostă de astă trebă. 
Siracă găină sură 
Adi ai fosti pe după şură 

Si-am eşti cu bani în gură.. 
Ei ai fostii pe după casă, 
Ami eşți [riptă pe masă. 
Socăţică ni frumosă, a 

Plăcinta nu ni brânizosă. 

Staţi în loci, boeri de frunte, 

Că-i dusti. cu calul la munte 

Şi-a veni cu brânza mintenii (5). 

  

(1) Din Ilva mică. 
12) Cu faţă. 

(3) In Bucovina se rostesce zăguetă. 

(1) Aitură=recituri. 

(8) Com. de d-lă 1. Popi Reteganulii. 

  

- Sau astii-leliti : ” 

Socăciţă, draga mea, - 
Vin'o 'meâce de-i putâ,. -* 

Să-ţi dămi pui do turturea, 

Turturea cu clonţii belitii, 

P'ângă dinsa bani de-argintă, 

P'ângi dinșii bani de-aramă, | 

Nu ni-ai pusti piperiii în zamă. 

Na-ţi-o și te du la vatră 

Si nou& alta ni gată, 

Dacă vrei să capeți plată; 

Na-ţi-o și-o pune pe hornit - 

Şi te du la cele 'n podii, 

ÎNe alege una grasă, 

Ne-o adă nouă lă masă, 

C'apoi noi încă ți-omii da - 

Ună păhari de holercuţă 

Si vo dou&trăă duteuţe, 

Ţi-omii da dutcuţe mânânţele 

Să cumperi pe ele 

Să ne pui și nouc lele. * 

| Socăciţa nl-ar fiDună, oc. 

Dacă ni-ar ține, vr'o lună, * 

.
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Pe vreme mai. puţintică, Nu-i, bade, de:vina mea, i 
Nu ne scie face nemică, __|Că mi-o fostii cociorba rea, 
Tote le câce de frică. Nici asta nu-i tăgadă, 

Că n'am avută nici lopată, Socăcița : , , ia Și-am băgat'o din covată, 
Nuntașii m& năpădea, Tir am seos'o tot-o-dati. 
Zama la lună fierbea, po . i Xunuliă : Colaci-a s6re-i cocea, 
Nice lemne că n'avca. Să fii, lele, sănătos, 
Socrii mari răă s'o purtati, “Ț'Tote-sti bune și frumose, 
Fără lemne i-am aflati, „Câte ni le-ai pusti pe masă. 
Nici secure nu mi-ati dată, Ati a. a Socăciţa: De mă căsneseit din gardii. ..   Plăcinta nu s'o făţati, Să fii, bade, sinătosii, 
Nici ţipoil nu so copti, Tote le-ai strigatii frumosi, 
Cu lemne rele de plopii. Le-ai strigatii precum ai osti |[). 

Aici trebue să, însemnămi că găina și a-nume găina albă 
jocă unii rol fârte însemnată nu numai la nunțile românesc, 
ci și la cele francese(2). [ră la Italieni și a-nume la cei din 
împrejurimea Albei Monfervine și din Diva di Chieri, unde 
ospățulă ține trei gile după olaltă, a treia di se pune pe masă 
unii curcanii care, nu numai că e împodobiti cu cordele roșii, 

ci şi primită cu cele mai mari omagiuri, tocmai ca şi găina 
„Sati cocoşulă la Români (3). 

După acâstă scurtă observare să ne 'ntorcemii Grăși la 
Români. 

Mirele, cum a sfârșit nunulii celt mare şi bucătărița sati 
socăciţa do schimbati între olaltă cuvintele ce sai citati, 
aduce o strachină și ună păhari cu apă. Strachina o pune 
pe masă denaintea, nuniloră, 6r păharuliă îl ţine în mână. 
De-odată cu dinsult aduce și mirâsa, uni ștergariă sai o md- 
nâștergură nduă pentru nună și ună șervetă pentru nunii. Tornă 

    

(1) Com. de d-lă |, Popii Reteganulă. | 
(2) Diiringsfeld, op. cit., p. 252, 
(3) Dăringsteld, op. cit, p. 105,
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apoi mirele apă din păhari pe mânele nunilorii ca să se 

spele, şi aceştia se spală. După ce sat spălati dă miresa 

mâniştergura, nunei 6ră şervetulă nunului ca să se ștergă. 

Nunii, luândiă obiectele, ce li saii dati și cari se numescii 

aștergarii de nănașă,» se ștergii pe mâni și apoi, aruncândi 

nunulă celt mare ună banii de argini în strachină, stringit 

ștergarele. Toti atuncă mai dă miresa nunei celei mari ca 

dară, pe lângă mâniștergură, încă și unit tistimelăt.. | 

După acâstă datină, care nu lipsesce dela nici o Dlusă-mare 

din Bucovina, luând mirele strachina și păharulii se retrage 

dimpreună cu mirâsa, ducându-le în altă odac. 

Unulă dintre meseni, care e mai buni: de gură și mai șa- 

gaciii, care scie mai bine și mai frumosi ură, -cum vede că 

tinerii se depărteză, se scolă dela masă, iea dâue talgere și 

puindi pe unulă dintre dinsele doue păhare pline cu .vinit 

saii cu rachiii, de regulă fierti şi îndulcitii cu miere (1) numite 

pretutindene în Bucovina pahar ă dulci, în Moldova simplu 

pahară (2), 6ră în Transilvania, pahară de dară (3) începe a 

strînge banii meniţi pentru întemeierea casei ndue, şi a-nume: 

mai ântâiti de la nunulii celii mare; apoi de la socrulii celii 

micii, după aceca de la socrulii celii mare, șin urmă dela. 

toți ospeţii pe rând câţi se află la Masă-mare. 

Cum începe stringătoriulii a stringe banii, doue până laş ese 

neveste tinere se'sue pe laiță denapoia nunilorii și începi 

a juca şi a bate ne ntreruptii din pălmi până după strîngerea 

Danilorii cântândiă în acelaşi timpii următoriulii cânteci: 

Astă laiţă nu-i bătută. 

Voia gasdci nu-i făcută. 

Astă laiţă s'o bătemii, 

Voia gasdei să făcemit (4). 

    

(1) In Bucovina și Moldova, vedi V.: Alecsandri, Poesii pop. ale Rom. p. 385. 

(2) Columna lui Traiană, an. IX. p. 416. 

(3) B. Viciă, op. cit. p. 50. 

(1) Din Dorna, diet. de Gavr. Boncăşii,



Insă, nevestele acostea' nu .jocă de astă dată unii joci de: 
rndi, care obicinuescii și de altă dată alu j juca, ci unii Ljocii 
stârnită de dinsele. 

Stringătoruli, luândiă taleserelo cu păharulti celii “dulce, se. 
duce la nunuliă celi mare şi țiindu-le . de nainte cuvinteză: 
Bună vremea, 

Bună vremea, 

Nune mare 

„Cinstită și tare!. 

Nun : 

Mulţămimii, 
Mulţămimi, 
Ostășele 

Tinerele ! 

Dar. de unde 
Și pân'unde? 
De unde cești 

ȘI-unde pornesci 
Pe la cină 
Cu-astea'm mână? 

Orator “ul 

Domnulti nostru celt vestită 
Astădi sara m'a porniti” 
Ca să-i cati de cheltuslă 
Bani de-argintii 
Și de-ară [i şi de hârtie, - 
Binc-ară fi, numai să fie, 
Căci avendi clii nuntă mare, 
Unde lumea sadunată: 
Impărații și 'mptrătesc, 
Voevoqi, crai și crăiesc, 
Noviistuiee frumuşele : 
Și copile tinerele, 
Peciori tine, mică şi mari, 
Mulţime de lăutari, 
Oste mare o mulțime, 

din altă ţâră, 

  

.. 

Călăreţi şi pedestrimc, 
Și-a fostii mare şi vestită, - 

"| Lumei întregi cunoscută. 
Și atuncea di ntâmplare, 

În căsuţa lui .cea mare, 
Unde ședă a dumi-sale, 

ȚĂ dumi-sale părale 
S'a iscatit o ruginime 

IŞi-o câtă de şorecime 
Şi toți banii 

Toţi. i-ai. scosii,. l-ati rumegatii, 

X-a stricati, 

Și până ce alţi-a face, 
Dacă când-va a mai face, 

Ma trimesit în lumea mare 

Să-i cati de rând de părale. 
Câte sate-am alergatii, * 

Câte-orașe-am tricratit, 
Câţi Gmeni. am întrebatii: 

| Cinen lume-i mai bogatii? 

Toţi aici m'aă îndreptati, 

Chiar casa mi-ati arătatii 

La dumnia-vâstră cinstite 

Nune mare” și vestite, 

Dicândi că -eşti tare - 

Peste lumea mare 

ȘI al o mulțime 
Bani şi bogăţime, 

Și ești îndurătoriii 

Și dai ajutoriti 

Ori cui, tuturor ă, 
Deci te rogi cu, rugă, 
Bagă- ți mâna n pungă 
Şi-mi aruncă
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Câte-o rublă; [Să-ţi dat și ei ună păharii 
lan dă-mi câți-va lei de darii De vinii de celii din Cotnarii. 

Nunulii celui mare, după acestă oraţie, deschide punga şi 

scoțendi dintriînsa vro' 5—10 Il. adică după stare și pu- 
tință, îi pune pe talgeruli celt golit şi după acâsta ea unulii 

din păharele, care se află pe cela-laltii tălgerelă. | 

Oratoriului după ce i-a plătită nunulu cât la trasi inima 

și după ce şi-a luati păhavulii, se 'ndrâptă cu cela-laltit pă- 

harii la nuna cea mare şi, dico: 

Prea cinstită nună mare 

A ajunsii rendulii d-tale, 

lan să v&di câti ești de tare, 

lan fă bine de-a cinsti, 

Căci e diua, m'aşi porni! 

Cinstindă nunii cei mari păharele de bine, stringătoriulă 

iea banii de pe talgeriă și puindu-i în altii talgeri de'nain- 

tea nunului îi acopere cu o năframă. 

_Umplându-se. după acesta, 6răși păharele și ducendu-se 

Grăși la nunulii celii mare, dice: 

— Nune maro! nu scii unde se află N.N. căci am nu- 

mai decât să vorbescă ce-va cu dinsulii., 

— Am auditii de numele d-sale —- r&spunde nunulii—, 

caută-lă prin vecini, că de bună semă vei da de dinsuli. 

Acuma, se duce “stringătoriuli la socruli celui mare ta 

tălă mirelui, și urândă dice : 

Bună vremea, Încă n'amit închinată, 

Bună vremea, „Păhară dulci 

Socru mare, . De la cruci, 

Vestitii și tare! | Ce cu multe, 

Te-ajunge o voie bună “ Î'Zăhărele le-aduci; 

Şi o voselie bună. - -ÎYimă de celui buni din: Cotnariit 

So petrecemă împreună... : [De-a âmblatii, 

Sera de multi a 'nsăratii Moșulii d-tale cu şălvari, 

ȘI noi pihară dulci. Să bagi mâna m buzunariă, 

43 
$. FI. Marianii, Nunta la Români.
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Să scoţi. vro câţi-va orițari,. 
De nu bagă și m curea, 

Şi scote o hărticea, 

Te plătesce de-o belea. 
Scote aurii și argintii, 

De care sciii că ai multi, 

Şi pe tălgereli îi varsă, 

Pe câtii inima te lasă, 

La fiuţii d-tale-i dă, 

_|Cu cuvinte deplină, 
Cu inimă de românii, 
Cu inimă melită, 
Că și s6era-i mulţumită.” 

După ce ai plătiți și cinstiti și aceștia se duce la tatăl 
miresei şi închinându-i păharulă dice: 

Bună vremea, 

Bună vremea, 

Cinstită socru mare! 

Iscă sara amnsărati, 

Și-amendoi n'ami închinată, 
Păhariă dulce, | 
Dela cruce, 

Care 

Cu mare, 

Chieltuclă s'aduce, 
Etă sarată nunulii celii mare, 

Şi cu finii, cari-i are, 

Cu păhare pline, 

Cu cuvinte bune 

Păhăreliă cu băutură, 

Și mai multă voie bună; 

Pahari dulce, 

Dela eruce, 

Care, 

Cu mare, 

Chieltuclă s'aduce. 
Vină bună «le la Odobesci, 

De pungă să te gătesci, 

De N. N. să te lipesă, 
pece sloți să dăruesci, 
Fiiloră, cari îi iubesci. 

Vinii buni toemai din Cotnari 

Să bagi mâna în Duzunariii, 

Să nu scoţi cremene şi-amnariii 

Numai pumnul plină de bani. 

Întinde mâna, 

Că ţii vina!   
Luândii socrulă celă mare păharuli, steingătoriulă strigă 

în şagă: 

Vine lelea de la baltă, 

Cu bondiţa "mboiorată 

Și cu calulă de pohodă, 
Ca să bei păharulii totii. 
ȘI rădieă până ?n grindă, 

Că mai este-o bute 'm tindă, 

Şi-lt rădică până 'n podit, 

Că mai este-ună polobocii, | 
Ca să bei păharulii toti (1). 

Sfârșindă cu nunii şi cu socri cei mari se. duce pe lacei- 
alalți Sspeţi și anume ântâiti la nâmurile mirelui și ale miresei, 

  

(1) Din Dorna, dict, de G. boncăş i
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eră după aceea la toți ccialalți de-a rendulu până la 

urmă și fie-căruia îi urză, rostindă sati cuvintele 

înșivatii mai sustii. sait cele ce 

Bună sera, 

Bună sera! - 
Senchină jupânulii mire 
ŞI jupânesa 

Miresa 

Cu păharii dulce 
De la cruce, 

Care 

Cu mare . 

Cheltuclă s'aduce; | 

Sati astu-felii : 

Va trimesii jupânulă mire | 
Și jupânâsa 

Mirâsa, 
Cu socrii eci mari 

ȘI cu nunii -cci. mari - 

Unii păharii de băutură, 

  

  

celă din 

“co sati 
urmeză : | 

Şi cu vinii din Odobesci 
Să faci bine să-l primesci, 

Să-lt primescă şi să-lit cinstesci, 

Şi la pungă să gândesci, 

La tineri să dăruescă 

Ce te-andura Dumnedeii 
Şi nu ţi-a pica prea ercii. 

Vr'o sută de of cu mici, 

Vr'o patru vaci cu viței, 

Câte-va serofe cu pureci [1). 

Şi mai multă voie bună, 

Cu vinti de la Cotnariii, 

Să bagi mânam buzunariii 

Să scoţi vr'o câţi-va orițari 
Și cum îi cinsti, 
Cum îi plăti! (2) 

Astă-feliii părândâză stvingătoriulii pre toți ospeţii, câți se 

află la masă, dândiă fie-cărui bărbată precum și nevestei aceluia 

câte unii păhară dulce de cinstiti. Lipsindu soţia unuia dela 

masă, atunci bărbatuli aceleia trebue singuri să bea amân- 

d6ue păharăle de-odată. Şi cum a primiti banii de: la fie-care 

păreche se duce şi-i dă nunului celui mare dicândiu: 

Poftimii de la N. N. lei de argintii 

La casă nouă a dăruitii, 
Nunii cu ei sai mulțăniitii 

Și totă masa-i mulţumită (3). 

Cei mai mulți dintre meseni dau celorii tineri 

  

bani. O samă 

(1) Din Mânastirea -Iomorului, com. de d-lă G. Avramiă. 

(2) Din Tişeuţii com. de Vict. Sorocenii, stud.-gimn. 

(5) Din llişesci, diet. de lie Ungurenu.
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însă le dăruiescii din vite, precum: 0i, vaci, viţele etc. ră: 
alții din pâne, adică cine ce pote și câtii îl trage inima, 

Er celii ce primesce păharulă dulce mulțămesce nunilorii, 
socrilorii și. tinerilorii qicendi: 

Mulţămescit nunului mare 

Şi finilorit Dumnilorii-sale 

Şi socriloră celorii mari 

Și cinstițiloră gospodari, 
Câţi sunt aici adunați 

Și de Dumnedeii lăsaţi 

Ia acâstă veselie 

Hazi și bucurie (1). 

lie când punti banii pe talgeră dicii: 

Primiţi dela noi puţinii, 

Dela Dumnedeii mai multi! (2) 

Toti atunci nevestele, ce stat de napoia nuniloră pe laiţă 

sai şi altele cântă: 

Frundă verde de zăharii, 

Mulţămimit pentru acesti dară, 

Socrilorii 

Şi .cuscrilori 

Şi tuturorii 

Gospodar ilor. 
Totă vara am lucratii, 

Și pe-aistam așteptatii (3). 

În 2loldova și a-nume în districtulit Jfușiloră se începe închi- 

narca păhareloră și a colacilorii nemijlociti după ce sai pusii 
fripturile pe masă. | 

Se 'nchină mai ântâiti nunului celui mare de cătră vorniceli 

doi colaci frumoși, mari și făcuţi din mai bine de-o baniţă 

  

    

(1) Din ilişesei, dict. de Ilie Unsurenu 
(2) Totă aşa spună și Românii din Transilvania. Vedi, [. C. Tacită, Nunta 

la pop. Rom. publ. în op. cit, p. 59. 
(3) Din Cehori, com. de M. Dimitrovici, stud. gimn.



— 677 — 

de făină de grâu spălatii şi două păhare de vină unulu pentru 

nuni și altulă pentru nună (1), qicendii vornicelulii: 

Agiungă-te voie bună, 
Pe d-ta, giupâne nunti mare, 

Şi pe d-ta, giupânâsă nună mare. 

Sera a înserati, | 

Şi noi bună vreme namii datii. 

Etă fini d-vostră, 

Vi se 'mchină, 
Cu doi colaci de grâii frumosi 

Ca şi faţa lui IIristosii, 

Şi cu aceste dou păhare de vinii, 

Ca şi celi din Cana-Galileci de buni, 

„Şi vă rogă, 
Ca colaci și păharele să le primiţi, 

Şi cu plăcere să le mulţămiţi. 

Nunii primescii păharele şi colacii, mulțămescii, ur6ză pe 

mire și pe socrii cei mari, lăutarii. cântă ună vivat din cele 

mai alese pentru nuni, le rădică păharele giucându-le după 

cântecul cântatti de lăutari; după care nunuli pune pe unii 

talgeri pâne şi sare, pe care pune apoi și unii darii de bani, 

care bani începi dela 2 galbeni, adică după puterea nunului, 

dar nici odată nu se cobâră mai josii de unii irmilicăi, ori 

câtii ar fi nunulă do săracii. După acâsta începii apoi a se 

“închina, succesivi câte două păhare de vint şi la Omenii mai 

bogați și câte doi colaci mai mică decât ai nunului, și a-nume 

la fie-care păreche de âmeni conmeseni, totii cu aceeaşi rân- 

dudlă, dândii fie-care darulu săi de bani, după putere. Însă 

nică unul nu se cobâră mai josi decât 2 sfanți. 

Acelea câte-ta, sute de lei, cari se adună de pe masă sunt 

ai miriloră ca ajutoriii la ndua gospodărie (2). | 

| În districtulti Bacăului încope Conocariulă urația păhareloră, 

  

(1) Pâharulii nunului e de trei osi mai mare decât ală nunci. 

(2) |. Mirza, op. cit. p. 1S—19. . -
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după ce 6speții âu mâncati dou feliuri de bucate, și adre- 
sându-se cătră nunii, îi dice așa: 

E] 

Aeiungă-te voie bună, 

Domnule nuni și d-nă nună! 

Ită se închină mirele; 
Cu acestă corabie; 

Dar în corabie ce să lic, 
Nu pote nimenea ca să scie; 
Insă eu, fiind voitorii de bine, 

'Tâte lucrurile 'vi le-oiti spune: 

In corabie este unii șalii mare dela Tocati 
Să vă fie d-vostră de îmbrăcatu; 
Uni săpuiii de la Bagdatii, 
Să vă fie d-vâstră de spălatii, 
Asemenea nisce pâni: de la 'Tocati 
Să vă fie d-vostră de gustatii. 

După acesta er se adresază Conocariulă. cu o tablă pe care 

se află doue păhare cu: vină şi încependiu a cuvinta dice: 

Istă se închină 
Tinerii și toţi mesenii împreună 

- Cu aceste păhară cu băutură + 

Păharăle sunt de la sticlarii, 

"Er vinulu de la Cotnari, 
Să. băgaţi mâna în buzunariă . 
Să scoteţi | | 
Vro 4, 5, galbeni de cci  mară 
Și pe d-lorii tineri să-i dăruiţi. 

Dacă nunuli nare buzunari, Conocariulă îi dice: 

Vinul e de la Poiana lungă, 
Ca să băgaţi d-vostră mâna'n pună. 
Și să scotoți 

Vr'o doi trei de cc mari. 

Și în chipulă acesta se duce Conocariulii pe la toți mesenii 

de le închină păharele, și fie-care săt6nit ureză vicță și feri- 
cire la tineri, bucurie la bătrâni, și bândiă vinulii odată cu
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intonarea unui cântit ce-lii cântă lăutarii, bagă mâna în pungă 

și scâte 5, 6 franci da dăruesce tinerilorii și la urmă făcându- 

se socotâla de cătră nuni, se găsescii 16 până la 20 galbeni (1). 

In 'Tera-Romnsscă esistă, asemenea datina, acesta, sai celii 

puținii va fi esistată mai nainte, căci o baladă poporană în- 

titulată, «Aloșnegulă» ne spune între multe altele și acestea 

Eli a casă, de ajungea 

Şi în curte de-și întra. 
Nuntă mare că găsia, 

Er în casă de întra, 

"Minsă mesă că vedea, 

Mâsă'ntinsă și bogată 

Toti de lume încheiată, 

Şi de tineri conjurată, 

Megiașii ospăta 

Şi nuntașii se cinstea! 

Unii bea, alţii mânca, 
Și la nuni le mulțămia, 

Şi pe miri firitisia. 

Călătoriulă de întra, 

Eli la mesă nu ședea, 

Ci la ușă se opria, 
Într'unit colții se așcza. 

Foicică şi-o lalea, 
Trecea vremea, câtit irecca, 

” . 5 a 
In Transilvania după ce sa 

cate pe masă, starostea nunului, adică colăceriu 

  

ână nunulă se scula, 

Vasă curati, că alegea, 

Pâne, saren vastă punca, 
| Dară întrinsuli arunca 

Şi pe mesă că-l punea, 

Totă nuntaşuli ca să dea 
Cătă îlu lasă inima. 

“Pâtă lumea dăruia: 

Unii bol 
Și alții oi, 

Uni bană 
Alţii juneană, 

Unii vii, 
„dlții moşii, — 

Busdugane pentru finii 

Si miresei baibafirii. 

Darii bogatii că sc făcea, 

Avuţie se strîngea (2). 

pusti alti doilea; felii de bu- 

li, sculându- 

se, face :semnii să tacă, toți, apoi dice: 

— «Cinstiţi „meseni și &meni de omenie 

mare, care bună voie are, vrea, să por 

! Cinstitult nunta 

nâscă unii «păhară de 

dară» pe sema finilorit d-sale, ca să-i ajutămii pre aceşti doi 

tineri, că acuma, făcându-se gazde noue, ai multe lipse. 

  

(1) Columna lui Praianti, an. IX p. 116. 

(2) G. Dem. Teodorescu, Poesil pop. rom. p. 620,
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_“Așa dară pornimii ună păharii de dară 
“ȘI cine-și -va băga nasulii în păhară 
Să-și bage și mâna în buzunari, 
Și cine își va be păharulă, 

Să-și dee și darulă (1). 

După acestă oraţie generală, adresându-se în speciali că- 
tră nuna, cca mare, dice: 

Să trăesci, nănaşă mare!... 

E îţi închinii dumi-tale, 
C'unii pahară galbini 
Dintrună virf de paltină, 
De unde sughiță 
Dalbă tecioriţă, 

Cu mâneci pestriţe . .. 
"De mii sci mulțămi, 
Păharulu li-i dobândi; 

De mi-i sci înturna, 

Păharulă li-i căpăta! 

Nuna : 

Păstrica rugului 
Cântă 'n virfulă nucului, 
I)iua întrâgă ciripescc, . 
Dumi-tale-ţi mulțămesce! (2) 

Slirşindiă. oraţia acâsta pune unii păharii de vinit pe uni 
tăeră și ilu dă nunci. Apoi adresându-se cătră altit 6spe dice: 

Eu îţi închină cu păharulă, 
Dumnedei fie cu darul. 
Dar într'asta btutură | 
Este şi-o cimilitură 
Şi cimilitura mea: 
Dice, det, mândruț'aşa : (3) 

_() B. Vieiă, op. cit. p. 50. 
(2) Iarnik şi Bârsană, op. cit., p. 527. 
(3) Dacă acela, căruia i senchină păharulă e bărbată, versul acesta se 

schimbă astă-feliu: «dice, dei, mândrule-așa ». 
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Că pe maluli Nistrului, 

Nistrului adâncului, 

Este-unii păltinaşii de aurii 

Cu vi'o nu pui de grauri: 

Ciripescii, | 

Vorovesci, * 

Cum să scâţă, cum să fie 
Cei bani de vămăşie?... 

Vorii troce Nistru . | _ 

Să prade Pistru, | 

De zale, de inele, 

De copile frumuşelo. 
Frunqă, frunquţă, 
Să -trăesci dragă, mândruţă!: 

Ceea, căreia sa 'nchinati :. 

'Troscoţelii de lâncă cale, 

Voie bună dumi-tale. 

Păsăruica rugului 

Po cornele plugului 

Cripescc, 
Vorovesce 

Dumitale-ţi mulţămesce (1). 

După acesta dă 6răși tăeruli cu păharulă de vină celui 

ce i Pa închinată, şi aşa urândii și închinândii pe rendi la 

toți 6speţii şi casnicii, în urmă gată la nunulii mare, care pune 

bani mai mulţi decât ori-care, &r de nu pune mai mulți 

atunci oră-cine are dreptii «să-l cumpere», punândi mai mulți 

decât nunuli, când „acesta, îşi . pierde [inii și dreptulă de 

nun; de aceea nunulii e siliti a dua. 6ră şi chiar și a tucia 

Gră să-și rescumpere finii și dreptului de nuni. 

Până âmblă păharulă celt de dară -nuntașii nu se scolă 

de la masă, ci își petrecii. o 

Banii. adunaţi cu tăierulti se dati nunului sai nunci, și 

acâsta îi dă miresei cu tăieruli. CC CC 

  

(1) Iarnik și Bârsani, op. cit. p. 57.
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„După aceea mai âmblă şi ceterașulii cu : cetera, învăluită 
dicândă că sa stricată 'şi să-i dee cruceri să-și cumpere alta, 
sati să și-o dirâgă și să-și cumpere. strune. Acestuia âncă îi 
mai dă, cine ce vrea. 

In urmă vine bucătăresa (socăciţa), cu mâna legată, cu o 
lingură mare în mână, şi cere cruceri de l6curi, că sa arsi 
făcendii de mâncare (1). Şi pe cândii unul dintre meseni o 
jea, „peste picioră dicendii: 

Socăciţă lungă n: dejte [2) 
Carnen 6le nu mai este: 

Socăciţă lungăm nasti 

Carne'n 6le n'a rămasă (3). 

pe atunci pune fie-care câte unii: cruceri saii doi în lingură, 
apoi ieso socăciţa jucândi Şi dicendi acuma că nu 0 dore 
nomică (4). 

Unii dintre meseni, cari sunt . buni cântăreți şi totodată 
și șăgaci, cum ai primită păharulă dulce și ai mulțămitii 
pentru dinsulă, începi a cânta câte unii cântecii glumcții 
prin care înveselescii tâtă masa. | 
Din mulțimea acelorit cântece, cari se cântă la acestă oca- 

siunc, noi vomă reproduce aice numai unulu și a-nume: 

Pâhărelă cu floricele, | 
Cum te-ori be buzele mele 
Cele trase, supţirele . 
Ca 3 scânduri de podele. 
Păharelulă câtă ună cuiă, 
Când îl puli la gură nud. 
Să mai bemi .câte-unii păharii 
Pân'ec-a fi: sre pe delă. 

"Să mai bemi o țiricuță 
DI 

(1) B. Vicia, op. cit. p. 50, 
(2) Dejte= degete. 
(3) Com. de d-lă 1. Popă Retewanulă, 
(4) B. Viciu, op. cit. p. 51.
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Pân'ce-a fi s6ren luncuţă. 

Holercuţă de săcară! 

Eu te beti de bunișoră, . 

Tu mă dai pe ușafară; 

Fă te bei, şi tu mă&mbeţi, 

Multe năravuri m&nveţi, 

Da dacă m'oiii desbăta, 

-De năravuri moi lăsa (1). 

Sfirşindi stringătoriulă de strinsu banii, nunulă celii mare 

îi numără, spune în auduli tuturori mesenilori câţi sai 

adunati şi după aceea legându-i pre toți: la unit loci întro - 

năframă, în "Transilvania în pântenă (2) în care mai pune âncă 

și-o I6că de pâne și sare-îi dă tinerilorii ca să-i stringă (3) 

Mirele şi miresa, primindu-i, sărută mâna nunilorii, apoi 

a socrilori şi în urmă a tuturorii 6speţilori celorii mai b&- 

trâni și mulțămescit tuturorii pentru binele ce le-au făcutit (4). 

În același timpi sa audii. din tâte părţile urări de fericire 

și viață lignită noilor căsătoriți. | 

Asti-feliă scie poporulii românii a se ajuta la întemeiarea 

nouei case, ca, îndată după nuntă, să aibă unii omii egali 

în avere, ca să. potă emula, cu dinsuli la întreprinderile cele 

nouc și să nu fie redusii la sapă de lemnii prin împrumuturi (5). 

Astii-feliă se ajutau şi Romanii, la cari, chiar ca şi la Românii 

de adi, când ajungeaii la mensac secundae se aduceaii daruri 

plăcute, âr blidele pline cu mâncăit le grămădiaui pe altarăulii 

din casă sait pe vatră (6)... 
  

  

(1) Din Horodniculă-de-josii, com. de d-lă P.Prelipeână. 

(2) 1. C. Tacitii, Nunta la pop. rom. publ. în op. cit. p. 60. 

(3) în unele părţi ale Pransilvanică, precum bună ră în districtulă Năsău- 

dului, îi dă dimpreună cu o cofă de vină, cu unii colaci feumosă şi co lu- 

mină. Com. de dili I. Popă Reteganulii. 

(1) Datina Rom. din Bucovina. . , 

(5) 1. O. Taciti, Nunta la pop. TOM. publ. în op. cit. p. 59 şi 60, 

(6) Virg. Acn. VIII, 233: Instaurant epulas, et mensac grata sccundae dona 

ferunt, comulanteque oneratis lancibus aras. Rosbach p. 101. 

Aici dona sunt “darurile. 6r lances oneratae sunt cinstele de adi.
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Astu-feliti se ajută şi alte -popore din timpul presentii, 
precumit bună ră: Sârbii, Italienii, Cechii, T'rancesii, Spanio- 
lii (1) și Rutenii din Bucovina, la cari încă esto datină de-a 
se aduna în decursulii acestei mese bani, de și nu în același 
chipii cum obicinuescă Românii. |. 

Bucătăriţele, cum vădii că nunulă celii mare a începutii 
a număra Danii, prindă a aduce şi a pune pe masă friptura 
și. plăcintele, 6r după ce a sfirșiti nunuli de numărat și 
după ce i-a și dati tineriloră poftescă pre 6speți ca să guste 
din bucatele ce sai pusti acuma pe masă. 

Nunuli descoperind găina, ce i-sa pusi nemijlocitii înainte 
de stringerea, banilor de nainte, dice: 

Oii săracă găinușă, 

„Cum te-oiit apuca de gușă, 

ȘI te-oiii svârli pân'la ușă, 
De: la ușă până 'm tindă, 
Socăciţa să te prindă, 
Și să te frigă la sore, 
Ca să-ţi fie carnea mâle, 
Și tă te frică la lună. 
Ca să-ți fie carnea bună (2). 

"U! iu, Iu, găină grasă, 
Eri erai pe după casă, 
Astăqi ești friptă po masă, 
U! iu, iu, ăină sură, 
Iri erai pe după șură, 
„Astăqi cești la mine m gură (3). 

Di II 
„Precum la Românii de adi, așa şi la vechi Romani, atâtii n&murile câtii 

ŞI amicii şi clienţii casei aduceau. diferite daruri cu sine prin cari contribulai la zestrea insurăţeilorii, aşa d. ex. Pliniă coli tenără a dăruită la o-astu-feliă de ocasiune unul amicii ali sti 50.000 sesterțe, Vedi: Iul. lung. Leben und Sitten der Rămer in der Kaiserzeit, 1 Abth. Prag. 1883, p. 92. (1) Diringsfeld, op. cit. p. 73, 20, 100, 185, 955și267..  . (2) Vedi «Gazeta Transilvabici», an. XLIX. Braşovă, 1836. No. 218. (3) Gazeta Transilvaniei, an. LII. Braşovii 1839, No, 43.
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Apoi, tăind'o' începe a. mânca dintrînsa. 

După nunulă celt mare începii şi cei-lalți ospeţi a mânca 

din fripturile și plăcintele, ce sai pusii pe masă, afară “de 

părinții mirelui, de mire și de mirâsă, cari nici de cum nu 

şedii la acstă masă, ci caută nencetatii cum arii pute mai 

bine şi mai frumosă primi și omeni pre 6speţii adunaţi (1). 

Mai stând, după închinarea păhareloră dulci şi stringerea 

banilor, ca la jumătate de 6ră mâncând și bândii fie-care câtă 

îi poltesce inima, se scolă cu toții dela masă şi eşindii cu 

danțulă afară, unulii dintre 6speţi qice: 

Cine a băutit și-a mâncatii 

Stă în loci și la jucati. 

După ce ait eşitii afară j6că vr'o câte-va jocuri de naintea, 

casei, adică până ce scoti tâte mesele şi scaunele câte ai 
ă si 

fosti în casă şi mătură puţini. Apoi 6răși întră cu toții în 

nuntru, dar de astă dată nu casă mănânce nici să bca, ci 

numai ca să joce și să se petrecă. 

Șintradovării că dacă masa dimpreună cu celelalte datine 

co mai sunt usitate în decursuli că aii ținută vro 8—4 6re, 

jocul ce sencepe acuma ţine și mai multi și anume până 

a doua di diminâță (2), în unele locuri chiar până a doua 

di la prânduli celit mare, când se sue apoi pe casa celui cu 

nunta, suindi și lăutarii acolo: punii o masă în verfuli casei, 

pornesc apoi prin satu făcându-se în chipă de ostași, legândă 

la gâtuli unuia câte unit fedeleşii mare, dându-i şi due cio- 

cane de lemnii cu cari bate în fedeleși, care, fiindă deșerti 

huâsce de te ameţesce, și multe alte curiosități. mai iriven- 

teză, de cari nu te saturi privindu-le (5) Apoi se -duce fie- 

carele pe a-casă. 

  

(1) Dat. Rom. din Bucovina 

(2) In Bucovina ” 

(3) 1. Mirză op. cit. p. 19.
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Și precum la, fie-care jocii în decursul nunții se poti audi 
feliurite hore sai chiuituri potrivite, așa și acuma la Jasă-mare, 

Dar de astă dată nu audi.numai pre bărbați chiuindii, ci 
pre multe și dintre neveste. 

Una, din mulţimea acelorii. chiuitură, cari. le cântă sati le 
„ chiue nevestele la acâstă ocasiune e și cea următore: 

Frundă verde petrinjelii, 
Ași juca cun vătășelă. 
Petrinjelu-i în pămînti, 
Vătăjeluli n'are când. -- 
Frundă_ verde de rogoză, 

F iisqi cere Ie ia, 
Ași juca și casa-i>mică. 
De jucati ași juca bine, 
Nu-si ciobotele la mine, 
Că le-am datii la ciobotari 
Și n'am Dani în buzunariti 
Opincuţa cu gurguiii 
De-ai juca, cât ai juca, 

- Ca ciobota n'ai suna. 
AȘ juca şi până'n podă, 
Da-sii flămândă și nu poti. 
Da in las'dac'oiti mânca, 
Ce jocuri voiă arăta! 

Sai, dacă jucăuşulii e cam spâni, atunci numai ce audi 
pre nevasta, care jocă cu dinsuli dicândă: 

“Dragu-mi- bădiţa spenii, 
Că-i și tânără și bătrânii. 

Ba! până chiar și nuna cea mare nu “se pote răbda de 
a- nu trage și ca, câte-o ropolă și a dicc: 

Tropoţelii pe lângă horniă, 
Am unii fini ca și unt domni. 
Tropoţelă pe lângă masă, 
Am o fină preotesă (1). 

() Din Cenhoră.
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Dar lască şi bărbaţii nu statii cu gura închisă. Pe când 

mai "nainte cra renduli feciorilori şi numai puţini bărbați se 

amestecati în joci, acuma, fiindi numai ci în de ci, chiue 

câte şi mai câte, ca şi când ari fi niște holtei. Ei dică, în-! 

tre multe altele şi. acestea :: - - 

U! săraculii bine dice, 
Sănătatea să-lii mănânce, 
Sănătatea feteloru, 
Dragostea nevesteloriă, 

Dragostea de copiliţă, 

Ca zama de prepeliţă, 

Cum înhiţă, 

Cum sughiţă, 

| După badea Ioniţă (1). 

Şi pe când mai 'nainte mirelui și miresei, dar mai cu 

s6mă mirelui nu-i era, nici de cum iertatii să j6ce, de astă 

dată jocă și ei, însă nu totă n6ptea, ci numai până la unii 

timpă, când se duci ca.să se culce. 

Când cugetă adică nuna cea mare, că tinerilorii le-a, s0-) 

sită acuma timpulii de culcare și de odihnă, atunci se duce | 

în odaia sai cămara destinată pentru dinșii ca să să le aștârnă ! 

patuli conjugali. | 

Mai "nainte însă de ce vorii întra tinerii în acestă cămară 

să ne aruncămit puțini privirile în interiorulă ci. 

Sub patulii pe care ati să dormă cci tineră şi pe care îlii 

aşterne acuma nuna, se punii vro câți-va măr ăcini, spre a 

arăta năcazurile și greutăţile vieţei casnice. Iiră în cămară 

se află tâte uneltele agriculturei, precum: sapă, furcă de fenii, 

c6să, toporă, ete., și instrumentele femeci, precum : furcă, 

fusii, ițo, ctc., ete. ca să-i familiariseze cu munca chiar în 

aceste momente de fericire, să-i facă a-și? aduce aminte că 

întru sudârea, feţei at să-și câștige pânea și întru năcazuri 

   

     N 

  

(1) Din Ilișescă.
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să-și îmbrace copiii, ca să-se împlinâscă, cuvintele Creatoriului: 
«cresceţi și vă înmalțiţă și stăpâniți Dământuli», cuvinte aduse 
de biblie (1). 

După ce aă așternută patuli nuna se întâree înderăptă, 
iea pre mire și pre mirâsă de mână, încunjură de trei ori 
masa cu dînşii chiuindu: 

De trei ori pe după masă, 
Să iasă r&uli din casă, 
Să rămâe binele, 
Să se culce mirele, 
Bucură-te vătăjelii, 
Că mirele-i frumușeliă, 
Și miresa ca și elit 12), 

apoi î i petrece „pre amândoi la odihnă. Când ce însă să pă- 
șescă peste pragulii camerei, atunci mirâsa se opune, nevrândii 
nică de cum să lrâcă, până ce nu e luată pe susă și virită 
cu de-a sila în nuntru. 
“Toti așa facă şi mirosele din unele părți. alo Macedoniei (9) 

și Transilvaniei (4). 
Nevestele, cari se află de față, vădândă că nuna îi petrece, 

la culcare, cântă și cele următoriulii cânteci: 

Frunqă verde de sulcină,. 
Ducii puluții la hodină. 
Săracii puiuţii mei 
Forte bine-sii loviți ei 

"Și la ochi și la sprincene 
Ca doi păunași la pene, 
Cu atât'a mai întrecutii 

ÎN nn . 

(1) 1. C. Tacitii, - Nunta la pop. Rom. publ. op. cit. p. 60. (2) Din Mânăstirea Uumorului, com. de d-lă G. Ar ramă. (3) D. Bolintinenu, op. cit. p. 91. «Noptea, ginerele se ascunde în cămara, 
nunţii. Acolo i-se aduce miresa, ce trebue să se împotrivescă spre a veni, 0 
târă cu sila în cămară şi coi ce o aduci acolo se retragi şi închidă ușa pe din afară.» 

(4) Com. de d-lă 1. Popii Reteganuliă.
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Că cu condeiit le-ai făcut 

Mai pe susii..şi supţirele 

Să nu samene eti-a mele (1). 

Cu acestea se sfărșesoii apoi tote datinele usitate în decursulii 

Meseă-niceri, 

La Domani, după ce se depărtat 6speţii, doue virgine pretex- 

tate luati pre mir6să de braţit și o petreceau în chilia băr- 

batului, de unde se depărtaui apoi de dinsa, ca de fecigră(2),. 

cr o muere nuntașă remânea cu tinerii în fhalam, adică în 

chilia, de locuinţă. In chilie se veneraii și se învocaii doi genii: 

ajutori şi Iructiteri de căsătorie, unulă Jupiter, altulii Juno, 

și loculă lori sacru a fostii Zectus geniales (patuli geniilorii). 

La începutii acesta era patului căsătoriţiloru, mai târdiit unii 

pati simbolicii, construiti! numai din ocasiunea nunţii. 

Mivele așternea pe pati toga sa, cr muerea nuntașă, care 

era ântâia oră căsătorită și cu bărbati ce trăesce, punea pre 

mir6să în pati şi apoi se depărta (3). După acesta mirele in- 

voca pre „Juno Cinxia ca să-i ajute a deslega noduli măestrosii 

de pre brâulii miresci (4). 

In același timpii, când virginele pretextate conducea pre 
  

(1) Din Cchoră, colecţia autorului. 

(2) Catull. LI: | 

Mitte brachiolum teres, 

Pactextate, puellulae : . 

“am cubile adeat viri 
O Hymen Hymenaec io... 

YVos bonae senibus vir:s 

Cozuitae bene feminae, 

Colhocate puellulam 

O 1iymen Hymenace io.. 

(3) Censorin de D. 3: Nonnulli binos genios în hisduntaxat dominibus, quae 

essent maritae colendos putaverunt.— Paul D. p. 91: Genialis leetus, qui nu- 

ptiis sternitur în honorem Genii—Arnob Il 69: Cum in matrimonia convinitis 

toga stevnitis lectulos. — Varro la Non. Mare. p. 300: Lit maritorum genios 

advocatis.— Cicero in Cluentiana : Lectum illum genialem, quem biennio ante 

filiae sune nubenti stratuerat, in eadem domo sibi ornari ac sterni iubet. 

(4) Fest. Cinxia lunonis nomen sanclun habebatur in nuptiis, auod initio 

conjugii solutio erat unguli, quo nova nupla erat cincta. 

$. Ei. Aariaui, Nunta la Români. ++
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mir6sa, care se opunea, în chilia bărbatului și muerea nun- 

taşă culca pre mir6să în pati, pruncii cântait versuri fescenine; 

creqându-se că prin acesta se depărtâză fărmtcăturile de casa 

bărbatului (1). | 

La Grecii cel vechi asemenea era datină ca junii şi fecid- 

rele, cari remâneaii afară la uşa thalamului, în care s6cra 

cea mare, maica mirelui, conducea pre tineri, să joce și să 

cânte unii epithalamii, adică ună felii de 'cântecii care de 

'vegulă se cântă numai la uşa odăii miriloră și prin care se: 

lăuda şi fericeait noi-căsătorițiă (2). | 

"(0 Catull, LXII.—Iucan II, 368. 
(2) Theoerit: EAFNIIS EIIIOAAAMIOS: 

“Ev mor dpu Nmăpaaq Eaviiiapyt săp Meveha 
Ta piizvezral You zâpais Deeziviiov Zzotsat 

2posls veoypânrw Yahdpuu “p0pbv EsTăsavto, 
. 
dea ra) mpârra măhtes, uețas XpTiuu baratvăv, 5
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XXXV. SPALAREA. 

In unele părți ale Zrausiluaniei, a doua qi după cununie sait 

mai bine dist după Dlasă-mave, cei mai mulți dintre nuntaşi 

se -adună: ârăşi la socrulă mare, de unde se ducii apoi! cu 

toții la. o fântână sat şi la unii părti lo, udata. La acestă Oca- . 

siune doi feciori voesciui, firesce că nu. în adinsi, -a arunca 

pre mire în apă. Nuna cea mare însă îi sare întru ajutorii 

strigândă să-i dee drumul. Feciorii, dintru începutii, nu vori 

de felii s'o asculte, 6r mai pe urmă, după ce nuna le dă câte 

unii dară; cedeză. și-i dai drumului. 

După acesti jocă sentorci drăși îndărâpti la socruli celii 

mare, unde se ospetâză și petreci ca şin diua trecută (1). 

In alte părţi totii din Transilvania a doua di de dimincță 

âmbii tineri se duci de aducă apă, anume ca celu dintâii 

lucru ce le întră în casă să le fie elementi purgativi şi viața 

lori să fie așa de curată ca apa (2). 

În Selagiii toti a doua di demincţă vinu la tineri numai 

nânașii, prândescii împreună cu aceștia, 6ră după prândă nâ- 

nașuli conduce pre mire, pre mir6să și pre nuna cea, mare 

cu o ulcică plină cu apă curată în grădină, unde, după ce 

mal ântâiii încunjură de trei ori unii pomișorii tânără, nânașa 

  

(1) Com. de d-lă 1. Georgescu. 

(2) LC. Tacită, Nunta la pop..rom. publ. în.0p. cil. p. 60.
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tornă tinerilorii apă, din ulcică ca să se spele, cr nânaşulti în 
loci de săpună, le aruncă fe-fă (năsipi) pe mâni. 

După ce se spală mirele se șterge de șurțulă miresei, e 
mirâsa de pola cămășii mirelui (1): 

La Domânii din Macedonia, a patra, di, adică Miercuri de- 
mincță, noua căsătorită împreună cu mai multe femei și lău- 
tari se duce la șiopoti și îea apăcu unii vast și după ce 
la umplută, unge șioputuli cu untii pe care îlit iea înadinsit 
cu ca, după aceea întornându-se a casă, aruncă lângă șiopoti 
mai multe monedi şi o păreche de. papuci pe cari le icaii 
băeţii carii se ducă şi ei la șiopotă strigând: casă biueză 
“uvesta»—-să trăâscă nevasta. | 

Ducându-se la şiopoti se cântă cântecului următorii: 

A lea fetă smergem tu apă; Ilai fată să mergemii la apă; 
—Duce-ţi-vă voi, cu nu-îii fin, —Duce-ţi-vă voi, ei nu mergi, 
Dada mine m' i susi Mama pe mine m& logodi 
Duminica cătră sera | Duminică spre scră, 

“Şi dede cinci mii flurii - Și a dată cinci mii flurii 
Sun nel de asime curat. Și unii inelă de argintii curatii. 
Inveștete tu caftane Imbracă-te cu caftani 
Stivalete de avuzame : Și cu botine de lacii 
Dimandate pe un bichiar, | Comisionate prin unii holteiii, 
Pi un bichiar neînsurat, Prin ună holteiii neinsurată, 
Nemnsurat și ne curunat. Ne însurată și nceununati!   

La şiopotă se cântă așa: 

Umple soro, varsă frate Umple soro, tornă /rate, 
S li dăm apă a le mușate. Să-i dămit apă celei frumose. 
—NI li sete a le mușate, - —Nu-i sete celei frumosc, 
Ca li fome a le cripate. Că-i [âme celei mâncăciose. 

Întorcându-se nevasta, dela șiopoti i se punti în cale crengi 

uscate și bolovani - de pâiră, pe cari ca e şililă să le dea. 

a aa az 

(1) Com. de d-lui EL. Popă.
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la o parte; a casă apoi ea începe a lucra cu furca și face 

plăcinte pentru ca să o vadă bărbatuli că e gospodină. (1). 

Datina spălării sau a: siropirei după cununie. esistă și Ja 

alte națiuni. | | 

Așa la Grecii cei noi e în mai multe. locuri obiceiii ca a 

tecia qi după nuntă să vie femeile înrudite și cunoscutele 

tinerei neveste la acâsta și să o ducă cu pompă la izvorii 

(fântână). Aice tîn&ra nevastă scote apă cu unu vast anume 

spre acesti scopu -meniti și aruncă diferite victualii ame- 

stecate cu fărămătură de pâne în izvorii. După aceca se începi 

jocurile rotunde împrejurulii izvorului, cari formâză încheierea 

ceremoniilori nupţiale (2). 

La Albaneji maica miresei merge a doua qi după cununie 

cu zaharicale, copturi şi cu rachiii la ginere-săii și-i gratu- 

I&ză, âră acesta îi sărută mâna. După împlinirea acestei for- 

malilăți se duci, tinerii cu strachini în mână la fântână, 

unde aii să 'se ude. Precum prea lesne se pote preved;, 

mirâsa, ajungândii la fântână, se scaldă cum se cade, pe când 

mirele, ca domnii, remâne mai neatinsii (3). 

La Sâbi, acela dintre «seați» care a masi în casa s0- 

crilorii mari, se duce a doua di desdemincță cu miresa, cu 

mai multe fete și cu vornicci... după cea mai bună apă de 

izvoră. Pe drumii împuşcă și cântă; la izvori miresa îmbie 

pre toți cu apă ca să bea, ră diverulă (djever) îi stropesce 

de trei ori pieptulii. După acesta bei rachiulă ce lait adusi 

cu sine. La întrecere mirâsa duce. vasulii cu apă, 6ră fetele 

ce at petrecuto cântă (4). 

La-Malovosienii din Podlachia. tin&ra nevastă se duce după 

apă cu uni frate alt său, și dacă fântâna se află pe teri- 

  

(1) 'f. T. Burada, Datinele la nunţi ale pop. vom. din Macedonia, publ. in 

0p. cit. p.'425. 

(2) Diiringsfeld, op. cit. p. 59. 

(3) Ilem de cadem. p. 63. 
(1) Diringsfeld, op. cit. p. 75 și 85.
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torii stiăină iea unit ştergariii cu sine pre care îl lasă pro- 
prietariului : ca. dar. Ciutura ântâia de apă, care o aduce, o 
târnă întrunit polobocă cu mustă, 6ră dintra doua se spală 
doerii. 'Tinăra nevastă, fiindu-le de-ajutoriti la spălare, capătă 

de la fie-care câte uni darui (1). 

La Alaghiară era mai nainte asemenea datină ca mirâsa 

a doua di după cununie să se ducă desdemincţă cu o fachie 

aprinsă și să aducă apă (2). 

In fine la Ruși, în loci de spălare saii stropire, e obici- 

nuitit ca atât mirâsa câti și mirele să iea câte o baie tocmai - 

ca șin nainte de cununie(9). 

(1) Idem:d6 ieadem, p. 12.. 
(2) Idem de cadem, p. 48. 

(3) Idem de eadem, p. 28 și 30.
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XXXVI. UNCROPULU. 
———— 

Uncropulă urmeză totdeauna a doua i după JMasă-mare. 

Dacă Masa-mare se face Duminică sera după cununie, Uncro- 

pulă se fac6 Luni sâra, âră dacă Masă-mare se face Luni, 

atunci Uncropulii se face Marți. Între Masă-mare şi: Uncropii 

trebue numai decât să fie o npte la mijlocii. E 

Ce se atinge de cuvîntului Uncropă apoi acesta își are 

numele sti de la băutura cea fierbinte ca uneropulă (vs. bulg, 

și cech. ykpon, MrOs. oponb), care se bea, după cum vomi 

ved6 mai la vale, în decursulii mesei, ce se dă în acâstă 

di la mire sai mai bine dist la însurăței a casă. 

In unele -părți. ale. Moldovei.se numesce datina acesta, pe 

lângă Uneropă (1) sait Încropă încă şi Tu plăcinte (9), în Ţera- 

Românâscă și a nume în împrejurimea Bucurescilorii Rachiulă 

miresei (3), eră .în unele -părți ale :fransilvaniei Lârfărie (4). 

  

  

(1) Î. Mirza, op. cit. p 20. 
(2) Columna lui 'Prafanii, an. IX, p 415 și 417. . 

(3) Com. de d-lă G. Dem. “Teodorescu, prof. gimn. in Bucuresci: «Ruchiulă 

miresci se serbeză în împrejurimea Bucurescilorii de regulă Luni dimincţa.» 

(4) B. Viciă, op. cit. p. 38: Ce se atinge de cuvintele fâfărie sai tefarie... - 

și târfură sati terfarii fem. terfăriță sati terfariţă, usitate în unele părţi ale 

Transilvanică, notămii aice, că ele aii aceeași însemnare, care'ilă are şi cuv. 

cherțuriă rostită și cierfariii intrebuinţati de Românii din comitatulii Zaran- 

_dului, adică ehiemaţii, nuntaşii, petrecătorii miresei, după Dicţ. de Buda: spon- 

Sac comes. 

A. de Cihae (Diet. d'etym. daco-rom. t- II. p. 405). presupunendii, ca și 

Lauriantt et Maximii (Glosariit p. 559) că cuv. terfară e formată diu cuv,
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La Uncropi se poftescii în genere numai acei Omeni, ăr- 
Dați și muieră, cari ati luatii parte la Masă-mare Și nici când 
de cătră vornicei, ca mai nainte, ci totdeauna de cătră rătăjițe 
sait vornicițe, Acestea, [iindii forte frumosi îmbrăcate și gătite, 
ieau câte unii păhară, o ploscă plină cu rachit și ună băță 
cu năframă și ducându-se pe la cei ce ai să fie poftiți la 
Uncropi îi cinstescă și poftescă în același chipă cum ai 
făcutii și vorniceii. Da . 

După ce ai sfirșitii vătăjițele de poltitii, după ce sai 
„întorst înd&răpti și după ce partea cea mai mare a dspețilori 
poltiți sai adunati acuma la mire, ieait Grăși câte “o ploscă 
plină de rachiă și dimpreună: cu mirele, cu. mir6sa, cu lău- 
tarii, precum și cu alți 6speți se ducă să poftescă și să aducă 
pre nunii cei mari la Uncropi.. | 

Când se ducii la nuni și când se întorci cu aceştia în- 
dărăptii atâti lăutarii, câtii și vătăjițele nu mai încetâză de-a 
cânta și-a chiui feliurite cântece Și chiuituri și anume ce 

"dântâiti din vidră, cră cele din urmă din gură. 
Celii mai obicinuiti cântecii, ce-lă cântă vătăjițele: de astă 

dată, e celă următoriu: : 

| U, iu, iu și bine-mi pare, 
Că-i mirsa fată mare, 
Și frumosă ca'o flore, 

“Ca o îl6re naranzic, 
-| Cum mi-a fostă dragă și micilj. 

  

tExfă sai tefă==femee deprăvată, il derivă dimpreună cu 'acestii din urmă de la cuv, rus, trjapica, trjapka,=chiffon, torchon.. ” Accstă derivare însă este şi rămâne de o- cam dată fori6 indoiosă, şi mal alesu că lui Cihac nu-i au fostă de: felii cunoscute . pe : de-oparte cuv, tir- 
Lălogii—gi= păpueii vechită şi rupti, ună omi de nimică, tânfăljgă—ge = ciuhote. opinci sai păpuci forte vrei şi vechi, apoi şio femec de “-nemică, cari ca și terfă” sa terfă, sunt usitate în Bicovina, pe de altă parte cuv, ehierfariă saii 
cienfariă şi cienfuriță sai cherfuriță = femeca cherfariului, usitate la Rom. din Zarandii. 

(1) Din colecția autoriului, Comp. şi aContimpuranulă.» an. VI. Lai 1517 p. lar, . a.
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"Dar 'vătăjițele, liindu forte bine dispuse, nu se mulțămesci 

numai cu atâta că cântă, ci ele, cum întelnescii pe vrunii 

omii trecendiă cu carul, nu-lii lasă să trecă în pace, se anină 

de dinsulă şi cinstindu-lu îi cântă: 

Mână, bade, boii bine, 
Nu ţine ochii la mine, 

Ochii mei îşi marghiolei, 
Sl-orii amăgi boii t&ă. 

De te-i uita multi la mine; 

“Te-ori amăgi și pe tine (lj. 

Mai pre scurti 'ori pre ce omi îl întelneseit pe drumii, nu-i 

dau pace, ci-lii zidăresci şi-i improvis6ză feliurite. cântece- 

După ce ajungii la nuni și după ce întră în casă, vătă. 

jițele scoti ploscile și cinstindu-ă îi poftescă la Uneropii. | 

Nanii pună pre toți cei ce ati veniti ca să-i poltâscă să. 

ședă puţinii la masă și să guste din bucatele ce sunt puse 

pe acâsta, până ce se vorii găti. | 

Când cugetă vătăjițele, că nunii vori îi acuma gata, incepi 

crăii a cânta şi a dice: 

Frundă verde petringelii, 

Aşi juca cun vătăjelă, 

Potringelu-i în pămiînti, 
Vătăjelulă n'are când. 

Petrinjelu-i i destrămatii. 

Vătăjelulă  blăstematil.. 

lan portă-te vătăjele, 

Să vedemii de 'ai putere, 

/ătăjele, vreme bună, 

lan portă-te pe-o măsură. 

Vătăjele, vreme rca, 

lan portă-te, nu şedea, 

Să ne parnimii de-acolea (2. 

  

" (1) Din Crasna, diel. de M. Bărbuţă. 
(2) Din Crasna, dict. de M. Bărbuţă.
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După acâsta pornindu-se cu nunii se duci cu toții toti 

- cântândi și chiuindă ca și mai nainte la Uncropi. 

“Între multe alte cântece, ce le cântă de astă dată e şi celt 

următorii: 

| „ Bucură-te. nună marc, 

Că ţi-i lina lată mare, 

Și frumosă ca o fl6re,. 
Ca o flore narangie (1), 

Cum mi-a fostii dragă și mie. 

Să trăescă mămuţa, 

Că și-a păzitu fetița, 

Să trăescă nenuţu (2), 

Că şi-a păzitii puiuţu (3). 

e 

“După ce aduci pre nuni se ducă şi aducă și pre părinții 

miresei la Uncropii. Acâstă poltire și aducere se face în unele 

părți ale Bucovinei, precum bună ră în Boiană, în urmă- 

toriulă modii: E | 
Sfascele cari sunt frumosi împodobite şi cetejeii, cari se 

legă cruciși peste pieptii cu cordele roșii, luândii unit şipii 
cu rachiu roșii, legati la gârleciti cu cordele roșii și o pă- 
'reche. de colaci, ce “suntrlegaţi de unii steguții asemenea roșii, 
precum şi o păreche de lăutari se ducii la părinții miresei. 

Ajugândii a casă la aceștia una dintre sfasce. cântă: 

 Soeră- mare, -s6orăi mare, 
Nu şedea cu supărare, 

Că ţi-l fiica ca o flore, 
Dreptă ca o lumînare, 
Mititică ca lintea 

Dacă şi-a păzitii mintea, 

Mititica ca banul 

Dacă și-a cinstiti nemuliă. 

(1) O semă spunii neramzie în locii de naraugie, 
(2) Neniuţu dem. dela nene=tată, tătuţă, tătuţă, tătucă, tătucuță. 
(5) Din Crasna, diet. de M. Bărbuţă. O semă inlocueseă cuv. puuță, în ver- , sulă ultimii cu copilă. a ” ” -
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ră” ceealaltă sfaşcă cântă: - 

Soeră mare, s6cră mare, 

Nu ședea cu .supărare, 

Cai ședutii şi-al legănatit, 

Bună cinste-ai căpttatii (1). 

Toti aşa obicinuescii a cânta la acestă ocasiune și Ito- 

mâncele din Moldova. Etă unulă şi dintre cântecele - acestora: 

| "U, iu, îu, și bine-mi pare 

Că mi-i fina ca o flore, 

Și finulti ca ună păuni, 

Mi-a stricati căruțan drunii (2i - 

Și spre a artta şi mai râsvăditi, că cele împărtășite prin 

aceste. cântece sunt adevărate, adică: că. mirâsa și-a păzit 

cinstea, câtii a fostii fată mare, cum întră în casă legă cu cordele 

sai strămătură roşă, semnulu fecioriei și alu nevinovăţiei, 

masa, cuele de prin păretți, şipurile și păharele de cari se : 

serveseii la cinste (3). | e o 

Toti asa îndătineză a face şi Româneele din Moldova (4). 

Primindă. după acestea sfascele pentru colacii, ce i-ati pre- 

sentătii, alți colaci în schimbi, 'se întorci îndăretptăi.. . 

Nu multi după acestea se ducii apoi și socrii, adică pă- 

rinții miresei, la Uncropii. Socra cea mică, adică maica ti- 

ncici neveste, duce de' astă 'dată'cu 'sine și-o traistă.. în: care 

se află felurite daruri, precum năfrămi și ștergare. 

Ajungând la casa “tinevilori, sfascele le iesti înainte şi-i 

întimpină cu feliwrite cântări. Așa una dinte slasce, dacă e 

soră cu' mirele,- cântă: ' 

i “" "Mulţămimă lui Dumnedeii 

Cam âjunsii să jocii și eă 

puii ist La unit frăţiorii alt metil, 

    

- 

(1) Din Boiană, com. de d-lui V. Turturenii. 

(2) Columna lut Trafană, au. IX. p. 418. . | 

(3) Datina Rom. din -Bucovina,- com; de d-lii V. Turturenti. 

(4) Columna lui 'Trafană, an. IN. p. 417. . ,
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După rostirea acestori versuri socra cea mare ica uni Șipti 
cu rachiu și cinstesce pre tatălă si pre maica miresei, precum 
si pre toți ceialalți 6speți, cari ati veniti î împreună cu dinșii (1). 

În unele părți ale Zyansiluanieă chiemarea sspeţiloră la Tr- 
fănie adică la Uncropă 'se întâmplă în următoriulii chipi: 
-A doua qi de nuntă, adică Luni dimineța, desdeminsță 

nunulii mare'adunându-se cu chiemătorii la casa mirelui, caii 
o rotilă de plugii și o pună pe e loitră de cari cu unii capătii 
pe telegă, cu altulă pe pămintă şi prindă la rotilă unii calit 
râu. Pe rotilă puni să șâdă unii omu îmbrăcati ră cu pă 
lărie de pae pe capă, şi cu pipă de tuleii în gură, 6ră cei 
lalți mergi pe josă pe lângă el. Aşa se ducii pe la toți cei 
chiemaţi la nuntă, cată în diua trecută ati şi luati parte, cr 
acuma ati întârdialii a veni înaintea nunului, şi pe care îli 
poti prinde, îlă punii pe telgă asa cum va fi, îmbrăcatia sati 
desbrăcati. De nu vrea să șâdă, îlă I6gă și așa îli duci pe 
uliţă dintrună șanţii întwaltulă şi de la o portă la alta până 
la locuinţa mirelui, unde apoi îlă punii pe o bancă, și doi 
feciori punându-i o perină pe fundii, îi dati câte trei lovituri 
peste perină cu bâta. Dar mai nainte de-al bate îl visitâză 
«doctorulă nuntașiloră», că pote-se bate” ori nu, și dacă îl 
allă că se pâte bate, se hotărescii câte să-i dea. De pedâpsa 
acesta nu scapă nimeni, de nu se rescump&ră, plătindă o ferie 
de vinii. 

| “Datina acesta însă 'se pare a fi luată dela Sași, și numai 
pe unele locuri se mai practisâză. 

După ce sai adunată toți ospeții la casa mirelui, li se pune 
pe masă ceva de gustare şi bâutură; cei mai tineri. sc puni 
la jocii, 6e nunulii mare se duce a casă. 
Părinții miresei pregătindu-se de târfărie cu chiemaţii lori 

plâcă pe uni cară cu pateu boi, luândi cu-ei și-pre'ceterași. 

  

CR ——— 

(1) Con de «l-lă Y. Turturână,
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Ajungendii la casa noului ginere, aci îi punti. la masă pre 

toți tevfarii, si își petrecii împreună cu ospeții mirelui, 6r co- 

Jăcariulă şi cu ceterașşii mergi cu caruli impodobiti. după 

nunulă mare (1). Sa 

După ce au sositii acuma toți cei chiemaţi dimpreună.:cu 

părinții miresei şi cu nunulii celii 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. Ii după ce sa 

îimpănată masa se scolă cu toții în piciore: şi unul dintre 

dinșii, care e mai isteții şi mai buni de gură, le ține o oraţie 

de masă, prin care îi îndâmnă la mâncare și băutură. 

Sfivşindiă oratoriulă orația, sa, fie-care ospe se așeză 6răși 

la loculu săi, âr  oratoriulii, indreptându-s -se cătră bucătărițe 

dice: 

Colceriţele bucateloriă, 

Nu şedeţi în cotruţe 

A vă linge pe buze 

“Pocmai. ca nisce mâţe, 

Ci căutați de mine de vătavii 

Pentru că cit sunt mai slabi! 

Colăcariulti sat starostea terfărilori din Transilvania ro- 

"stesce la ocasiune acesta 'orația - următâre: 

«Cinstite socru mare şi cinstiți omeni: de omenie ! 

«Noi astădi venindi pe cale, amit păţito cam șodi cu 

nisce Gmeni de omenie, cu cari ne amii întelnitii pe calea câr- 

licată cum 'veniamit cătră d-vâstră, că unul ne-a întrebat: 

«Unde mergeţi 6meni de omenie? | 

—«Mergemit—qicii—pe târfărie. 

«Unde,—dice—, pe câmpie? 

—«Ba nu, că pe târlărie. 

«Da, da vă duceţi pe câmpie 

«După trestie. 
cc 

(1) B. Viciă, op. cit. p. 38—10 
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—aMâi omule nu vorbi, 

Că nu mergemă pe câmpie 

După | trestie, 

Ci mergemi pe târfărie. 
«apoi săraci Gmeni! | 
câudi tu că mergi la robie, 
«Dar ce Gmeni nebuni, 
«Că se duci de bună voie. 
— «MB omule dute 'mir6bă-ţi acuma. 
«Dapoi,— dice,„—vă& duceți la Gherla?. 
«Omeni buni —qice celi-lalti—lăsaţi-li că-i surdă, nu aude 

«ce diceți, da d-vâstră vă duceți pe târfărie? 
—câcolo, acolo bădicule. | | , 
D-geă să vă ajute! Dar veste ami aucliti, de-acolo. 
Cum aşa! | 
«D'apoi așa, că socăcița astă nopte tâte nâptea na pututi 

dormi de grija somnului, Adi demineţă, desdeminsță, când 
era popa în biserică, sa sculată, 

a porniti pe: uliţă, . 
mâreă la boltiţă, 

Să cumpere borșii de-o groșiţă. 

ă v& facă, 

Zamă acră. 

ȘI- 

ă 

2 
Ta
 
Ei
 

S
L
Y
 

«Când a lostii- la calea, jumătate, a stati în loci să-și schimbe 
cismele, că cra, desculță şi o rodeait la călcâe. Când a ajunsi 
la boltiță, boltășiţa încă nu s'a fostii sculati și boltașulia cra 
încuiatță. Atunci de grabă mare a prinsi fuga toții "câtinelă 
până acasă și când a sositii aude că și d-vâstră sosiți. Acuma 
ce să lacă? 

Câte dle, 
T6te erai g6le, 

Şi de blide, 
Îşi venea a ride;
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Atunci de supărare. -. 

A cădută peste-o căldare. : 

De acolo cum sa sculatii, 

A cădutii. pe-o Glă. cu păsatii» 

—Dar omulii acesta ne-a înșelatii, | 

Că socăciţa forte bine ne-a ospătatii, 

„Şi să nu gândiţi, 

Că dâră s'a fi îmbătati, 

Că numai unii Dutucaşă (1) ca acesta, 

A fostă ridicată. 

“Trăâscă dar jupânesa socăciţă, 

La mulţi ani! | 

Starostea de casă, voindi să dea de scire bucătăresei, că 

e timpulu să. aducă și să pue bucatele pe masă dice: 

Prea frumâsă socăciţă! 

M& rogii să-mi dai ascultare,. 

La o scurtă cuvîntare. 

De poți, eşi curendii afară, 

' Şi te du în cea cămară, 

De nu te dâre piciorulii, - 

Dâră vei afla toporulit, 

Apoi du-te la cea portă, 

Şi-o tae darabe totă. 

Na vrea gasda să te lase, 

Dă cu muchea de cele grasc, 

la darabele în braţe. 

Şi vină cu ele 'n casă, 

Şi pe locii le grămădesce, 

Mâncările le ncăldesce (21. 

Bucătăriţele, numite în Bucovina şi Colcerife, cum audit 

cuvintele din urmă ale oratoriului, nu staii multi pe gânduri, 

ci ducându-se și aducând îndată umplu masa cu toti fe- 

lulu de bucate. 

Şi acum toți mesenii prindii a gusta și a ospăta din bucatele 

  

(1) Aici arată plosca. 
2) B. Viciii, op. cit. p. 16 şi. 49.
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de pe masă, a be şi a se veseli, până ce aduci pre mirâsă, 
căci de astă dată miresei nu-i este iertati a întra în Odaia, 
în care se află Gspeții, până ce nu se încârpuesce sati imbro- 
Vodesce, adică până ce nuna cea mare nu-i pune cârpa, sai 
la orășeni și cei mai culți cepsa în capă și n'o gătesce ca 
nevastă. 

Deci să lăsămi și noi unt momenti pre ospeți, cari ai 
prinsi a ospăta și a se veseli, și să vedemii ce se întâmplă 
cu mirâsa. 

În cele mai multe părți ale Bucovinei fetele nu indătincză 
a âmbla îmbrobodite cu ștergare, ci numai cu tistimele sai 
tulpănaşe, însă mai alesi cu capulii golă. Şi dacă în unele 
părți totuși îndatinâză a purta și ştergare, apoi le portă în 
dile de lucru și sembrobodescii cu dinsele cu totulii altă-feliă 

"de cum îndătinâză a, se îmbrobodi nevestele. 
Ștergariulă sat mâniștergura, e în genere învălitârea de 

„Capii a nevestelori. Prin acâsta se cundsec de departe, cine 
e nevastă și cine e fată mare, 

Deci la uncropii este datină de-a se imbrobodi sati încârpuii 
fie-care nevastă, și a se da prin acesta de conoscută, că nu 
e mai multi fată în rândă cu fetele, ci nevastă în rândit cu 
nevestele. | 

ră imbrobodirea sai încârpuirea acâsta, numită în "Țara- 
homânescă Desgovire şi Desgovelă, dela verbul a desgori (1), 
cră în unele părți ale Transilvaniei și în prejuruli 'Timișorei 
învelire de la verbul învel (2), se face în următoriulă chipă: 

(1) Com. de d-li G. Dem. Teodorescu : «i desgori, de unde desgorire și des- zâreld, însemnâză schimbarea Sătirii de pe capul miresei prin nuna cea mare, 
după care urmeză sptlarea nuniloriă şi a altorii rude pe mână, cărora le tornă miresa apă, ca să se spele și după spălare daă nunii şi părinţii daruri m: resel.» —După Cihac, Diet. t. 11. p. 91 cuv. desgorescii şi desgorelă vinii dela 
vs]. gavâti—goreja—goclja religiose vereri, venerari, praeparari. , 

(2) Com de d-lui 1. Popii Reteganulă: «După cina, ce se dă în stra după 
cununie şi anume car pe la miedulii nopţii, scotă pe miresă de după masă, 
o ducii intr'o casă laterală sait într'o cămară, unde îi despleteseă edda şi
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Întro odae deosebită, unde, afară de lăutari, nimărui al-, 

tuia din partea Dbăvbătâscă nu-i este iertatu să între, se bagă 

miresa, nuna cea mare, precum şi alte neveste, dar nu multe 

nici străine, ci învrudițe cu miresa și cu mirele. In. odaia 

aceea apoi aş6ză nuna cea mare unit scaun, pe care se allă 

o perină, pe care așeză pe mirâsă (1) și dândă unei neveste 

o oglindă, ca, să i-o ţie de nainte, începi mai ântâiii a 0 

despleti șia o pieptăna, apoi împletindu:0 crăși o îmbrobo- 

desce sai încârpuesce ca nevastă, adică îi pune .cârpa în 

capii și a nume îi pune mai ântâiă șintâiti uni fesă roșu (2); 

peste fesă o l6gă cunii tulpanii. sait șăluţii, âră preste acesta, o 

îmbrohodesce cu o mâniștergură frumosă. 

După ce ai îmbrobodito îi pune hoboluli pe capi, ca și 

Duminecă sâra după cununie. | | 

„Vătăjiţele, precum şi cele-lalte: neveste, cară se mai află 

de lață, toti timpulti câtă durză pieptănarea și îmbrobo- 

divea, jocă împrejurul miresei, -bati din pălmi, îi arată 

partea din dosii a oglindei, îi sborşescii părulii și o strimbă, 

  

  

facă părulă conciti, invălindu-lă pe lângă unii acură pe care nănașa La 
adusi anume spre acestii scopii de-acasă. Peste conciii pună apoi invăli- 

târea, pe unele locuri, precum bună oră pe la Reteagă o ccpsă negră, cu 
petele şi peste acâsta o năframă sai învălitâre. In cele mai multe locună insă 

îl desvălesce numai părulii, care e împletită numai într'o singură c6dă, şi-lu 

impletescă în dâue codi, acelea i le pună apoi pe capi formând astii-feliii 
uni colaci de pări şi preste cle punii apoi sovonulii.» | 

G. Trăilă, Nunta ţ&r. in prejurul Timişorei, publ, în op. cit p. 458. aMâne 

di urmeză apoi invălirea miresei, care pe aici stă din conciă, cu părit inv&- 

luiti, si se numesce ciuma, apoi o sârmă—cordea—lată, sai de ele ţesulă 

saii și de aură, câte de 25 Îl v. a. cumpărată, care se trage peste cialma și 

se numesce pe aici turbentii.—Şi acuma e nevastă şi toți o tituleză afeneră». 

(1) In unele părți din România, a doua qi după .cununie, cândiă miresa se 

legă la capi, șede pe unii fedeleșii ace să fucă numai băieți, €r nu şi fete». —G. 

$. lonenii, op. cit p. 34. - | 

(2) Fesulii e portă orientală. Româncele nostre insă, cari îlă portă may 

alesii în anulă cel dintâi după cununie și anume totdeauna sub ştergariti 

Vai adoptată dimpreună cu numirea lui dela Albaneze, cari asemenca il 

numescii «fesi» şi cari, ca și Româncele, îli portă numai in anul celii din- 

tâiti sub ștergariii. Vedi Diringsleld,- op. cit. p. 6%. : a - 

$. Li. Darianii, Nuuta la Români. 45
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cântându în același timpu feliurite cântece prin cari i-se dă 

de cunoscutii că ea de acuma înainte na pute mai multă: 

âmbla aşa de frumosă pieptănată și gătită, precum -a îm: 

platii când a fosti fată mare, căci copiii, cării ati so impre: 

s6re; vor scărmăna-o, vorii smulge-o, vorii trage-o în tâte 

parţile, 6ră bărbatul, după care a mersii cu atâta plăcere, 

în loci de mângâere, nu o dată are so mustre, și ea tote 

va trebui să le rabde şi să caute mai multi de bărbatii și 

'de copii decât de sine. 
Unuli dintre mulțimea, cântecelorii, ce se cântă la acestă 

ocasiune, e şi celui următorii: 

Ilenuţă. fătulă meă! .. 
Nu-ţi mai pară ţie râu 
După portişorulii tâu. 

Portișorii de fată mare, 

Unde calcă €rba 'mflrc, 

După ce se logodesce 

Unde calcă, veștedescc; 
Dar după ce se cunună, 
“Unde calcă, cade brumă. 

Portișorulii de nevastă 

Îi ca bruma de pe câstă, 
Diminâţa albi lucesce 

-Dândiă sdrele se topesce; 

Ca și bruma tei topi, 

Ca și flrea-i veștedi! [1] 

Altulii din Mitoculii Dragomirnei: 

- _Pân” crami cii fată n pării 

Puneaniii flori și calapării, 

Mă 'mpănami și m& chitiamii, 
Toţi feciorii nebunemii. 
Dar de când m'am măritatii 

Nici să ridă nu mi-i iertati. 

În 0 O 

(1) Din Mahala, com. de -d-lu G. Tomoiagă.
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Ard'o focului cepsa rea, 
Dori mi-a fostii, dar multi. mi-i grea! (1) . . 

Ca şi Româncele din Bucovina, totii aşa cântă la ocasiu- 

nea acesta, și surorile lori din "Transilvania. Iită unul de 

pe Valea-Someșului : | 

Până-i fata fată mare, 

Suflă-i vântul prin petele, - 

_N'o mănâncă gânduri rele. 
Dacă fata se mărită, | 
Suflă-i vântulă pochilatulii, (2) 
Portă frică de bărbatulii. 

Peteua-i haină ușoră 

Suflă vântul și-o doboră. 
Dar câpsa-i o haină grea, 

Multe gânduri îsi în ea! (3) 

Altul din jurulit Albacului: 

Când eramit la maica fată 

Mergeami la joci înschimbată. . . 

Chiuiamii și totii jucamii, 

În degeti ineli aveamii. 
La grumazi mărgele 

Pe capii floricele; . 

Dar de când mă măritai, 

Lacrimele vale-mi pică 

Că totii de bărbatii mi-i frică, 

Nu potii face-o jucărie 

De care să-mi placă mie 

Că dice, că-i nebunie! (4). 

Dacă din întâmplare mirele e cam bătrâni şi pe lângă aceca 

încă și ceva, cam uritii, atunci nevestele, în locii so mângâe 

O ieaii în ris, pentru că şi-a alesii și se duce după unii asti- 

  

(1) Com. de d-lui Alex. Țărani, invăţătoriii. 
(2) Pochilată, cuv. magh. dela potşilat. 
(2) Com. de d-lă I. Popă Reteganulii. 

(+) Vasile Sala, Doine și hore din jurul Albacului şi ali Vașcăului, pubi. în 

«Familia», an. XXI. Oradia-mare, 1885. Nr. 48, p. 575.
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felii de bărbată, cântânduii, pe lângă cele ce sai citati mai 

sustii, încă și acesta: 

“Tu, copilă, ce-ai gânditii, 
„Caşa slutu-i și bolditi. 

Tu, copilă, ce-ai cătatiu, 

C'așa slutu-i și buzatii. 

Tu, mir6să, ce-ai alesi. 

C'âșa-i șovârnogii la miersii. 

N'ai mai găsită pe pămintii 
Num'așa prostii la cuvîntă ? 

N'ai mai găsitii pe. sub sore 
Numa-istii cu gura mare? 

N'ai mai găsitii pe sub lună 
Numa-istă cunii dinten gură? 
N'ai găsită alţii, sub stele 

Numa-istii fără masele ? (1). 

Mir6sa, audindu-le astă-felii cântândă, plânge de se cutre- 

mură cămeșa pe dînsa. | 

Dar nevestele, cu câtii vădă că plânge şi ofteză mai lare, 

cu atâta mai multi o zidărescu, alegândit și cântândă anume 

cele mai duise cântece, căci credința, generală este că mai 

bine să plângă ea acuma. Ja început d decât mai pe urmă, și 

proverbul românii încă dice: : 

După risti 

Vine plânsii, 

Ir după plânsti 
| Vine ris, 

Lăutarii, carii, după cum am amintiti mai susi, așișderea 

se află. de față la acesti actii, încă își împlinescii dătorința di- 

cândii: :. - 

Cuconă mir6să 

Rogă-to de nașă 
Să mi to'nvălescă! 

(1) Din Mahala, com. de d-lă 0. Tomoiagă.
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Și apoi cântându şi ei feliurite cântece, precum: 

Când eram la mama fată 

Sciami flârea cum se portă. 

Dar de când m'am măritatu. 

Pe sub pati o-am aruncati... 

Taci, miresa, nu mai plânge 

Că la mă-ta mi te-i duce, 

Când o face plopulii nuci 

Și tânjala mere dulci. . 

Mila dela străini 

Ca gardulii de mărăcini. 

Mila dela bărbatii 

.. Ca parulii de lemnii useatii. 

Unde-i pune florile, 
O să curgă bicele, 

Unde-i pune acelc, 

O să curgă palmele (1). 

Sau astă-feliu: 

Taci, miresă, nu mai plânge 

Că la maica-ta te-i duce, 

Când s'o'ntârce 
Gârlamesce, 

Când o face plopuli mere 

Şi tânjala viorele (2). | 

Sati varianta acestui cânteci: 

Taci, miresă, nu mai plânge, 

Că la maică-ta te-i duce 

Când o face plopulii mere 

Şi tânjala vineţele, 

Când s'o'ntorce 

Gârla'nc6ce. | 

'Te-i duce la maica ta, 

Când o'nflori cânepa, 

  

(1) D. Stefânescu, Studii asupra literaturii poporului, publ. în op. cit. No. 

își 8.p. 931, | E Da 

(2) G. Dem. Teodorescu, Poesii pop. rom. p. 270.
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Când mi-o cânta: ştiucam baltă 
C'atunci te-i mai face fată (1). 

Sau în sfirşitu aşa:. 

Taci, mirâsă, nu mai plânge, 

Inimiora nu-ți mal-fâree, 

4 la maică-ta te-oiii duce, 

Când s'o 'ntorce, 

Gârla 'n coce, 

Și a face, 

Fugulii 

Mugurii, 

Restec 

Clostee (2), 
'Tânjele 

Viorele, 

Stremănările (3) 

Floricele (4). 

Acestă cântec, firesce că cu 6reși care modificare e obici- 

     

nuitii a se cânta la acestă ocasiune și de către Româncele 

din Gubernia Chersonă în Rusia (5). 

Atâtii nevestele, câtă şi lăutarii prin cântecele, ce îndătineză 
a le cânta la învălirea, miresei, arată ce felii de viitoriii și 

sorte o aștâptă pre ten&ra nevastă. 
În același chip și mai că cu aceleași cuvinte se zugrăvesce 

viitorul miresei la; acesti prileji și de cătră poporulii fran- 

cesti. ltă ce ne spune în privința acâsta Paul Lafargue (6), 
în tote cântecele, ce se cântă la acesti prilej, i-se spune 

  

(1) G. Dem. Teodorescu, Poesii pop. rom. p. 230. 
(2) Clostee=rădăcina stuhului saă trestier, 
(3) Stremădudtbi=nuele. . 
(1) T. T. Burada, O călătorie în Dobrogea. Iaşi, 1880, p. 22. 
(5) T. 'T. Burada, O călătorie în satele moldovenesci din Gubernia Chersoni 

(Rusia), publ. în «Conv. lit.» an. AVIL. Iaşi, 1883, p. 286. 
(6) Paul Lafargue, Cântece și obiceruri la nunți, studii despre originea fa- milici, trad. de 1. Nădejde și publ. în «Contimpuranulii», an. V. lași, 1887. No. 

12 p. 515. .



— Ti — 

fetei, că de acuma a încetatii pentru dînsa, veselia şi începi 

nâcazurile; în tâte i-se zugrăvesce căsătoria ca unii felii de 

robie. Beaurepaire, care a studiati poesia poporală din Norman- 

dia (1), dice: cele mai multe Vraules (cântece de joci), cari 

mgrăvescii relele căsătoriei începi cu starea vrednică de 

plinsti a femeii. Altii culegători de cântece poporale, Bujeaud, 

dice: prin strofele, cari vorbescit despre căsătorie, se vădesce 

atare simți de suferință saii de corupție naivă, în cât întri- 

steză pre ascultători, cu atâta mai multă, cu câtii în aceste 

cântece nu strălucesce nici o rază de fericire, nici o zare de - 

mulțămire. 'Tânguirea este necontenită: r&sună din tote pro- 

vincele Franciei; în Bas Poitou, bună 6ră, se cântă: 

A „.. Bietele femei, 

Cani îşi amintiati cu jale de trecutulii lori: 

Unde-i vremea, când cramii fată, 

Fată de măritată? 

În Pays Messin: 

“Pimpuli irumost, timpulii fericitii, 

Iiste acela, când eşti a casă încă: 

Când cramit încă la tata, 

Fată tenără, bună de măritatit (2). 

Amândou& cântecele acestea ait fârte mare asemânare cu 

următoriulii cântecii românescii, care are mai multe variante 

ce încă se cântă la încârpuirea, miresei: 

Foicică foc lată, 

Foc lată de pe baltă, 

Bine mai trătamu, surată, 

Când cramii la mamă fată. 

De mundiamit 

De nu muncăamit 

Maichii tota dragă eramii: 

Pâne câptă că mâncamil, 

——————     

(1) Ed.. de Beaurepaire: Etude sur la pocsie populaire en Normandie, 1856. 

(2) Cte, de Puymaigre: Chansons populaires recueillies dansle pays Messin, 1881.



— 712 — 

Pâne mare 

De secare, 
Mi-era fața ca o flore...! | 

Pe lângă cele arătate până aice mai e de însemnată încă 
și aceca, că miresa, totii timpul, câtă durâză îmbrobodirea, 
ţine pe braţe o păreche de colaci, cari la Masă-mare aă stati 
pe masă, precum şi o bucată de sare, care însemnâză îm- 
belșugare în pâne și sare. 

“În comitatulti Zarandului cumătra, adică nuna cea mare, 
întră cu amândoi finii sti întw'o cămară, unde nu se află 
nime. Aice dă ea apoi ordini: mirelui ca să desfacă co- 
sița miresei. Mirele voesce să i-o desfacă, so despletescă, mi- 
r6sa însă îlu respinge de trei ori după olaltă, și abia a patra 
Gră, îlu lasă să-i despletescă cosița. După ce i-a desfăcutii co- 
sița, cumătra îi învălue conciulii și-i dă cepsă și șlereariii 

In restimpulu desfacerei cosiţei și a învăluirei conciului, 
mir6sa, stă pe unit scaunii pe care e așternută o cămeșă de a 
soțului sii. După ce i-a pusi acuma și cepsa în capii trebue 
să guste puţinii din sarea, care se pune pe genuchile mirelui ; 
totii așa trebue să facă și mirele. În urmă li se dă amân- 
durora, de gustare şi puținii caşil. 

Cămeșa, care se asterne pe scaun, însennâză ca tenăra 
sati noua nevastă să aibă numai feciori, cașulti, ca toți copiii 
să fie albi ca cașulă, 6r sarea ca noi-căsătoriții să trăâscă 
toti-deauna bine, nici când să nu se certe sai să se bată (1). 

După ce ai gătito de îmbroboditii, lăutarii începi a cânta 
unii felii de cântecii de joci, numită în 'Ţera- Tomânâscă: 
Hora-desgovelei, (2) &r nuna, cea mare, vătăjițele şi celelalte 
neveste. prindându-se de mână și. formândii ună danții la 
mijloculit căruia vine tânăra nev: astă, o bagă astu-feliu totii ju- 

  

() G. Dem. Teodorescu, op. cit. p. 271. 
(2) Com. de d-lu 7. Duşănescu. 
(3/ A. Cihac, Diet. t, II, p. 9: horu-tesepavelei, certain danse pendant cette 

ceremonie. 
i
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cândă şi cântândă sait chiuindii feliurite cântece și chiuituri 

în casa, unde se află ceialalți Ospeți adunaţi. 

Întrându în odaea cu 6speţii incunjură: de trei ori masa 

cântând: 

Rujmalini de busoiocii, 

Dă, Dâmne, la miră 'norocii, 

La mire şi la miresă, 

Să trăâscă binen casă, 

Şi pre socri săi cinstescă. 

Pre nânaşii să-i ominescă. 

Susă la munte ningenohiaţă, 

Ciucu-te nevastă creţă. 

Jos la ţeră cade rouă, 

Ciucu-te nevastă n6uă. 

Sau aşa: 

Frundă verde de pe costă, 

Frumosă-i nevasta nostră. 

Dar s'antorsii frunda pe tăii, 

Nică la mire nui stă răi (1). 

Apoi și aşa: 

Când va da lapte din pstră, 

Atunci moi mai face fată (2) 

„După-a treia oră așeză pre miresă în capulii mesei, nuna se 

pune alăturea cu dinsa, 6r cele-lalte neveste împrejurulii loril. 

Tânăra nevastă şede după masă sai pe O perină, cum a 

şeduti și mai nainte, sait stă în pici6re (3). 

Nemijlocitii după ce aii aşezat'o după masă, vine unii lrate 

de-a mirelui, er dacă acesta mare fraţi, apoi unii vării alu 

sti sat şi unit alti băețelii inruditi. cu dinsulă cu due ră- 

murele de bradii sai de busuioci și jucând puţinii de -nain- 

  

(1) Din “Transilvania, com de d-lii 1. Popi Reteganulii. 

(2) Columna. lut. Tralanii, IN. p..415. 

(3) Columma lui 'Prafaniă, an.lĂ, p- 415.
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tea miresei, îi rădică cu- ămurelele hobotulă de pe capă 
și-lă aruncă pe capulii nunc: 

Nuna se apără, ca să nui pue hobotuliă pe capă. În urmă 
totuşi se lasă și după ce l-a pusă băietulti hobotulă, ea îl 
iea de pe capii şi îlă pune întruni cuiti sub icone (1), sau 
îlă strînge și mai pe urmă îlă dă Grăși miresei, adică neveste 
celei tinere, căci din diua Uncropului, când i sa pusti cârpa sai . 
cepsa pe capii, nu se numesce mai multii miră, ci nevastă, 
nevastă tentră (2), m.-rom “nresta pl. nzeste (3). 

Învălirea, sati încârpuirea miresei, în timpul căreia se cântă 
diferite cântece și se facă o mulţime de glume, e usitată, 
liresce că sub diferite forme, mai la tâte poporele din Europa. 

la era usitată și la Romanul și anume a doua di după 
nuntă, când se da în casa mirelui o cină, o masă numită 
hepotia, care corespunde Uncropului românescii (1). Atunci 
se învălia şi se înaugura miresa ca, novastă (5), și toti atunci 
ten&ra, mireșă, câștiga domnia în casa bărbatului săi și drep- tulu de a [i părtaşă la tâte averile și lucrările sfinte ale 
acestuia (5). 

Cu tote acestea însă partea cea mai mare a datineloră 

  

O 

. 

- (1) Comp. Columna luy Tralană, an. IX. p. 415. (2) în Bucovina și ținutulă Tewmișorei, veqi G. Trăilă: Nunta țăr. iinprej. Temişorei, publ. in op. cit, p. 458, 
(3) Com. de d-lui Caragiani şi M. Juţa. 
(1) Fest. p. 231-a: Repotia, postridie nuptias apud novum maritum (quun cenalur, cțuia quasi reficitur potatio. 
(5) Acro ad Ilor. sat, 9, 2, ep. Repotia —secundus dies a nuptiis, quo virgu ad muliebrem habitum componitur. 
(6) Maerob, sat. 1, 15, 22: Nam quia primus nuptiarum dies verecundiae datur, postridie autem nuptam in domo viri dominium incipere oportet a- dipisci ct rem facere divinam, omnes autem postriduani dies seu post Kalen- das sive post Nonas Iduste ex aequo atri sunt, id co et Nonas inhabiles nuptiis esse dixerunt, ne nupta aut postero die libertatem auspicaretur uxoriam aut alro immolaret, quo nelas est sacra celebrari, Dionys. 2. 25: Îv DE motâe îz 5 vâpuos. sovata Tăpetnv să aură “pâpuos tepods auyMjooay &vâzi xotvtwyby Azăvzny et pripite ze ui teză. — Plutarch. coniug. prace, 22, 34.
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descrise în capitolul de față, Românii le-au adoptat dela 

Slavi. Ca dovadă despre acesta avemii mulțimea de cuvinte, 

cari sunt de origine curatii slavă. 

Sfirşindu-se actuli învălirei și întroducerea miresei ca ne- 

vastă, ica nuna, cea mare unit păharii de rachii, şi închinândii 

la sâcra cea mare, maica mireluă,. îlu cinstesce de bine şi 

după aceea. împlându-li 6răși îlu dă socrei. | 

Sâcra, luândi păharulă dela nună, închină cu dinsulă la 

noră-sa. | | 

Nora, adică nevasta cea, tântră, îl primesce, dară nu-l 

cinstesce, ci puindu-lii numai la gură, aruncă totiv rachiuli 

dintrînsuli peste capii, apoi împlendu-lă crăși îl închină 

socrului s&ii, căruia îl și dă. 

Nemijlocitii după acesta ceremonie vătăjițele sai. sfascele 

împodobescii unit scaunit cu 0 perină, care.e pe de-asupra 

legată cu o basma roșă și toti jucându-lt îl aducă şi în- 

chinându-lt nunei celei mari, dicu : 

Ista calu e din aia 

Ce de grasi abia venia (1). 

Nuna, luândii scaunulă, îl pune pe laiţă şi pofiesce pre 

sâcra cea mare, maica mirelui, să se urce pe dînsulii. | 

Socra cea mare se urcă pe scaunii denaintea miresci anu- 

me ca acâsta să-i dea cămeşa de s6cră. | 

Miresa, fae cămeșa de socră și îmbracă pre sâcra sa cu 

dinsa, preste celelalte vestminte, apoi o îmbrobodesce cu 0 

mâniştergură frumosă. | 

Sâera se cobâră după acesta de pe scaună și încependiv 

a juca prin odae, cântă următoriulit cântecii: 

“Nu-mi dă nora.să mânâncii. 

Pân'nu joci pe lângă stâlpil. 

Nu-mi dă nora de mâncatii, 

(1) Din Bolană, com. de d-lă V. Turturenii. 

.
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„Pân'nu joci pe lângă pati. . 
Cum mi-a dice aşa-otu juca 
Dâră mia da şi-oiti mânca 
Și cămeșa mi-a spăla. 
Merge nora la fântână, 
Cu cămeșa soerin mână 
ȘI-o dă odată: I&p în baltă... 
Na-ţi-o soeră, că-i spălată !.. (1; 

Pe când jâcă socra, făcând voie bună și cântândii acesti 
cânteci glumeții, mir6sa dă și socrului săi o cămeșă sai unii: 
șărvetă ca dari, Și acesta, cum a primiti darul, prinde a Juca împreună cu sera și a face cu ea chef și veselie. 

După socri începe mirâsa a împărți darurile de cumnate 
și darurile de cumnați, adică fie-căruia dă pe rendă câte uni 
Ştergarii lrumosi sat câte o năframă, începândi dela celt mai vârstnici și sfârșindă cu celt niai tân&rii. Cumnatelorii, adică suroriloră mirelui, le dă ștergare forte frumosii țăsute, mă- 
tușelorii, adică surorilorii socrului mare, le dă tistimele, cră cumnațiloră felurite năfrămi. 

În urmă, după ce au căpătată atâti socrii câtii şi cumnații 
și cumnatele darurile menite pentru dînșii, capătă și bucă. tăriţele câte unt dară Și anume câte o mâniștergură, însă nu 
toti așa de frumâse și scumpe ca .celea ce le-ati căpătată 
„cumnatele miresei. | 

Socra cea mare, după ce-a jucată unt timpi Greși-care se duce în altă odae Și acolo schimbă vestmintele, în cari a fostii mai nainte îmbrăcată, şi îmbracă cămeșa de socră și se îmbrobode cu mâniștergura, ce-a căpătat'o dela noră-sa. 
Nevestele, cari se ducii în urma ci, îi mai puni încă și fiște flori pe lângă tâmple, unde e îndoită mâniștergura, şi astii-felit gătită ca o nevastă tenără se întorce in odaca, unde se allă ospeții și din not prinde a face chefă și voie bună, a juca Și a cânta: 

  

(1) Din Califindesci, diet, de Sofia Frâncu.
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„Cu fectori şi.cu nurori, 

Și cu cămeșă, cu flori, 

Cu ştergariii de buruncăucii 

Și cu noră căâtii unii turci. 

Păunii verde pe părete, 

Bine mie mi se șede, 

Că et doră că am statii 

Si în casă de lucratii 

Şi pe-afară pe primblatii (1). 

Când începe nuna cea mare a pieptena pre mirâsă și a-l 

pune câvpa în capi, atunci bucătăriţele punii borșii la foci. 

să ferhă. Iră după ce ai băgatii pre miresă cu danțulă în 

odaea, în care se allaă ceialalți ospeți, după ce at desho- 

botato şi sati împărţit darurile, aducii bucătărițele, vro câte- 

va. strachine gdle şi le înșiră la mijlocul mesei. Aducii apoi 

Uncropuli, adică borșulă, care clocotesce de fierbinte ce este 

și-l tornă prin strachini. După acesta, dumică în fie-care stra- 

chină colaci. Nuna cea mareiee câte o lingură de borşii de aces- 

ta și câte o bucăţică de colaci și spune nevestelori d, ca să vie 

să le opărescă, Venindii acestea, dă fie-căreia câte o Vingură 

de borş fierbinte şi nemijlocitii după acesta şi câte uni pă-. 

harti de vachiti. Fie-care nevastă trebue să bea atât lingura. 

de borşiă câtii şi păharulii de rachiii de bine. 

După neveste urmeză bărbaţii. Pe urmă, după ce în chi- 

puli acesta sati părândatii toți, cei ce se află de faţă, se 

punti și mănâncă toti borșulii din strachini. ” 

Astii-feliti se împărțesce Uncropulă în satulă Calalindesci. . 

În unele părți ale Bucovinei indătineză, în locii de borșii, 

a fierbe apte dulce și a-lă da. apoi pre e acesta amestecatii cu. 

bulcă 6speţilorii ca, să-lii mănânce. Bulca însemneză că mir6sa. 

a fostă fecioră, cră laptele, că a fostii dulce ca acesta. În 

cele mai multe părți locuite de Români însă este datină de-a 

  

  

U) Din: Botanit, com. de d-lă V. Turturenii.
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tierbe vină sau rachiti cu miere și acesta a-lii da apoi 0s- 
peţilori de băutii, pe cânde încă fierbinte. 

În /rancia și anume în Sachelay (Seine-et-Oise) încă este 
datină a se da vină fierbinte de b&uti și pâne prăjită de 
mâncatii, dar nu ospeţilori, ci mirelui Și miresei. Ac6sta în- 

- tărire, care se dă când miresei, când mirelui, când la amândoi 
de-o dată, fie în noptea a doua după cununie fie în dimineța dilei 
următâre, nu numai că e usitată în cele mai multe provinţe din 

„Francia, ci are toti o dată, și deosebite numiri. Noi amintimii 
aice numai pre cele următâre : «Chaudeau, Pite, Tourrin» și 
«Pricastee de Tepausee» (1). | 

La acestă prilegiti în cele mai. multe părți locuite de Ro- 
mâni, fie-care este dătoriti de-a cânta câte unii cântecii, care . 
îi va plăc6, când îi vine rândulă să bea uncropulii, adică 
partea sa de rachiu sai vină fierti, 

Din mulțimea acelori cântece, care se cântă de astă dată, 
noi vomit reproduce aice numai pe celă următorii: 

  

Vine ciofulă de la baltă Şi sărimă în hopă și 'n tropi, 
Cu plătica'nbăterată, Că e diua de Uncropi. 
Cu suduculii în pohodi | Vai! s&rmanulă de strigoii! 
Şi earasulii în nevodi, Ciofulă zace pe gunoiii. 
Ce caţi, ciofule, la noi? Nime nu cată la eli, Ce-ai vonitii ca uni strigoiii ? Că-i străinii și singurelii. 
Du-te, du-te la pădure Preotesa mai milosă, 
Să nu pieri de vr'o secure, lea pe ciofă, îlii duce n casă 
Du-te, du-te 'n mărăcine, Şi-lă pune pe colţit de vatri, 
Să nu paţi vre o rușine. Er cânii la dînsulă latră! 
Că la noi sunt cununii, Popa vine mâniosti, 
Și la noi sunt veselii, De pe vatră mi-l dă josii. 
Noi jucămii și tropăimi, " |Preotâsa mai duiosă, Pămiîntulii să-l netedimi, -|Poltesce pe ckofă la masă. 
Bemii, cântămă și veselimă, Popa-i dusi, ciofu-i în casă, ȘI din gură chiuimi, Ciofu 'n sînt la preotâsă! (2) 
n 

  

(1) Diringsfela, op. cit. p. 230—951. 
(2) V. Alecsandri, Poesil poporalo ale Româniloră. Bucuresci 1866, p. 384.
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Totă. la acesti prileji, când se "mpărţesce şi să bea uncro- 

pulii sait păharulii dulce, este datină de a aduna bani dela 

dspeţii, cari în diua trecută nai pututi să fie la Masă-Mare. 

Er stringerea banilori acestora se face în Bucovina tocmai 

ca şi la Masă-mare, întrebuințându-se aceleași” orații și după 

stingere dându-se tineriloră căsătoriți. 

Toti așa obicinuescii a strînge banii la acestă ocasiune 

și Românii din Moldovă. «Luni de cu qiuă—seorie I. Mirza,-— 

se pornesce prin sati o nevastă tu&ră rudă a mirilorii cuni 

baston în mână, la care are legată o basma roșie, și cuni 

ulciori de vint, Gună lăutariti după ea, care poltesce pentru: 

Luni sera la «Uneropă» pe toți acei, cari ati losti la Masa 

cea mare (1), Luni sâra adunându-se mesenii se punti mesele; 

ântâit li se dă vint fierti și amestecati cu miere, mai târditi 

se daii bucate, apoi €răși începi închinăciune de păhare şi 

daruri de bani, însă cam pe jumătate de cum Sat dati la 

Masa cea mare. La. masa, de -la Uncropi: vorniceluli face. 

închinare de păhare mai cu .multe glume dicendu: 

M& închinti domnule jupâne N. N. 

Cu. aceste păhare de băutură, 

În unul este vinti de Odobesci, 

Să bei să te veselesci, 

Ir în unulă vint de Cotnariit, 

Să vină mâna n buzunariit:(2). 

Datina, de- a aduna, bani dela Gspeți în timpulu Uncropului 

sai a Târfăriei esistă și la Românii din Transilvania și Unga- 

ria. Modulă adunării lori este însă cu totuliu deosebiti de 

celă ali Românilorii din “Bucovina și Moldova. 

Pe când în ţările din urmă li se 'nchină Gspețilorii păhare 

  

(1) Se duci şi din cci ce matii fostii la masă, însă fiindă-că la Uncropit darea 

de bani este cam pe jumătate, decât la Masa cea mare, acei, cari se duci * 

numâl la Uneropi, daii dare ca pentru masă... M. 

2) |. Mirza, op. cit. p. 20.—Comp. şi' Columna lui Traiani, -an. IX. p. 4i?.
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cu vină sai rachii fierti și, după ce fie-care Ospe şi-a btuti 
păharulu săi, plătescă o sumă anumită de bani, pe-atunci 

"în țările cele dintâi fie-care spe trebue mai ântâiii să joce 
cu miresa câte o tură de jocă, și abia după. aceca plătesce, 
câtă îl. trage inima. | 

Acesti joci, numită «joculă» sau «hora miresei (1)», se 
face în «unele părți a'e Transilvaniei așa: 
„Încă, până nu sai sculati ospeții de la masă, stegariulii 
face loci în casă, scoțendi afară mese etc. apoi desvălue 
stegulu. chiuindi : 

isa maica să me'nsoru 
y "Să-i aduci în casă nori, 

Să o bată de cuptoră, 
Câte o-dată și de- vatră 
Să nu fie supărată. 

la apoi mirâsa de mână, o înverte de câte-va: oi, și 0 „dă la fie-care bărbati și femee, fără de alegere de tânără. 
sau bătrână, câți sunt de faţă în casă sat pe afară, toți tre- 
bue să jâce jocul mivesci şi să plătescă „pentru el. Spre 
scopul acesta se pune unt tăertă goli, și în acela aruncă 
banii de jocu, care câți vrea să dea. 

Stegariuli bagă vina celui ce-a jucati cu mirâsa, că mi- 
râsa s'a schiopătati și trebue să o vindice, și așa celi care 
a jucati, trebue să, plătescă. Ba Și cei cari nu jocă încă tre- 
buc să plătâscă toți joculii miresei. Joculii acesta însă este 
scurti, numai de vro trei Învertituri, și când se opresce mi- 
v6sa, stegariulă o și prinde de mână, ca să nu o [ure cineva 
dela elă, când apoi stegariulă ar fi siliti să o rescumpere (2). " Românii din districtului Născudulai nu numai că datina 
descrisă până aice O numescii «a juca mircsa pe ban 9)» 

- (0 L. C. Tacit, Nunta le pop. rom. publ. în op. cit..p. 89, (2) B. Viciă, Colcăritulu ete. Sibiiu, 1885. p. 51-52, (3) Com. de d-lă 1. Popă Reteganuli
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ci ea la aceștia se deosebesce întru cât-va de a. celori-lalți 
Români din "Transilvania. 

Etă cum ni-o serie d-lă |. Popi Reteganulii: 
«La masă; după ce saii săturatu acuma toți 6speţii, nă- 

nașul mulțămesce socrilori .pentru buna primire și i propune 
apoi a se juca mirâsa pe bani. 

«Miresa, iesă de după masă. Nașa, îi dă josi cununile de 
pe capu, îi desface c5da, îi împletesce părulii în cosiță şi-i 
pune pe capi uni giolgiă albii până în pămînti care se nu- 
mesce sovonă. 

«După acesta musica începe a cânta de joci 6r nașa prinde 
a juca pe fina so, punendi în același timpi pe tăeriă, care 
unii omii alesii îl ține în mână, câţ-va bani de argintii. 

«După nașă jocă, pre mirâsă, totii pe bani ori și cine vrea, 

până ce mirele, vădându că e prea ostenită, o apucă din 

mâna jucăușilorii, pune şi. eli bani pe tăeriii şi jucând'o și 

eli puţinii musica încâtă!» 

În prejuruli Zimișdrei miresei nu-i este ertatii să jâce în 

timpului nunţii, până după stvigarea Cinsteloră, cari, după 

cum am v&duti în capitululu premergători se întemplă în 

diua cununiei, ci ea, totii timpulii câti ţine masa, ce-a dato 

părinții săi, nu părăsesce de felii ușa casei, ci dacă de qece 
Ori va eși cine-va, afară, de atâtea ori trebue să-i plătescă, 

ci, voindă să între 6răși (1). 
După strigarea Cinstelorii de la mire însă și anume când 

strigă cumătruli mare: 

«Divere adă-ţi sora în câce, să vedemii scie juca, și nu 

cum-va e schioapă l 

Atunci diverulii, întrândă cu salutarea îndătinată, sărutândii 

mircsa pre toţi, stă în mijloculit casei, pune uni tăeriii pe 

masă și dice: 

—M& rogi: de. „cumâtru” mare și tarisfatii, sora mea e 
————— 

(1) G. Tal Nunta (e. în prej. Timisorei, publ. în op. cit. p. 446. 
6 

s. m. Marian, Nunta la Românul, | 16
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scumpă la. jocui, numai cu celi ce plătesce bine galbeni cu. 

acela jocă. a î : 

Și punendi el ântâiii patru sati cincă galbeni—(eruceri)— 

j6că cu. miresa, care joci e forte: scurtă, și musicanții scit 

a cânta după datină puţini, ca să se potă părânda, toți. 

Celu ce nu voesce să joce, nu e silită, însă a depune 

galbănulii totă insulă. e dătoriă, dela naşii până la celii mai 

de pe urmă; femeile şi pruncii încă. Pentru cei ce nu o poti 

juca d. e. cumătruli mare etc. jocă diverulă, că lui nu-i este 

iertati a o lăsa din mână. Sa 
„-După  joculi miresei -cumătrulă mare salută 'pre părinții 

mirelui cu -următoriulu toast: o 

«Pe acești doi cuconi, cari astădi sau împreunati, să-i 

trăâscă Dumnegeii la mulți ani!» | 
„Și între vivate și strigări se depărteză apoi nașuli cu con- 

duita, sa, petrecuti de mire şi de mir6să, de părinții mirelui, 

până la casa sa, firesce că între cântări și hore poporale (1). 

În Selagiă, unde jocul miresei urmeză așişderea după răs- 
punderea cinsteloră, este obicei ca mirele să joce ântâia-și 

dată cu miresa. După dinsulu. urmeză nânaşii, apoi socrii 

mari și socrii mici, și după aceștia ceialalți nuntaşi. Pe urmă 

_0 jocă ună frate de-a miresei chiuindi (2). 

M& dusei pe-o vălicică, 

Şi-mi aflai o miresuţă. 

„Vino, mire, şi o ca, 

Că de nu mă ducii cu ca! 

Mirele, la audulii acestorii cuvinte, o iea şi o mai jocă unit 
rendi, punândă în “același timpi pe tăcerii încă pe atâția 
taleri, câți a pusti ântâia ră, căci: şi 'n acesti ținutii este 

datină a plăti miresei o.sumă Greși-care de bani (3). 

(1) 6. Trăilă, Nunta ţăr, în prej. Temișrei, publ. op. cit. p. 457. , 
(2) În Selagiă, în loci de a chiu), se "'ntrebuințeză a striga şi a qiul, Crin 

Chioră iu), diuesce, îuesce=chiuesce=strigă, 
(2) Com. de d-lii Iîl. Popi.
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: În comitatulii Zaranduhă, vornicul chierfarilorii scâte pre 

fie-care persână, la joculăi miresei, și fie-care, jucând cu: dinsa, 

trebue să pue, ca şi în cele-lalte locuri unde este obicinuitii 

joculi acesta, câte o libră pe tăeriu. | 

Musicanţii şi aici -nu dicti mai: multi decât o minută, apoi 

încetâză de disii până ce persâna respectivă n'a plătitii. 

Cumă&truli mare dimpreună cu cumătra mare plătescii dela 

3—4.fL' pentru jocului acesta. 

"După ce sai scosi toți banii jocului, chierfarii se "ntorci: 

dimpreună cu socrulă mici la casa acestuia, 6ră cuscrii r&- - 

mâindi la mire, se punii Grăși la masă și începit a ospăta 

și a se veseli (1). 

În Munții apuseni ai Lransilvahiei, unde joculit miresei e 

asemenea usitatii, nemijlocitii după -aducerea 'și: vornicituli 

cinstelorii sai darurilor, cum sa arttatii mai susii, miresa își : 
sv împletesce părulii în cosiță ca a nevestelori și: nașa ținendu : 

de unii colții, âr stegaruli de celalaltii colții alui învălitârei îi : 

puni potilatulă pe capii și cuscrii aiescă. 

Indată, ce miresa a fosti învălită, nașa, poruncesce: lăuta- . 

vului să cânte de joci, una lungă câtă coda de epure, căci înce- 

pe joculă miresei pe bani. î 

Vorniculă șede la mijloculii mesei avândii înaintea sa unii 
tieră, în care, toți câţi învârtescii oclată saii de doue ori mirâsa, 

trebue să pue bani. 
Joculii miresei îlu începe nașa dicându: 

— Hai, fină, să te joci, să vedemiă nu cum-va ești șchi6pă?. 

După nașă urmâză nunulă mare, stegarulii și apoi toți 

Ospeţii pe rândă. 

Urmândă o pausă, naşa iea pre lină-sa și împreună cu 
mai multe femei o ducii în pivniță, unde o desvălescii de 

potilati şi o îmbrobodesci cu o maramă.colorată de mâtasă. 

ÎN ei 

(1) Com, de d-lă T. Duşaneseu,
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>> Venindă în casă joculă se începe din noi și acum pole ori- 
cine juca cu cine-i place, fără să mai plătâscă. Din acesti 
momentii începi să vie și toti feliulii de mașcure (masce), 
cum le dicii pe la Benici, și cari sunt niște săteni îmbrăcaţi 

în haine albastre nemțeşci și căniți pe obrazi şi cari facit 

toti feliulă de jocuri pantomimice și comice (1). 

«Joculă. miresei e usitatii şi în Bucovina, dar după câtă sciii 
ei până acuma, numai la Românii din clasele mai înalte şi la 

cei de prin orașe. Elu e usitatii și în /ira-Nomânescă, unde 

se numesce. « Danțulă miresei» (2) 

„Singura deosebire, ce esistă între datina Românilori buco- 

vineni și a celorii din Transilvania și Ungaria, căci cea din 

'Țera-Românescă nu-mi e cunoscută, constă întru aceea, că 

în Bucovina, în decursulii acestui jocă, care se jocă toti-dea- 

una nemijlocitii după punerea cepsei sai învălitorei miresei, 

nu se adună nici ună bani precum și întru aceea că nu toți 

ospeții sunt obligați a juca cu miresa, ci numai unii dintre 

dînșii și anume cei mai tineri. 

  

„419 Frâncu şi Candrea, op. cit. p. 169. Ri 
A doua di după Joculă miresei, adică Luni, e în Munţii apuseni ai Tran- 

șilvanici întărivea buzduganiclui. Acestă întărire se face astii-feliti: «Pe la prândă 
vornicul, stegarulă, cuserii, mirii şi lăutarulti mergti la nănaşi și îi aducă. 

€răși cu ceremonie la ospăţii. La acestă petrecere vint și tesferii în feunte 
cu vornicul miresei. : 

După masă vorniculi mirelui dice: a : 
—«Tenărulii impârată având să străbată in o cetate şi neavendiă puteri 

destule se rogă ca cel de faţă să contribue după putință spre a-și pute întări 
buzduganulă.» 

Ospeţil începi a da crăşi daruri: vase de lemnii, de pămintă, pânqă, nă- 
frămi, ete., cr mai pe urmă vornicelulă mirelui dice : 
—câm allată că mirâsa a alergati pe lângă boi, vaci, 01, stupi. ete. din 

aceste ce dăruiţi crăișorei ?» 
Vorniculi miresei răspunde: - 
«ȘI din acelea vomu da, dar sunt duse la munte și dacă s'oră înturna și 

vorii fâta și d-vâstră vă vomit da.» 
«După acestii respunsă Sspeţii cu dare: de mână incepi a dărui tinerei pă. 

rechi câte unii stupti, Gle, purcelașă ete. Cu chipulă acesta se asigură înte- 
melerea familiei noue.»—Frâncu și Candrea, op. cit. p. 170. 

(2) Com. d. d-lt G. Dem. Teodorescu.
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Şi la Românii din Macedonia încă se altă datina. acâsta, . dar 

sub o numire sai lormă deosebită de cea a Daco-Români- 

lori. Acolo se numesce a băga miresa în coră, 

pune în fruntea dănțuitorilorii 

adică a 

și a conduce danţulă. 

se 

Cânteculă ce se cântă, când se bagă mirâsa în corit, este 

următoriulit : 

Alba să ii te v&d lea sor 

Că îi te alichişi în cor. 

Ta snă faci noue feciori, 
sli băgămi prămători, 

Ta snă dară fustuilii şi bedeiii; 

Doi sli băgămit. hrisici, 

Ta s'ne facă n€le ș'minghiuşi ; 

Doi sli băgămii picurari, 

Sn'aducă untă şi cașii; | 
Doi sli băgămit gumisari, 

Ca s'alagă di uşa, ușa 

Ti nă lac căldăruşa.   

Albă să mi te vădii fa soră 

Că te-ai prinsii în horă, 
Ca să ne faci noue feciori, 
Doi să-i facemii negustori, 

Ca să ne facă rochii și blăni; 

Doi să-i facemii piuvargii, 

Ca să ne facă inele şi cereci; 

Doi să-i facemiă păcurari, 

Ca să ne-aducă untii și cașit; 

Doi să-i facemit spoitori, 

Că s'alerge din uşă în uşă 

Pentru o nâgră căldăruşă. 

După danţă se punii la masă și atunci se cântă mai multe 

cântece, din cari dămil aici următorele mai obicinuite : 

liu îi crai bre gion-le a îieu 2 

Iu te primnai gion-le a îicu? 
Pit gardina mi primnam, 
Și de meri fii alăgamil 

Şi mere roşe îi adunamit, 

lu basmaoa li băgamii 

Şi la vruta li ducemi. 

Şi zboare ascunse noi nă sburamii. 

Altul : 

Eși lea Chie(1) până tu oborit 

Ca să-ți dicti unit zbori 
Xi-u scuseși mintea din cap, 
Că tu loclu di sor 
Mine, tine, va-s-ti liau. 

(1) Nume de femee. 

    

  

Unde crai voiniculii meii ? 

Unde te plimbai voiniculit mei ? 

Prin grădină mă primblamii, 

Şi din mără în mărit alergamii 

Şi mere roșii îl: adunamii, 

In basma. le puneamit, 

Şi la Iubita le duceamiă, 

Şi vorbe'ascunse noi ne spuneamii. 

Esi fa Chie până în ogradă. 

Ca să-ţi. spunii o vorbă, 

Mi-ai scosti mintea: din „câpii; 

ci în locii de soră 

Eu pe tine am să-te ieati.
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— Tai bre, 
Tine mine nu mi lia, 
Gi ai afendi di nu ti alasă, 
— Ci aro's lacă' tata îieu 

gione, tagi bre frate, — "Taci bre voinice, tacă bre frate, 
Tu pe mine nu mă iei, 
Ţi-ai tată și nu te last 
— Ce are să facă tatăl meii, 

u „Când mire îi „te voii ?, „|Câna e et “pe tine nu te vreti? 

“Altul: : 

Luă-iii-mi somnulii şi mi chinărli, | M& lua somnulit și amijamti 
Şi nu putuiii să dormi, Și nu putuiit să dormi, 
Ni-am mușata di vicină, Am vecină frumosă 
Și are mamă di ș-uă 'ngace; ȘI are mamă și-o ocăresce 
Are tată și nu şi-o alasă, „țâre tată și nu o lasă  [r&splată, 
Ma di Dumnedeii şi-o află. Numai dela D-qei să-și grăsescă 
Ea taxiţili brânti de asime, Ia lăgăduiţi-i unii brâu de argintii, Poate va să-ș vină, Pote că vrea să vie. 
Brân di asime li-am taxită, Brâii de-argintii l-am făgăduiti 
Și nasa nu vrea s-fină Și ca nu vrea să vie, 
Are mama nu șiu-alasă Are mamă şi nu și-o lasă, 
Ma di Dumnedeti și-o află. Numai dela D-deii so găstscă răs- 
Ea taxiţili fluvii (1) multe la făgăduiţi-ă mulţi fluvii, plată. 
Poate va sa-ş îiina. Pote că va veni. 
Și flurii multe. li-am taxită Și flurii mulţi i-am făgăduitii, 

“Și 6ră nu va s-fina, Și toti nu vrea să vie. 
"ȘI are tată nu şi-o alasă ȘI are tată şi nu şi-o lasă, 
Ma din Dumnedeii și-o află. Numai de la D-deii s'o păsâscă | [r&splată. 

la lăgăduiţi-i voinici frumosi, 
Pote că'va veni. 
Voinicii frumosi i-am făgăduitii, 

Uită-te voinice că vine 
ȘI lasă pe maica-sa şi vine (2). 

Ea tasiţili gione muşatii, 
“Poate va să ș' şină. 
Gione mușatiă li-am taxită, 
Ea-o gione iu își fine 
Și alasă mama. şi tine.   

«Jocul miresei», astă-feliă cum e usitată la Pomâni? din 
Trausiltania și Uugari ia, se află și la Spaniolit din Castilia. 

Toți nuntașii din acestă provință mergu după cununie la 
———— 

  

  

Qi) Flurii= monete de aurii. 
i , 2) T.T. Burada, Datinele la nunţi ale pop. rom. din Macedonia, publ. în op. cit., p. 423. 

”
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"casa, miresci, unde li se dă.ciocolaiă şi biscuiti de gustare 

După -masă şi anume după amâdi. se'ncepe joculi nupţialii 

numitii «el baile del espigo.» Spre scopulii acesta se alege așa 

numituli «segaidillas machegas», ună jocii poporalii, la care 

jucăușii stati față 'n faţă, fără a se prinde de mână. lie-care 

chiematii bărbati, femee, copilă sat ce este, trebue să joce 

incă «seguidillas» cu miresa şi să-i dea apoi pentru acesta 

unii presentă, care constă câte-o dată din mobile, mai adese 

ori însă din naturalii, precum: oloiii, grâu, etc. etc. de regulă 

bani, şi care i-se dă în mână de cătră „bărbați prin 6 îm- 

brăţoşare, 6ră de cătră neveste (femei) prin o sărutare (1). 

În fine trebue să amintimiu că «Joculă miresei» e usitată 

și la poporele germane. Şi Românii din clasele mai înalte 

precum și cei de prin orașe atâtu din Bucovina, câtii și din 

Ţera-Românescă, semână, că laii adoptat de la Germani. 

Chiar și numirea, «Jocul» şi «Danţauliă miresez» îi vădesce în 

câtii-va originea. , 

După stringerea baniloră pentru tincrii noii-căsătoriți, fie 

prin închinavea păhareloră, can Bucovina și Moldova, fie prin 

jucarea miresei ca în Transilvania și Ungaria iea una dintre 

rătăjiţe unii talgerii și. acesta încă, stringe bani de pe. la me-. 

seni. Ac6stă strînsură, care o împărțesce mirâsa cu bucătări- 

țele, se numesce în Bucovina «birulă miresei (2).» 

În urmă se mai stringii bani şi pentru lăutari. Acesta strîn- 

gere numită cbazşișulă, lintailor i,» se face în următoriulii 

modu: - 

(1) Dăringsteld, op. cit. p. 265. 

(2) In Transilvania încă e obiceiii a se da bani bucătăriţei la acesta ocasiu- 

ne, pre cari insă trebue ca singură să-l stringă de pe la oaspeți i în următoriulii 

modă : 

"aEa vine cu mâna legată, cu o lingură mare în mână şi cere cruceri de 

Jecuri, spuindă că s'a arsti făcendit demâncare, şi fie-care pune câte ună 

cruceriăi sai doi în lingură, apoi iese socăciţa jucândii și dicendit, că acuma 

uu 0 dâre nemică.»—B. Viciti; op. cit. p. 5t.—
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Nuna cea mare pune o plăcintă pe-unt talgeră, împlântă întrînsa unt grițarit sau doi: și o: dă apoi nai departe. 
Pe când talgerulă cu plăcinta trece din mână în: mână, pe când fie care 6spe implântă câte unt grițariit doi, pe atunci lăutarii improvisâză pentru fie-care spe câte unii cântecă scurtă, adică cum le vine mai bine și mai în grabă în minte. . Așa cântă ci între altele: 

Mărjuca eea trumosă, 
Cu statulă de jupânesă, 
Cu ochii de din'al6să, 
Scie renduli meselorii, 
Bacșișulti seripcariloră (1). 

După ce-a âmblatiă talgerulă cu plăcinta pe la toți 6speţii, după ce fie-care a împlântată într'insa câți grițari La trasă inima, iea nuna cea mare Plăcinta, și le-o dă lăutariloră cin- Stindu-i în același timpi şi câte c'ună păhart de rachii (2). | Homânii slavisați din Aoravia îndătineză a aduna la acestă ocasiune bani pentru miresă tocmai ca și Românii din Bu- covina. Intre multe alte bucate ce se. punti pe masă, aduce vătăjeluli (druzba), . și o bucată de pâne, și râgă pre ospeți să 'contribue o sumă de bani ca mirâsa să-și potă cumpăra O câpsă sati o cingătore (şiștore) de lEgănii. Îndată ce una sai alta dintre bucatele usitate sai pusi de cătră vătăjeli. pe masă, vine și bucătărița cu mânile legate, cu dle sparte, pre- cum și cu alte obiecte de bucătărie în odaea cu dspeţii și vătăjelului cere de la aceștia și pentru diisa o dare de bani 

e 2 

(1) Din Crasna dict, de M. Bărbuţă. (2) în Transilvania âmblă ceterașulă singurii cu cetera invăluită diecndă că s'a stricati, și să-i dea cruceri să-și cumpere alta, sai să și-o” dirigă și să-şi cumpere strune. Acestuia încă îi may dă cine ce vrea. .: Insă atătiă bucătărâsa, câtă și ceteraşulă nu âmblă decât numal acolo, unde le dă gasda voe.—B. Viciă, op. cit, p. 50—51,
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ca. să-si pâtă cumpăra pentru mânile cele arse alifie și va- 

sele trebuinciose pentru bucătărie (1). 

În comitatulii Zarandului, nemijlocitii după joculă miresei 

se mai scoti încă și «Banii—verdelorii.> Pre aceştia îi scote 

vorniculii mirelui de la cuscri, carii, ca şi mai nainte chier- 

farii, aşişderea trebue să jâce cu mirâsa și anume atâti bărv- 

baţi, câtii şi femeile (2). 

În fine mai e de însemnatii încă şi aceea, că dacă miresa 

câtă timpii a fetitu, a fosti în totă privința fată cinstită și 

de omenie, atunci Uncropuli se serbeză cu cea mai mare 

bucurie şi veselie. Toţi 6speţii până într'unulă sunt f6rte bine 

dispuşi. Și în casulu acesta nuna cea mare, care, când duce, 

îpre mirâsă cu danțulii în odaea, unde se allă ospeții, ține 

n mână unii şipii cu rachiii roșii, care e la gărliciă împodo- 

bita cu toti felulă de flori, mai alesi însă 'roșii. Dacă însă 

mirâsa, ca fată mare, nu și-a păzitit cinstea, atunci nuna 

legă cârligele șipuriloru, în care se află rachit albi, cu ațe 

de buci sait cu petece albe, şi astit-feliii întră în odaea unde 

se află 6spețţii; în casulii acesta, nu facii mai de feliii voe bună, 

căci, fiindă socrii măhniţi, nare cine să-i îndemne la acesta. 

Dacă, mirâsa a fosti cinstită, atunci cântă o mulțime de 

cântece de laudă atât asupra ei câtă şi asupra părințilorit 

săi. [vă dacă sa constătatii, că a fosti, cum na trebuitii să fie, 

atunci atâtă ea câtă și părinții să sunt luaţi în risu și bat- 

jocură, căci nuna, puindi de naintea miresei şi mumei sale 

lingure, păhare și talgere sparte dice: 

'Totă lume-a fostii acasă, 

Nuniai fina mea n'a osti acasă [3). 

Pe valea. Serres-ului din Trancia, dacă mirâsa nu și-a pă- 

strati cinstea .ca fată mare, consâțele ci îi smulgă fără. cea 

  

(1) Dr. 1. N. Endess, op. cit. p. 37. 

(2) Com. de d-lă T. Dușanescu. a 

(3) Columna lui Traiană, an. IX, p. alt —418.
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mai mică cruțare cununa de floră sau potâla (le chaperon), . 
cu care numai mireselor nepătate li este încuviințatii a se 
împodobi (1). | 

Mai de multi, când sadeveria, că miresa în timpul fetici 
sale, na fostii cinstită, era datină, că nuna cea mare dim- . 
preună; cu alte femei lua o păreche de hamuri și înhăma cu 
dinsele pre părinții săi, sau lua unt jugă și-i înjuga, sau 
spărgea mai multe ole de capulii maicei miresei, sai îi punea 

"miresei în diua de Uncropii o păreche de ițe în gâtii și-apoi 
o jucai pe drumuri cu acestea acățate de gâti, în timpi 
ce lăutarii cântaă, âr publicult ridea (2), şi: multe alte neplă- 
ceri făceaii părinţiloră, pentru că nu și-a păzită fata. 

Ac6sta datină, pare-mi-se de. origină rusescă (3) nu scimil 
„de se mai practis6ză- unde-va în timpulti de faţă. În vechime . 
însă trebue să fi: fostă forte respândită mai alesi la Românii 
din: Moldova, căci și Dimitrie Cantemiră încă amintesce de- 
spre dinsa. | a | 

« «Mirele-—serie Cantemirii—păzesce forte tare ca părinții 
miresei în diua următâre- să nu afle ceva despre fiica, lori. 
Căci ci a treia di după nuntă, cu toți consângenii loră, tre- 
bue sa mergă la. mirâsă, să o.vadă, care se numesce «Cale 
mare», din causă că de aici pote să resulte pentru ci sai multă onâre, satui rușine, după împrejurări. Şi anume 
dacă fiica lori a fostă vergură, nu numai că tote sunt bune, 
dar se primescă cu. mare onore 'şi-i ospătă cu masă cât se 
pote de splendidă. .. Ir dacă miresa n'a fosti vergură, atunci 
mirele a doua di chiâmă pe toți consângenii săi și le spune, că miresa sa a fostii necurată ; așa numesc ci pe cele greșite. Apoi. caută ună cari din cele mai stricate, punu curelele cele mai rupte și după ce vinu părinții miresei, îi înhamă în loci 

  

(4) Dăringsfeld, op. cit. p. 256, . (2) Columa lui Trafană, an. IN, p. 419. (3) «Contimporanul» an. VI, p. 136
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de cai, po: miresă o punit în carii şi-i faci prin bătăi să o 

tragă singuri până a-casă ca pe-o meretrice și nime nu pâte 

să le tacă vre-o piedecă pe cale saii în drumii; Gr daca ar 

cuteza cine-va să elibereze pre părinți de la acestă greu- 

tate rușinosă, atunci unul ca acesta, pe lângă bătae, se mai 

pedepsesce de cătră judecătoriuli locului ca unii călcătoriii 

de legile și de consuetudinile țărei. Dotea (zestrea) o ţine 

totă, pentru sine; şi dacă a făcutii spese cu ospățulu, jude- 

cătoriulu le adjudecă pe tâte, și părinţii cari nu şi-au păzită 

fata sunt obligați a i.le plăti. Așa își bată jocii de bieţii 

6meni între țărani; dar între nobili nu se urmeză așa! ci 

păzesci . mai strinsui fetele, decât ca să li se potă tâmple 

uşorii vre-o rușine ; şi dacă. totuși li sarit întâmpla, şi părinții 

ari înţelege că, fiica lori ma fosti virgină, atunci suplinescti 

castitatea, fiicei lori cu dote mai mari, dândi mirelui sate 

sat bani mai mulți ; sai, nemulţămindu-se mirele cu nici unit 

preții, îsi ieati fata, și-o ducii acasă; €r lui îi dat voie a se 

căsători din noii (1).» | 

„la Românii din Macedonia, dacă miresa nu a av uta cali- 

oc tăţile-de-zirginitate,a-doua di nu se împartă cofeturi și rachiii 

„pe la casele rudelori, după cum e datină, şi mircsa se trămite 

acasă la părinți (2). 

Toti asa faci și Albanezii (3). 

Mai pe scurti veselia și voia cea bună dela Uneropit atârnă 

mai. totă-deauna dela purtarea de mai nainte a miresei. 

Er. după ce sau împlinitii tote datinele înşirate mai susă, 

după ce at mâncată și b&ută de ajunsi lăutarii începu a 

cânta unt cântecii prin care dati de cunoscutii că a sosilii 

timpulă ca să se secole dela, masă. 

Cum începi lăutarii a cânta, toți 6speţii se rădică dela. 

    

(1) Dem. Cantemirii, op. cit. p. 147—145. 

€) Dim. Bolintinenu, op. cit. p. 9. 

(3) Diiringsfeld, op. cit. p. 63.
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masă, începii a juca Și înconjura masa de trei ori. După a 
treia, Oră iesi cu danţulii, care îlti conduce o vătăjiță, afară 
Și aici jocă apoi mai multe jocuri până ce scoti mesele din 
casă. După aceea întră Grăși în casă, unde jocă și se petreci 
ca și la Masă-mare, până a doua Qi dimineţa. 

Jocurile îndătinate la acestă ocasiune sunt aceleași, cară 
se jocă; și la, alte ocasiuni, afară de vr'o câte-va, bună ră 
cum e «Ciofulu», care e unt felii de joci bachantină și care 
se jocă mai numai la Uncropă și numai de cătră bărbați. 
"Tră în decursulti acestori jocuri cântă și chiue feliurite cân- 
tece și chiuituri, precum: 

„Fetele, până ce-sit fete, 
Nime ?n crâșmă nu le vede. 
După ce-și punti cârpa ?n capă, 
In crâșmă nu mai încapă (1). 

Până sunt fetele fete, 
Nu le vede nime bete, 
Dacă puni cununa 'n capi, 
La crâșmă numai încapii. 
Una 'mchină cătră altă: 
Să trăesci soră surată, 

. Pe bărbati Vinerea-lă bată 2). 

Mai alesii însă vătăjiţele cară în părțile de pe lângă Prutii 
ale Bucovinei se numescit cu uni cuvinti străini şi sfasce, sunt acelea, cari faci mai multi și mai mare hasi şi chiue mai multe chiuituri: 

Așa vătăjița sai slașca mare chiuc: 

Iha! hopi și bine-mi pare, 
Eu-sti “fașea cea mat mare. 

DR 
(!) Din Ilișeșci, colecţia autorului, 
(2) Strigături pop. din. Câmpia Transilvaniei, publ. în «Gazeta Transilvanie « an. 1.., Braşovă 1587, No. 267.
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Mulţămeseii lui Dumnedeii, 
su Cam ajunsi să joci și eu, 

La unii frățiorii de-alui meti. 

S6cră mare ieşi pe pragii, 
“Ţi-am adusi noră pe placii. 

Ieși mămucă pân'la noi. 

Ți-am adusii ciobani la oi, 

Să-ţi pască oițele, 

Să-ţi mulgă căpriţele. 

Astădi hop şi mâne hop, 

Şedă bucii în polchoei, 
De mi-ar trăi bietulii soții, 

Mi-a nămi bucii de torsi, 

Pentr'unt căușii de făină, 

Pentrunit darabit de slănină, 

Mie-a torce, nu mi-i lenc, 

Că-mi last furca 'n .buruenc. 

A ţese nu mi-i rușine, 

Că mai am pe poduri pânc. 

Podu ţese, podu cosă, 

Podu face pânză desă. 

Mie nunta mi-i destulu, 

Nam când șede totii a sulii. 
Cu nunta mE mulţămesci, 

N'am când șede să mânjescil. 

Da lurea ce mi-i mai bună, 

Că dâră nu-si o nebună (1). 

Svaşca cea mică, nevrendi a rămân6 mai pre josă decât. 
N 

cea mare, încă prinde a chiui şi-a dice: 

Frundulică 
De-alunică, * 

Eu-sii svasca cea mai mică, 

Nu-l nemică, 

Că-să mai mică, | 

Bine că-să mai frumușică (2. 

N , ” 

* (i) Din Mahala com. de d-lii G. Tomoiagă. 

(2) Din Mahala, com. de d-li G. Tomoiagă.
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Ceialalţi jucăuși vădendi că svascele se cam laudă pre sine, 
începă a le lua peste picioră şi-a dice: 

Colo 'n vale după dâlu, 
A peritii pe șesti unii cală. 

Frunduliță păr uscatii, 
Și totii cânii lau mâncatu, 
Numa e6da i-a r&masii, 

De ștersii sfascele la nasi (1). 

li» după ce at gătitii cu sfascele și cu alte neveste de-a 
le lua peste picioră, începii a chiui și alte chiuituri, precun: 

Oi s&race Moldovene! 

Unde joci tu locu geme. 
Frunqă verde de alunică, 
Amii juca și casa-i mică; 
Frunqă verde de rogozi, 
Ami juca și podu-i josii; 
Dă-omii scâte câte-o podea, 
Și-omi sări cât omi pute (2). 

Și ntru adevări că la Une op, mai alesi după ce ai prinsă 
în capi, începi a sări și a tropăi de se resună casa. Ba 
de multe ori, mai su sâmă când jocă «Ciofuli», prindă a 
sări și a juca chiar pe lăiți și pe mese, adică pe unde îi 
portă vătavuli, şi fie-care trebue, dacă sa prinsi odată în 
joci, să ţie cu ceialalți, căci de nu, vătavulii, care are în 
mână uni băţă, îndată mi ți-lt croesce de i-se îndâie c0- 
stele, şi celii ce-o pățesce acâsta nimică „nu pâte să dică,. 
căci așa merge joculi acesta. 

In răvărsatulă zorilori când a sositi timpulă ca socrii 
cei mari, părinții miresei, să so ducă de la Uneropii a-casă, 
tinerii căsătoriți, cu luminele de cununie aprinse; părinții 
mirelui, lăutarii, precum și mulți dintre ceialalți ospeți îi 
petreci o bucată de loci, 
ae II 

(1) Din Mahala. com. de d-lui 6.17 omolagă. (2) Din Mahala, com. de d-lui G. Tomolagă.
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La acestă petrecere nevestele de față și mai alesi vătă- 

jițele cântă feliurite cântece, cari sunt potrivite la acesti 

prileju, și mai cu s6mă celui următorii: | 

Du-te, socru, sănătos, 

Ţi-am luati ce-a fosti frumosă. - 

Du-te, sâcră, sănătâsă 

Ți-am luati sporiulii (1) din casă (2. 

După -acesta lăsându-i pe socri: să se ducă singuri a-casă 

sentorei ceialalță îndărăptiă și mai stându și mai petrecându-se 

încă vro Gră-două se ducii apoi cu toții pe acasă. 

Cu acâsta, se sfirșesce apoi şi nunta, care în cele mai multe 

părți sencepe Joi sâra, când se cerne făina pentru a se put6 

plămădi pânea trebuinci6să pentru nuntă, și ţine până Alier- 

curi dimin6ță din săptemâna, viitore. 

(1) Unele spunii sfujză în loci de sporiă. 
(2) Din Calafindesci, dict. de M. Molociit.
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s. a. Marianii, Nunta la lomâui. |
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I. CALE PRIMARE. 

„La o săptămână după cununie sat și mai -târdiă, adică, 

când îi artă împrejurările și starea, faci părinții miresei o 

petrecere familiară, la care poftescit pre însurăței, pre părinții 

mirelui, pre nunii cei mari și pre nâmurile cele mai de aprâpe. 

Cei poftiți se adună cam pe la vr'o doue Gre după ameqi 

la mire și de aici se pornescii apoi şi se ducii cu toții la 
părinții miresei (1). 

Și fiindi că tânăra nevastă de cum sa măritati și până 

în diua acâsta nu sa dusi nici măcarii pe. ună minutiă la 

părinții săi, ba! după Jasă-mare nefiindu-i pe unele: locuri 

ertatii a se duce nici măcarii până în vecini, până ce nu 

merge mai ântâiit la biserică, unde atâtii: ei cât și bărba- 
tului său li se cetesce jugăchunea după cununie, și fiind că 

ca în “acestă di-se întârce la părinţii săi, de aceea întorcerea 

acesta se numesce Tatorcetură. Şi fiind că, în sfirşită, calca 

În E 

(1) In munţii apuseni al Transilvanici este datină că nevasta, când iși inso- 
țesce băcbatulii, elti merge inainte, cr ca în urma lui, pentru cuvinte, că el 

e florea grâului și ca fldrea sârelui, care sc învtrtesce Și sucesce după cum merge 
s6rele. Numai în anul ântâiă ală căsătorici; nevasta pâte să mergă pe uliţă 

alăturea cu bărhatulti săi şi să joce cu cine-i place, pentru că: ; 

Nevasta n6nă e scutită pe unii ană de dare, 

Si a-t da ceteraşului de mâncare. 

Vedi: Frâncu și Candrea, op. cit. p. 11. 
Toti aşa e îndatinatu și la Românii din unele părți ale Bucovinei.
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ce o face ea acuma la părinţii săi e cea dintâii sai prima 

după cununie,. de-aceea se numesce calea acesta în Bucovina 

Cale-primare sai primară. 

In Moldova însă este datină că Duminecă, la o săptemână 

după cununie, mergi părinții şi rudele miresei la casa noi- 

lori însoțiți, unde se face 6răși masă, însă și aici numai 

în familie, și acâstă mergere o numescu ci «de cale-primară». 

Iră tinerii se duci abia la a doua s&ptimână la părinții 

lori, la părinţii fetei, (tinerei neveste) 6răși de cale-pri- 

mară (1). 

In unele părți totii: din “Moldova, precum bună 6ră în ju- 

deţulu Bacăului se numesce cule-primară şi aceea, care o faci 

părinții miresci a doua di după cununie, adică Luni, când 

se ducii prima, Oră la fiii loră spre a lua parte la Uncropă (2). 

In “ Aaunții apusenă ai Transilvaniei mirii în timpi de șese 

„săptămâni se numescă nevăstoi şi în a ș6sa Dumenică dela 

cununie se duci împreună pe vedere la părinţii miresei și 

acâsta se numesce: calea-prea-mare, căreia i se mai ice și 

calea întorsă (3). 

Pe la. Retegu şi Rodna, pe Someşii şi 'Târnave, — după 

cum mi-a scrisi d-lă I. Popii Reteganuli, - rgi a 

dâua qi după cununie 6menii miresei la casa mirelui, toti 

făcendă voie bună, bândă şi jucândi, cu lăutarii după ci, 

          

dică că e7 mergă pe cale primară. Er când vint toți împre- 

ună cu Gmenii miresei. şi cu ai mirelui înd&răpti la casa 

miresei, atuncă faci calea îutărsă. Une-oră petrecii 6menii mirelui 

pre ai miresei numai calea, jumătate, unde apoi se desparti 

în chiote de bucurie, și mergi unii jucândii și cântândii la 

(1) 1. Mirza, op. cit. p. 20— 21. 
(2) Columna lui Trafanii, an. LX, p. d1?7: că doua di. Lună, vină și părinţii 

miresei, dicândă că el se ducă pe cale primară, tără să scie că acesta inseul- 
neză că facă prima cale, şi eşindă mirele cu miresa le strută mâna şi-l îm 

brăcișază.» 

(3) Frâncu şi Condrea, op. cit. p. 171.
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casa părinţilor miresei, de unde plecară pe calea primară, 

alții la casa mirelui, de unde plecară pe calea întărsă. | 

La cale-primare sai întorcetură punti părinții tinerei neveste. 

feliurite mâncără şi b&uturi pe masă. 

Cei poftiţi se petreci ci în de ei fără lăutari, fără multi 

sgomotă și fără a mai chiema pre alții, doră celu multi 

pre unii dintre vecini, pentru că așa cere datina, ca la cale- 

primare să fie numai nemurile cele mai de-aprope. 

După ce sai petrecutii “vro câte-va 6re, sosindu timpul - 

ca să se despărţescă și să se ducă fie-care pe a-casă, ne- 

vasta cea tânără, vâdendu că nu e lucru de șagă, că întru 

adevâră trebue să se despărțescă, acuma pentru totii-deauna 

de părinţii sti, cuprindendu-o jalea, începe a plânge. 

Nuna cea mare.saii și mama tinerei neveste, v&dondi acesta, 

prinde a, cânta următorea, doină;: 

Frundă verde rugi și sale, 

De-arii sci părinţii ce face 

Nu șk-arii da copiii lori 
Pe mâna străinilorit... 

Străinului nu i jele 

Să lucri după putere, 
Străinului nu i milă 

Sa dee mâncare bună! (1) 

Şi cu acestea. se despărţescii şi fie-care se duce ]a ale sale. 

In comitatuli Zarandului chiamă mirele la dâue qile după 

cununie pre cumătri și vro ş6se persone din vecini sau din 

rudeniile lui cele mai de aprâpe, la sine, şi de-aici se duce 

apoi dimpreună cu cei chiemaţi pe cale-întorsă la socrii sti, 

unde crăși se omenesci și se petreci. Er când sentârce 

cu nevasta dela socri a casă, aduce și hainele nevestei sale (2). 

La: Greci? not e asemenea datină, chiar ca și la Românii 

  

(1) Din Calafindesci, dict. de Ș. Frâncu. 

(2) Com. de d-lii T. Dușanescu.
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din Bucovina, ca tânăra nevastă să visiteze a opta di după 
cununie casa părintescă, în care până atunci nu-i este de: 
felii iertată ca să între. Pe la sate însă acestă dătorință se 
împlinesce, ca şi la Românii din unele părți ale Moldovei, 
abia la doue septemâni după cununie. In diua hotărită tinerii 
însurăței, petrecuți fiindă de tote n&murile, se ducă desde- 
min6ţă la părintii miresei, unde se ospeteză, se bea, se jică, 
și se cântă până târdii sâra, când se'ntoreii apoi Grăși a 
casă la mire (1). 

La Italieni până după trei dile dela cununie nu-i este mi- 
resei încuviințati ca să cerceteze casa, : părințescă (2). 

(1) Diiringsteld, op. cit. p. 58, 
(2) Diringsfeld, op. eit. p. 9,
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IL. SCOSULU LA. BISERICĂ. 

In unele locuri din Bucovina, precum bună oră în orașulii 

Siretit, at datină, Românii de a scâte pre tenăra nev astă la 

o săptămână după cununie sai și mai târdiii la biserică sait 

a cşi cu. dinsa la Vară. | 

Acestă scotere sai eșire se face în următoriulă chipi: 

Nuna cea mare trebue în acestă qi numai decât să -mer- 

oă cu tânăra nevastă la biserică. | 

După liturghie, de-ară fi ori şi ce persâne mai insemnate 

decât dinsele în biserică, nuna mare lea mai ântâiu nafură, 

după dinsa nevasta, cea, tântră, și apoi celelalte persone. 

După împărţirea nafurei se duci toți &speţii, cari sunt 

poftiți, dar mai alesii n&murile cele mai de aprope la o crișmă, 

unde ținăra nevastă le plătesce de băutii. 

Acâstă datină se numesce a stdte pre tânăra nevastă la bi 

serică sati a eș la Vadră. | 

Insă datina acâsta, care “mai nainte era obicinuită la Io- 

mânii de pe la orașe, şi care de bună semă că-și are nu- 

mirea sa, de la Vadra de beutură, ce trebuia să o plătâscă, 

tânăra, nevastă în acestă qi, acuma, când orășenii pe di ce 

merge începi a da în privința materială îndăreptă, nu sciil 

dacă se va fi mai ţinândăi unde-va în Bucovina. 

Mai de multi «Scosuli la biserică» era usitatii şin subur- 

biulii Scheiă ală oraşului Brașovă din Transilvania.
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[tă ce ne spune în privința acâsta, d-lă G. 1. Pitișii: 
«La, o săptămână, adică în cea dântâiii Duminecă după 

nuntă, naşa o scotea, pe cea, tânără, la biserică, era «Scosula 
bisericii», şi din” biserică când eșia, o ducea la ea și chiema 
şi pe alte neveste. Şi la ea, făcea cinste cu covrigi și jimble, 
ori cu colaci cu chitișâre (gogoș)) şi cu cornuri de era în 
dulce, și cu rachit încălditii cu miere; la seosulii bisericii și la 
boteze mierea la rachiti se scia. 

«De altă-felii nuna trebuia se chieme la scosulii bisericei 
pe tote muerile, cari mersese la nuntă. Pentru că la Rusalii 
când tâtă lumea mergea la mormîntii cu colivă ori cu pă- 
sati și cu vină, mergea și a (tânără cu sâcră-sa, și muerile 
cari nu era chiemate la scosulii hisericei nu-i cumpăra ălci 
tinere nimici; ră muerile cari fusese chiemate îi cumptra, 
așa era Obiceii! să-i cumpere câte o sticlă, pe care i-o da la 
mormîntă plină cu vină, și punea în ea, și câte o suâytă de 
flori, ori îi da câte unii castronii cu urezii cu lapte și fă- 
clii de ceră. Nașa la Rusalii lua fini-sii uni ciubării mare 
cu noue cercuri, uniti colaci și sticlă (1).» | 

  

(1) Nunta în Șeheiti, publ. în «Revista nouă» an.[, Bucuresci, 183$, p. 155—156.
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ŢII MERULU. 

În privința datincă cMevulă», «Mevulă. de cununie» sai 

«Pomulă de cununie», care e usitată, după câti sciu ci până 

acuma, numai la Românii din Transilvania, d-lii B. Viciu serie 

următorele: 

«Merulă de cununie» urmeză numai cam după unii anit 

dela diua cununiei. 

După ce sa împlinitii anulit de căsătorie, se pune mărul 

sait pomului de cununie, «pentru ca să aibă ei și familia 

celorii căsătoriți pe ceealaltă lume unii pomii pe care să se 

odihnescă.» Astiă-felii în tomna anului următorii, cam pe la 

«Sânta. Maria cea mică» ori și mai târdiii, când ai vinii noii, 

însurăţeii cumpără vre-o dou&-spre-dece vase de lută, cam 

de comuni ulciore, lumini. de ccră, uni scaunit de bradii, 

mai multe specii de pâme şi toti! feliulă de turte; apoi facă 

parastasii— «capete»—atâtea, câte ulciore at cumpăratii, fă- 

cândi pentru preotii şi cantorit deosebiti mai frumose, precum 

e datina la pomeni, şi chiamă pe Dumineca următore pe 

preotii şi cantorii la punerea m&rului de cununie, la care mai 

jeaii parte şi naşii de cununie şi alți consângeni mai de aprope. 

Mai chiamă si 12 6meni săraci; cari sunt vrednici de pomană, 

şi în Dumineca aceea, după ce ati eşiti din biserică, toți cei 

chiemaţi împreună cu preotulii și cantorulit se adună la casa
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respectivului, care dă pomului de cununic, înainte de a mânca, 
de prându, de amiadi. | 

Însurăţeii cu ajutorul nașului punti în șură,—ori sub alti 
coperișii mai multe mese lângă olaltă, le acoperi: cu fețe de 
masă, apoi în fruntea mesei, unde șade preotul cu cantorulă, 

punti unit pomii stufosi, pe care îlii sapă în păminti să stea 

așa, cum a stati în orădină, și-lu încarcă cu toti feliuli de 

pome, câte încapii pe elă. După aceea împletescii din lumini 

de câră unii șârpe mare, cu unii mări în gură. apoi leail 

o bucată de pândă albă (giolgiii), învăluită la olaltă și legată 

cu o litră de arnicit roşiu, turte, mai multe lumini de câră, 

acestea tote le punti, cu șerpe cu totii, pe pomulii de cununie, 

care însemnâză pomului lui Adamii în paradisă. Lângă pomii 

pună scaunuliă celt de bradi, de care am amintiti mai sustii, 

şi împregiurulă meseloră așeză laviţe pentru 6speți. Po mese 

punit ulcidrele și lângă fie-care ulcioră se pune uni para- 

Stasi cu pomii în el și încărcată de pâme, lumini de ceră, 

covrigi și turie. Pentru fie-care. păreche de 6meni-—bărbati 

și muere—se pune câte unii astii-feliti de parastasi, 6r pentru 

preotii, și cantorii se pune deosebiti, și sub pomuli lorii se 

pune și câte o nălramă n6uă de mână, sai si-o merindeță 
frumosă, care apoi tote rămânii proprietatea respectivilorii, 

înaintea cărora sai pusti. | 
La masă ședu după ranuă, condiţiune şi bătrâneţe,—in 

urmă cei 12 săraci, av Gndu înainte fie-care păreche câte unii 
ulciorii. și câte ună parastasti cu pomul. Singurii pentu nănași 
nu se pune nică parastasă, nici pomi, căcă pentru că e pusi 
pomulă celt mare, adică mă&rult de cununie cu tâte cele de 
pe elă. . 

- Pentru preotii | mai punii şi-o piele de. de, adică belescii 
O de grasă, din carnea ci facă de mâncare la masa po- 
mului de “cununie, 6 pielea îndoită în dou se pune pe paie 
Sati pe uni ţolă sub picidrele preotului, care după ce sa 

.
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isprăvită ceremonia mărului de cununie, preotulii o trămite 

a casă. 

De re-ce mărulii de cununie în puţine locură îl mai punii, 

şi liindit- -că pentru acâstă ceremonie nu este tipicii, ci se face 

numai după cum e datina vechie, de accea cred că nu ar 

fi fără scopii a lăsa să urmeze aici acea ceremonie, asa precum 

o am văduto însumi, şi adică: | 

Preotul luând patrafirulii face începutul și cantorulir 

dice: Sânte D-qeule, Mărire Tatălui, Tatălii nostru ete. Preo- 

tulu: Ectenia: Apoi cantorulă: « Amintesce Dâmne cu drepţi» 

ete. «Cu sufletele drepțilorii.» | | 

Preotul: Rugăciunea, care se face la binecuvintarea fructe 

lori și a, pomelorii, apoi binecuvintarea, colivei, fiindiă-că pe 

masă se pune și unu tăieri de colivă şi pausii. După aceca 

sculându-se toți în piciore, cantoruli întoneză: «Mărire» (pe 

v.s.) «Unde umbrâză darulă tăi Michaile» etc. «Şi acum. 

«Prea binecuvîntată, ești Născătore de Dumnedei» etc.; er 

până cântă acestea preotulii ica tăierult cu coliva şi pausulii 

în mâna stângă, 6r cu drâpta prinde măruli de cununie, de 

care prindă toți câţi încapiu, cr cei-lalți prindă numai de tă- 

ierulă cu coliva; sai de sticla cu pausil;sail, dacă nu încapii 

nici aici toţi, pentru mulțimea omenilori, se prindă toţi de 

mână, și așa, mişcândii preotulii cu nănaşiă dimpreună cu mâna. 

dreplă pomului, cu stânga rădică țăierulă în sustii şi în josii, 

până se gată cântarea. Atunci preotului dice: «Mărire ție, 

Dumnedeulă nostru, mărire ţie. »— Cantorulă: «Mărire "Tatălui... 

părinte “binecuvîntă», şi preotulii face deslegarea (opustuli;). 

După aceea vine .noi- „căsătoritulii (care a pusti pomul!) 

și prindendu pomulii cu mâna drâptă dice cătră nănașii: 

«Nânaşule! pe lumea, asta, să lie alu Domniei tele, pe cea- 

laltă alt meu.» După aceea se duce la preotii și prindendi 

cu mâna . drâptă pomul celi împlântată în parastas dice
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«Părinte! pe lumea asta să fie alu d-tale, âr pe ceea-laltă să 
fie ală mei,» apoi îli dă preotului. 

Toti asemenea face. la, alu cantorului și la ai tuturorii pe 
rândiu. E 
"Apoi își descarcă fie-care pomuli și-și pune la o parte tâte, $ 

câte i sau dată. 
Nănașulu scâte- pomul din păminti, îl descarcă, apoi 

aduce ună vițeli pe care îli dă finului în schimbi pentru 
m&rulă, de cununie. 

După acâsta urmâză prânduli pentru cci străini. In fine 
preotulă se scolă şi cantorulă cântă: «Apărătore Dâmne» ete, 
(pe glasii 8), după care străinii se depărteză. Se puni apoi 
la masă căsenii cu preotulă, cantorulii, nănașuli etc. şi după 
unit tăieri de mâncare (după ună felă) pună pe masă Înain- 
tea nănașului și a preotului unii vasti (ciubării) cu vinii noi, 
asemenea și pentru ceialalți meseni se pune unulii, și lângă 
vase punti păhare și ulcele, să bea care cum îi va plăc6. 

Astui-felii petrecându-și la prândă la cei noi-căsătoriți, 
cari au pusă pomulă, nașuli îi poftesce pre cină la dinsulii. 
Deci de cătră seră plâcă toți în rândiă buni la nănașulii, Ace- 
sta și cu unulu lângă sine, ducii ună ciubărașii de vinii și 
amândoi (cari duct căubărașulă) ţină într'o mână câteoul- 

„cică, ca să omenâscă pe ori-cine ar afla, pe drumă și ar 
ave voie, fie străini, ori cunoscuti, cu carului sait pe josil. 
Așa, ajungândii la nănașulii, acolo se puni la cină, unde 
nu. arare-ori ai și ceterași. 

I: de sciutu, că preotulu n'are altă plată pentru serviciulii 
la mărulă de cununie, decât pielea de ce, de care a fostii 
vorba mai sust și celea ce a primiti la masă; 6r canto- 
rulă, numai cele ce a primiti la masă. 

Astii-feliu e datina de a se face mărul cununici, din a că- 
rui ' ceremonie preotului nu pote lăsa afară nimici. Er ce pri- 
vesce partea colăcariului și a starostei, respectivii vori sci
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să se acomodeze după persone și împrejurări de' loci și 

timpu, căci în totu satulă sunt şi datine deosebite, particu- 

lare, cari deși nu: sunt esențiale, totuși sunt luate în con- 

siderare (1). ” 

D-lu Nicolae 'Logană scrie despre datina «Merulă» urmă- 

torele : «Între multele şi frumâsele “obiceiuri ale “poporului 

nostru se numără și sărbarea sau punerea m&rului.» 

Dicala cfi-ai pusă mărulă» “circulă între țăranii “noştri. în 

două sensuri: în sensă figurati și în sensii proprii. În sensii 

figurati se dice că «și-a pusă mărulib» acela, care prin vre-o 

întreprindere nechibzuită îşi causeză o considerabilă pagubă 

materială oră morală. Ce va. să, insemneze în sensit proprii 

vomii înțelege dii descrierea amănunţită a acestui obiceiii 

Înainte de a întra însă în meritulă lucrului, îmi permitii 

încă unele reflecţiuni fugitive. Obiceiul acesta e de carac- 

tevu religiosii şi este uni efluxii alti sentimenteloră de evla- 

vie; nu e însă din acesti punctii de vedere interesanti, ci 

pentru modulii de toti originală, în care se serbâză. Ore- 

când acestă obiceii va fi fostii mai generali, astădi însă a 

pierdută forte multi din ţerenulă săi şi nu cunosci locali- 

tăți românesci în care să se «pună merulă» cu atâta origi- 

nalitate şi cu atâtea lormalități, ca în Ghișasa-de-susă și îm 

pregiurimea ci cea mai de aprope; căci prin ţinuturile mai 

depărtate de aici a cșitii deja cu totulă din usi, mai cu semă 

prin cele poliglote. Causa nu. pote fi alta, decât scăderea 

"simţiminteloră religiose, pătrunderea ideilorii moderne și în 

“masele poporului și sărăcia murdară, care apasă pe ume- 

rele bietului ț&rană mai multi ca atunci, când era legatii 

de glie, graţie impositelori de totii leliulă, căcă serbarea ace- 

stui obiceiă este împreunată cu spese însemnate pentru unii . 

țeranii. 

(1) B. Viciu, Colăcăritulii. Obiceiurile ţ&raniloră . români la nuntă. Sibiiii 

1385, p. 53—58.
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Partea, cea însemnată în serbarea acestui obicciti are, .în 
prima linie, o păreche de fini și după “2 aceea nănașii lorii de 
la. cununie. 

Finii în alu doilea ori ală treilea ant de căsătorie, sat 
dacă, sunt împiedecaţi prin vre-o lipsă materială şi mai târ- 
di, începi 'a se ocupa seriosă cu idea emirului.» 

«Ar fi bine, bărbate, — putemii audi pe fina în serile 
scutite de alte griji, — să punemiă la o parte tote neajun- 
surile și să ne mai gândimă și noi la mărulii acela, că sun- 
temi de risulii și povestea satului. Uită-te, Stani sa căsă- 
toriti o dată cu noi și şi-a puși mărul de doi ani, măcar 
că-i mai săracii decât noi, nu are caruli şi pluguli no- 
stru. Și în urmă mai scii ce se pote întâmpla? Adi, mâne 
pote chiema pe care-va dintre noi voia lui Dumnedei și 
atunci, atunci vomi rămân6 goli pe ceea lume. Aide să 
facemii și noi ca tâtă lumea, să nu stricămi chiar noi obi- 
ceiurile și, dacă va da Dumnedeii o tâmnă bună în anul 
acesta, să ne plătimu şi noi dătoria ce o avemii faţă cu 
D-deu, și apoi fie voia lui.» 

Așa vorbesce o femee înțeleptă, îngrijită de sorta sufle- 
tului ci, şi bărbatul, e care își iubesce soţia evlavidsă, nu se 
împotrivesce a stători împreună cu dinsa cutare tâmnă pen- 
tru apunerea mărului», — se înțelege, dacă va li o tomnă 
bună şi nu le eat esecutorii de dare toti rodulă munci 
loră de preste anii 

Tâmna odată stătorită, fina se şi apucă să-și procure ce- 
lea de lipsă la emerit». La cutare tergi alu Sibiiului se duce 
cu 4—5 vali de pânză pentru a-și cumpăra pe prețul 
lori mai-nisce gioigiii de Braşovii pentru cămașa nașii și 
pentru a nașului; mai patru cofe spre a le anina în cei 4 
merişori; mai nisce tăiere și linguri de lemnă; mai o nă- 
framă pentru nașa şi o ploscă de lemnă legată cu curele 

  

pentru merișoruli numiti cală nunilori».
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Acum se apucă [ina cu deadinsult de gătirea cămoșilorit 

din giolgiulă cumpărati deja, cosendu-le și chindisindu-le 

cu tâtă dibăcia acului săi, să-i mârgă veste și poveste în. 

sati și să nu p6tă băga vină gurile rele, că cămeșile le-a 

făcută numai să se scape de ele, că na alesii altițe destulii 

de frumâse și brăţarea e prea bătrânescă, ori că cămeșa 

nașei nu-i întorsă și a naşului e prinsă ca cu sula, și multe 

altele, câte le poti vesti muerile prin ședători. 

Acum își 'trimete fina bărbăţelulă la moră cu 3—4 saci 

de grâu, căci punerea mărului e împreunată cu o pomană 

lungă pentru odihna sufletelorăi celorii adormiți din curtea 

şi familia finilorii, şi la o pomană lungă trebuescă 200-—300 

de colăcei, archangheli, scări, prascuri și altele, cari tote 

se cocii din aluatii alesii. 

Cu trei dile înainte de Dumineca stătorită pentru s&rbarea 

mărului se tace lucrulii cunoscutii popii, căci fără de popă nu 

se pote face nimici. | 

După ce sau făcutu tote pregătirile - de trebuință, urmeză 

chiemarea, &spețilorii și anume: atâti finuli de o parte, câti 

și nașulii de altă parte, chiamă speți din tote rudeniile lori. 

La timpul stătorită vedemii pe nași întrândi în curtea 

finilori încungiurați de 6speții lori aducendii cu sine o vi- 

tea alVă, împodobită cu o cunună verde de saschiă la gru- 

mazii și cu lumini de câră în. corne, unii colaci mare şi 0 

pată de carne de e, ca cinste pentru finiă lori; ei se așeză 

față cu masa, preotului, așteptândi începutuli ceremoniilori. 

Intre masa preotului și grupa nașilorii se află întinsă o 

pomană lungă, despărțită în patru puncte anumite prin patru 

merișori îimpodobiţi cu mere, prune uscate, cununi de sachiii, 

turte, linguă şi tăiere de lemnii şi lângă lie-care se mai află 

câte o cofă (botă) nouă toti de lemnă. Unuli dintre acești 

merișori portă numele de «mer ul nunulu?». Acesta e înfru- 

museţatii pre lângă celelalte cu o ploscă de lemnit, o nătramă
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și unu giolgiii de împodobită, tâte destinate pentru nănași. 
De fie-care mării vedemii încă rezematiă câte O scară din aluatit. 
Tote podobele “acestea trebue să fie puse, căci, dacă nu— 
respectivii se faci de vorbă. | 

În găuvultă celoru-lalți trei merișori se grupeză pâmurile cele 
mai. de-aprope ale finiloră, și podobele aflătâre pentru ci sunt 
destinate pentru elg. . Si 

Aprope de masa preotului vedemii uni Scaunii, pe care 
„Sunt aşezate - cămeșile nașiloră, făcute de fina Și împodobite 

la, fie-care mânecă cu câte unit mără mare, apoi uni colacii 
mare și o spată de carne de de. 'Tote acestea sunt destinate 
pentru nănași. | 

linii ocupă Jocti în. apropierea nănașilorii fiindii îmbrăcați 
“în haine sărbătoresci. 'Totă, pomana în lungul ei e încungiurată 
de săracii satului și alți binevoitori de ai finiloră. 

Acum se face deodată, tăcere adâncă, căci se începi ru- 
găcăunile pentru odihna sufleteloră celori r&posaţi din familia 
finiloră, precum și pentru. fericirea și bunastarea finilori» 

După-ce sai terminată tâte acestea, preotulii ese la mij- 
loci, și luândă cămeșile și celelalte de pe scaunii, le predă 
nașilori cam cu următârele cuvinte: 

«Cinstite nunule, '&tă finit din mila lui D-qeă își arată iu- 
birea, pe care o au faţă cu d-vâstră, în diua de adi prin 
aceste două cămeși frumose şi vă vogă să le primiţi cu dra- 
goste și să le purtați sănătoși pe lumea, asta, 6r pe cealaltă 
să, lie împodobiţi linii cu ele. So mai arată linii și cu unu 
snopi de grâă curati (colaculii) și o spată de carne şi vă 
rOgĂ, ca și pe acestea, să le primiți cu dragoste, căci vile 
cinstesc cu inimă curată.» 

La acestea respunde nunulă, mulțămindă, cam următorele: 
«Și noi ne arătămiu, părinte, dragostea față cu linii noștriă 
cinstindu-i cu o viţea frumosă, ună snopă de grâti (colaculii) Și o spată de carne; să le folosâscă sănătoși și să dea D-deit
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ca de unde ai luati și ne-au cinstitii pre noi, să nu se cu- 
nNOScă.» 

Acum vine rendulii la fina. Ea luândi giolgiulu din- mă&- 
tul nunului, învălue cu elti capulă nănașii sale şi o sărută 
în față de dout-ori. 

După acestea naşii își culegii celelalte de pre merișorulii 
lori; asemenea și rudeniile finilorti de pre ceialalți trei, și 
totă adunarea, se apucă de mâncarea pomenii. De aci întră, 
după aceea preotulii și nunii cu chiemații lori în casa fini- 
loră și acuma, se începe uni ospăţii în tâtă forma ț&rănescă. 
Sub decursult ospățului mai face nunulă încă o cinste finei 
sale, predându-i adecă unit mării mare și frumosi chindisitii 
cu cruceri și băncuţe și fina din partea ei asemenea cinstesce 
pre nănașă-sa cu o puică de găină împodobită la grumazi cu cu- 
nuna verde de saschiă, găce de că și mâceșe înșirate în aţă 
ca și o salbă. Înainte de a preda însă fina puica, are să premârgă 
«cânteculă găinit». Anume femeile; ce se află de faţă, compunii 
unit coră Și țin6ndiu conducătârea corului puica, în braţe, cântă. 
următorea, composiţie cu refrenulti «Nane, nune, omă tâncră: 

Unde șede unii preotii, 
Dar u - e. Parcă șede—Isusii Christosti ; 

7 
A NN Nune, nunc, omii tânără! 

Unde șede-o preotâsă, 
Par'că șede- -o dâmnă alesă. 

- Nune, nune cte. 

Unde șede nunulii mare, 
Parcă sârele răsare. 

Nune, nune ete 

Unde șede nuna' mare, 
Par'că'nilâre o rujătore. 

Nune, nune etc. 

Unde şedi feciori de nunii, 
Par'eă ședii pui de porumbii. 

Nune, nune cte. 
$. Fi. Jariană, Nunta la Români, 

  

Unde-a nunului fecidre, 

Par'că-sii dalbe lebediore. 

Nune, nune cte. 

De la porta nunului, 

Pân'la pârta finului, 

Nune, nunc ete. 

Merge rii de lapte dulce. 
Nune, nune etc. 

De la poarta finului, 

Pân'la pârta nunului, 

Nune, nune etc. 

Curge riu de vinti roșu. 

Nune, nunc etc. 

Nu te mai așantrista, 
45



Că nu-i doruli așa mare 

Nune, nunc ete. 

Făr' doi boi înjusăţei, 

Jugureli de daureli, 

De restele clopoţele. 
Nune, nune etc. 

Și o vacă mulgătore 
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Dar nunuța drăguța 
Pune punga de-a stânga; 

Nune, nunc etc. 

Şi scote cu direpta, 
De plătesce puicuţa. 

Nune, nune etc. 

Şi [i nună'ndurătore, 

Și-o găină ouătâre. 

Nune, nune etc. 
Că găina-i ouătore, 

Nunc, nune etc.   
După ospăţii nunulii se depărteză cu ospeții săi și întră 

în casă chiemații finului și-și petreci adeseori până în dimi- 

ns&ța 'următâre. Obiceiulii își pierde acum caracterulii religiosii 

și devine cu totulă profanii (1). 

| În unele părți ale Transilvaniei precum bună-6ră în îm- 

prejurimea Rodnei şi a Retogului serbarea sai punerea ui- 

raului nu se face, ca în celelalte „părți, la, unii anii după cu- 

nunie, ci în presara cununiei. 

Voindă în aceste părți părechia, ce are să se cunune, să 
aibă uni conducătoriă după mârtea, părinţilori săi și con- 

strînsă fiindă a, împlini forma prescrisă prin legile biseri- 

cesci, este datină ca să-și caute nași de cununie dintre nt 
muri, cărora mirii înainte de cununie li facă presentii unii 

colacă mare și frumosi de fărină de grâii curati și Împo- 
dobitii cu feliurite flori şi păstrele făcute toti din fărină. 

Predarea, colacului acestuia naşiloră se dice arvonirea nd- 

_șilori, și pe basa acestei arvoniri ai apoi mirii nași, cari 

sunt dâtori a fi la cununie. 

Nașii ocupă locul cel dântâii lângă Pomulă sai Juli, 
care spre diua nunții se pune pe masa, la care ail să 05 
peteze nuntaşii chiemaţi la nuntă. 

Mirele adică, taie de cu di o ramură verde de pomi, mai 

  

  

(1) Nic. Togană, Mărulă, unii obiceiă ali poporului nostru, publ. în «Tri buna», an. III, Sibiu, 1886, No. 4.
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alesi însă de.m&ă și așezându-o în fruntea mesei, împlân- 
tată în colacul celi mare și frumosă, o înfrumuseţeză cu 
durte dulci pregătite din miere, fărină şi zăhară, apoi cu co- 
lăcei, mere, nuci, prune, etc., cu cununi de hărbănocti și cu 

luminiţe. | 

Acâstă ramură încărcată, cu cele înșirate precum și cu 

colaculii, în care: s'a împlântată, se numesce în împrejurimea 

Rodnei, ca și în celelalte părţi ale Transilvaniei, Măr sai 
Pomii. N | | 

Pentru accea, și nuntașii din împrejurimea Rodnei, când 

jOcă, sera spre diua nunţii la mire, spunii că jâcă la poră. 

Pomulă acesta, care, cum am disii, se pune pe masă de 

'naintea nunilori şi care însemneză că atâti însurăţeii câtii 

„şi familia, lori să aibă pe cealaltă lume ună pomă sub! 

care să se potă odihni, stă pe masa pe care sa pusi din 

sâra înainte de cununie și până ce se stirșesce nunta. Atunci 

să lea, colaculi, dimpreună cu pomulii împlântatii într însulii 

și se duce cu lăutarii și cu o parte din nuntaşi, cari chiue 

și jocă pe drumă, până la casa nănașilorii. Ba, se dice că 

unii miri mai avuți ară duce nu numai pomul, ci și masa. 

pe care a stătulii. Acolo apoi masa finului se pune lângă a 

nănașului, și luându-se pomulii de pe dinsa și punându-se 

pe a nașului, se trimete îndărăptii deșârtă ori cu ceva da- 

ruri, 6r în jurulii mesei cu pomulii începii acuma nuntașii 

a juca. Colăceriulii, când închină, pomul acesta nașilorii, 

„ține următârea oraţie: 

Să fiți nănaşi veseloși De nuntașii ce-o venită. * 

Pe &ştia doi fini frumoși. - Lumina şi turtița 
Să fii nănaşă voi6să, | Pusu-mi-le-a mirâsa, , 

Voi6să și veselsă Mirele, elii ce mi-o pusi? 

Pe uni” pomii mândru, frumosi, Şi elii ceva că mi-o pusi: 

Pe unii pomă verde, rimurosă, |O.turtiţă ce-i mai susă, 
Pe la vârfă mândru "'nfloriti : |Merele şi nucile, 

ȘI tare frumosi gătită | Pusu-mi-le-o druscele.



Colăcarii, ei ce-o pusă? 

Și ciceva că mi-o pusi: 
„Un'o pusă unii bărhănociă, 

Cela-o pusă tisa din elopti. 
Coterașii, ci ce-o pusti? 
Și ci ceva că mi-o pusti: 

,
 

Scări la pomit de suiti în susti. 
Şi câte-o turtițati pusti. 
Socăciţele ce-o pusi? 

Și ele ceva o pusii: 

Unii colaci mândru "mpletitii, 
Po care pomu-am clăditii. 

Apoi starostea ce-o pusii? 

Și elii ceva că mi-o pusi: 
Unit potorii cu fundu 'n susi. 
„Apoi socrii mari ce-aii pusti ?   

56 — 

Și ei ceva că mi-ai pusii: 
Câte-sii. de jos până susti, 
T6to celea ci le-o pusi. 

Ceștia-lalţi nimici n'a dati, 

Numai noi -le-amii împinată, 
Frumosti pomii amii încăreatii. 
Nănaşulă lo scuturată. 

Ii» când nunta so gătatii, 

Nănașuli la toţi a dati, 

Câte-ună mări, câte-o turtiţă; 

Nănașa-i din bună viţă; 

Câte-unii mări și câte-o nucă; 

Nănașu-i din viţă lungă. 
Sănătatea să-lă ajungă, 
Ca să fie sănătoși, 

Să boteze prunci frumoși! (1) 

În alte părți, toti din “Transilvania, oraţia ce se ţine la 
închinarea pomului, sună, precum urmeză: 

Cinstiţi meseni, 
Care staţi la masa sânțită, 
De la Raiti venită, 
Fiţi buni și din vorbe încetați, 
Și puţintele cuvinte ascultați, 
Mie să nu mi le împutaţi. 
Sănttosii pomi frumosi, 
Mândru şi mănosii. 
Mănosii ca vara, 
Roditorii ca tâmna, 
Pe la pâle poleită, 
Pe la mijlocii zuerăvitii, 
De numele Domnului numiti. 
Acela e Domni mare 
Care coce grâii cu rGcăre, 
Și uscă fenulă cu sore. 
Acestii pomă galbini, 
Dintruni vârf de paltină, 

————— 

  

(1) Com. de d-lă 1. Popă Reteganulii. 

  

Care că l-aii adusi, 

Din deluli cu dori, 

De unde răsare bujorii; 

Din șesurile cu ârhi, 

Unde doi cosași cosia, 
Și €rba nu mai scădea, 
Dar trece-o haită de nevastă, 

Nu să trâcă, 

Și să tacă, 

Fără strigă; 

—Iiși tu ruică, 

Păscruică ! 

Cu unii firuţă de busuiocii, 

Dumnedeii le dea norocii. 
Dumnedeit să dea, 

Şi la curțile dumi-tale, 

Nănași mare: Ş 
Șepte pluguri câte cu cinci câ
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Dece coșteie de mălatu, 
Patru-deci de vaci. cu lapte, 
Patru-qeci de capre. 
Dumnegeii să deă belșugă în ţeră, 
Toti cu grâu şi cu secară, 
Să avomti ce lucra. la vâră. 
Dumnedeii să dea, 

Să se pornescă văile, 
Să se noescă morile, 

macine găzdacii, 

Să se sature săracii, 

Că găzdaci-ati semănatii, 

ȘI săracii ati lueratit. 

Jupâne naşii mare 
Ce făgăduescă la finit d-tele ? 
—Doi boi înjugaţi, 
Doi cai înhămați, 
Și-o serofă tătătâre, 

Și-o vacă mulgătâre, 

Și-o de cu miel oreţit, 
În totii anul să-i boteză.. 

Ce-a da Dumnedcii, 

Dumnedeii di multe, 

Vremi înschimbătore, 
Etna omătii și frig, 

De crapă lemnul de frigii, 

Să 

ş:
 

  

Vâra caldi, 
Şi pe-o plâc din luna lui Maiă 
N'ai d-ta atâția galbeni să dal. 
De gândesec, 
Şi făgăduesce, 

Și pe finil d-tele, 

Îi alegăduesee, 

Că de nu te-i gândi, 

Și fini a-i alegădui, 

Ei pomulă l-olă sgâțăi, 

Şi turtele tâte-orii sări. 

Căci turtele-sti cu miers, 

La nănașa pe plăcere, 

Şi de nu-i vei da, 

Et pomuli loiii scutura, 

De turtele tâte-ori pica; 

Căci pomu-i cu maci, 
Și la nănașa-i e dragi. 

Jupâne nănași mare, | 
Să te faci cu voie bună, 

Cu ună pomi dela finii d-tale, 

Cinstea mică, voia mare; 

Sănctosu să fie cine-lii arc, 
Şi să trăese acuma finii d-tale, 

Pomul să-l desbrăcămiă, 

Și-acuma deplinii s'o închelemii (1), 

După ce sa închinati pomulii în chipulă ar&tatii -şi după 

ce nuntașii, 
E care împrejurulă lui, nănașuli 

împărți între accia pre cari 

însă între nemuri. 

cari lau adusă, ai jucată unii răstimpii 6reși 

începe a-lă scutura, adică a-l 

află elu demni, de regulă 

În unele locuri, precum bună 6ră pe lângă Retegă, înainte 

„de scuturare, se chiamă preotulă, ca să-lu binecuvinteze (2). 

În alte părți totu din 'Transilvania, era în vechime datină 

—————— 

(1) Vei «Gazeta Transilvaniei», an. LII. Brașovii, 1890. No. 85, p. 6. 
(2) Com. de 1. Popii Reteganulii, învățătorii în Rodna-veche.
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ca, după ce se întorcea cortegiului nupțialii dela biserică și 

întra în casa mirelui, să între și vorniculă (vătăjelulă) în 
casă dimpreună cu trei băiaţi, numiţi sulgi, dintre cari unul 
cu trei colaci într'o bâtă, altul cu unti mușchii frumosi de 
carne și o găletă cu vină pe capi şi alu treilea cu unii nuelă 
sait o de pe spate, avândi dea două lumini aprinse în corne. 
Astiu-feliu pregătită vornicului se adresa cătră mire cu ur- 
mătorele cuvinte : 

Cinstite mire și buni! 
Ia de la jupânuli nunti 
Aceste daruri frumose, 

. Care le-a adusii acasă, 

Ia-le 'n binc, și primesce 

Și frumosii îi mulţămesce : 
C'unii carii de grâii încăreatii, 

Vinu într'o bute băgati, 

Încă şi c'uni boi belită, 

Ce dumnia-lui Ta cinstiti, 

Și c'o turmă de oi grase. 

Cu due făclii frumose. 
De păcurariii te'nerijesce, 

C'acesta nu mai slujesce. 
Că coborindă adi de-a munte 
A vădutiă fete prin curte. 
Deci simbria sa și-o ea 

S'o mânce cu cin'va vrea. 

"De va vrea cu fetele 
Ori și cu nevestele. 

La vr'o câte-va 6re după închinarea obiecteloră aduse și 
rostirea, acestori cuvinte și anume după împărțirea darurilorit 

usitate, înainte de ducerea miresei la mire, sai dacă nunta 
se serbâză, la mire, apoi după rădicarea, nuntașilorii dela masa 
care se dă în casa acestuia (1), urmeză: scuturarea metrului 
sai a pomului. ră. nemijlociti înainte de plecarea nunilori 

(1) Vedi partea II, capitolul Resboiulă, p. 548.
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spre casă se dă mai fie-cărui nuntaşi câte uni presenții 

(cinste), adică câte ună colaci mare și câte o ploscă de vină 

mai departe și câte uni blidii cu mere și pere, cu următo- 

rele vorbe, cari le rostesce de regulă toti vorniculii, res- 

pective colăceriulu, și anume: 

Cătră nunti: 

lam bine, jupâne nune, 

Cu aceste daruri bune, 

" CGunii colacii de grâii curati, 

Vin într'o ploscă băgati, 
Cu o făclie aprinsă 
Să aveţi la masantinsă 

Şi unde veţi însera 

Veţi șede şi veţi mânca, 

. Făclia va lumina. 

Cătră nună: 

am bine cinstită nună 

Ca o stăpână şi bună, 

Cuni colaci de grâi curati, 

Vinii întro ploscă Dăgatii 

Şi c'o făclie aprinsă. 

Să aveţi masă întinsă. 

Şi unde veţi. însera, 

Veţi șed6 și veţi mânca, 

Făclia va lumina. 

Când presintă blidulu cu mere, pere şi cu celelalte fructe 

cu cari a fostii pomulit înlrumusețatii, adresânduzse vornicului 

cătră amândoi nunii dice: 

Deci acum &r'mai primiţi 

Daruri şi vă vescliți 

Cu ună părăi prea minunati 

Cu multă râdă'ncăreatii 

Şi c'unii mării cu umbră desă 

Cu mere i6rte frumose,
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In carele să to sui 
Să găsesci eloca [1] cu pui. 
Le Dumnia-ta să pornesci 
Unii cărăuşi să-ți toemesci 
Cu cal și căruță nduă 
Să-ţi ducă blidulă cu du&|2). 

Punerea Pomului în ajunulii nunții pe masă precum și 
împodobirea lui cu diferite cununi de flori și diverse Iructe, 
cum se face acâsta, de cătră Românii din împrejurimea Rodnei 
în Transilvania, e usitată și la nunțile J/alorosienilori din . 
Ucraina. 
În același timpi când se câce colaculu de nuntă, numiti 

«coroway», adică în ajunuli cununiei, merge mir6sa maloro- 
siană prin satii-şi aducândi pre consâțele sale, cari au să-i 
servescă ca drusce se duce cu dinsele toti cântândii la casa 
mirelui ca să împodobescă, acestuia cmaia» adică bradală. 
Mirele taie mai nainte de-aceâsta unii molideli, unii brădănașii 
sau și unii altă pomișori. verde, chiamă, apoi pre ună priebinii 
Sati pre unii nâmi la sine, pre care voesce să-lă aibă de 
boierii (vătăjeli) şi-lă poftesce să aducă pomulii în casă. Vă- 

„tăjeluli se duce şi aducându-lu îl împlântă întruni colaci 
mare, ce se află pe masă, 6ră druscele miresei începii a-li 
împodobi cântândă şi aninândă de ramurile lui cununi sai 
siruțuri de Bărbănocă și. tederă, 6ră în lipsă de floră naturale 
intrebuințâză și flori artificiose, pre cari asemenea le facii 
singure. În diua nunții lipesci în unele locuri şi luminițe 
aprinse de ramurile pomului. Mirâsa dă în timpulii împodo- 

* birei miedă sati rachiti de băutii, er după ce ati sfârșitii la 
mire, se duci cu toţii la miresă, unde asemenea împodobescii 
unii pomii cu aceleași ceremonii (3). PNI | 

(1) Clocă=cloşcă. . 
(2) P. Bancila, Colindele Crăciunului şi ale Pascilorii ete. la care s'a adaosi şi colăcăritulii sai vornicitulă, usitată la nunţi ote., Sibiiii 1875, p. 71-13. (3) Diringsfeld, op. cit. p. 33.
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Romanii aveau datină de-a aduce întru sfinţirea, legăturei 

încheiate între doi tineri unii sacrificiă Gertfă) de nuntă, care 

era partea cea mai solemnă a căsătoriei, şi prin care se do- 

vedea, că căsătoria sa încheiati nu numai înaintea Gmenilori, 

ci și a deilorii şi cu învoirea lori. Acesti sacriliciii nupțiali 

eva, de două feliuri, și anume: simplu, dacă se aducea numai 

de tineri în casă, sait cu pompă nupțială, dacă interveneail și 

persâne preoţesci în curtea miresei. Acâsta însă atârna mai 

cu sema dela starea părințilorii. 

Sacrificăula simplu, după cum ni-li înfăţișeză unele monu- 

mente, se făcea așa că mirele și mirâsa, îndată cum se gă- 

tia, deztrarum junetio (încredințarea), își da mânele peste unii 

altarii ali căsii, sat portativii (masă cu trei picidre) pusi în 

atrii, sai în chilia cea mare a căsii și pe altariit ardea o 

flacără; în ceealaltă mână mirele ținea tabulae nuptiales, €ră 

mirâsa, unii mări ca semnii alt amorei și ali concepțiunii. Pe” 

alte monumente mirele şi mirâsa ni senfăţișeză cu fața unulii 

cătră altulii înaintea altariului portativă, și mirele târnă dintro 

pateră (formă de teneriu micii) o libaţiune în foci, căci în- 

ceputult sacrificiului era cu libamina prima; €ră miresa ţine . 

în mâna stângă acerra (o lăduţă) cu tămâe, ca să pună pe 

foci, și drâpta, și-o rădică cătră ceriu, ca și la o rugăciune. 

Căsătoria, se încheie prin acesti acti înaintea deiloră, și 

miresa trece în sacrele bărbatului (nova nupta. în sacra ma- 

riti) și comunitatea familiei sale (1). 

Sacrificiulă nupțială cu pompă SC ținea după libaţiune la 

casa miresei. Pompa nupţială era conductulu de sacriliciu, 

ce pe drumiă venia la pârta miresei și întra în curte. In Îrun- 

  

(1) Val. Flaczus. VIII, 243: Inde ubi sarificas cum conjuge, venit ad aras 

Aesonides, unaque adeunt, pariterque precari incipiunt. 

Sence. in Octav. 700, despre Pompcia: lura cum seperis dares sacraseue 

grato spargeres aras mero velata summuni flammeo tenui caput. | 

Tacit. Ann. NI, 27, despre Messalina: quam audisse auspicium verba ju- 

bisse, sacrificasse apud deos.
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tea, conductului mergea unit povaniinfă cu făclie aprinsă, după 
acesta urma o femee, care ordona tâte și o matrână, care 
purta ună dida (lanz) cu fructele de lipsă la sacrificii (1). 

„Nemijlocitii după aceștia pășia taarruli, de regulă o zacă 
pentru sacrificiă și personalulă de lipsă. De personali sa ți- 
nutii zictimarius (preotulu, care sacrifica vita) cu securea pe 
um&rulu stângă; camilulă, care ţinea în mâna drâptă unit 
simpulum (0 oluţă cu codă lungă în sust) pentru turuare la 
libaţiune, ce în mâna stângă o acerra pentru tămâie. După 
ci venea doi popi (popas) unulă cu secespita (cuțitii), altul 
cu unii maiă (malleus) în mână, ducându taurulă, a cărui 
frunte era, înfrumuseţată cu unt areti saii concietură de me- 
tală și cu cârnele aurite. | 

Dacă căsătoria sa făcută prin confareațiune, atuncă nemij- 
locitii după deztrarum junstio din casa, miresei urma pompă 
de sacrificii de-a, dreptului în curtea. mirelui. - | 

Mirele, după cum arată sarcofagulă din sala muselorii în 
Vaticană, îmbrăcatii fiind în tunică și togă și ţinândă ta- 
bulae nuptiarum în' deepta, astâptă pompa, de sacrifică, adică 
conductulă. In frunte e ună servă de sacrificii, care duce 
uni berbece sati o de în onsrea Junonci, și e uni popă ho- 
stiar, care cu cuțituli în mână pășesce către mire. Urmeză 
apoi doi prunci (pueri investites), cari asistă la, sacrificii ca 
cuimili şi cel de-a stânga duce ună Zibam farream, pânea, 
care era la mai tote sacrificiile de lipsă, și în forme dev- 
sebite, dară aice e împletită, adică. în formă de colacă(2). 

La sacrificiulă cu conlareațiune în casa mirelui lua parte 
și Pontifex Maximus dimpreună cu Flamen Diales (preotulă 
lui Jupiter) nu numai rostindă nisce formule hotărâte şi so: 
lemne, ci ei făceati “Și nisce ceremonii simbolice, căsătorindi 

  

(1) Ausoniu Mos. v. 104: Taribula et paterae, quac tertia vasa deum? lans. 
(2) Fest. p. 310- Sruies genera liborum, sunt digitorum conjunctorum non dissimiiia, qui superjeetă in transversum continentur.-—Strues e pâne imple- tită una peste alta. |
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pre tineri prin far și mola salsa (pâne și sare) și fructe, în - 

presența a dece martori (1), și prin acesta matrimoniulii sa 

confareatii și tinerii, avendu prunci, Sai numiti părinți con- 

fareați, 6r pruncii atit avulit drepti la unele preoții (2)... 

“Comparândit acuma datinele Romaniloriă. usitate la sacri- 

ficiulă nupţialii, cum sai argtatii ele în şirele de mai sustii, 

cu datinele Românilorii din 'Fransilvania, ne vomit convinge 

că cele mai multe dintre .datinele cestori din urmă sunt o 

reminiscență dela străbunii noștri. 

Boulă Velită, vițelulă sa vițeua albă, împodobită cu cu- 

nună verde și saschii la grumazil şi cu lumini de câră în 

cârne, care se aduce de cătră nânași și se dă finului în schimbi 

pentru mărulă de cununie, represintă taurulă sau vaca, a 

cărei frunte era înfrumuseţată cu “ună arcii sait concietură, 

de metalii şi cu cârnele aurite, și care se aducea ca sacri- 

ficiti. | a 

Dliclulă sat dea grasă, care în unele părți ale Transilva- 

miei se aduce după cununie de cătră unt băiatii în spate şi 

se şi închină de cătră vorniceli mirelui, se jupesce și din 

carnea. ci se face mâncare la masa pomului, represintă, ber- 

Vecele sati dea pre care Romanii o jerifiau Junonei. 

Vorniceluliă și sulgii sunt servulii de sacrificiu, victima- 

iuli sat popa hostiai și pueri investites. 

Gălcta cu vină vepresintă patera. sai simpulum, din care 

miresa varsă libațiune între c&rnele taurului sait ale vacei (5). 

Colaculă cehi mave în care sa implântătii pomală sai me- - 

nulă celt încărcată de fructe și totii soiuli de copturi, care 

(1) Plutareh, Q.R. 50. Gaiu. [, 112: Cum cerlis cet solemnis verbis, praesen- 

tibus decem testibus. 
- 

Serv. V. Ge. 1, 3t: Nuptiae fiebant farre et per Pontificem Maximum et 

Dialem Flaminem per fruges ct molam salsam conjungebantur,. unde con- 

farreațio appelabatur. 

(2) Dr. At. M. Marienescu, Cultulă păgânii și creştinii, t. [. Serbătorile și 

datinele Romane vechi. Bucuresci 1884, p. 325, 324 și 829, - 

(3) Dr. At. M. Marieneseu, op. cit. 325. 
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în unele locuri se scutură după sfivșitulă mesei ce se ține la. mire în diua cununiei, în altele însă la nași, Și Gră în al- tele la uni ani după cununie în casa mirelui, ne aduci 
aminte de libum Jarreum, adică de pânea făcută din fa, 
cu apă și sare la tote sarificiile, și din care mâncat tine- 
rii după confarreaţiune (1). 

Fructele de pe ramuri saă maj bine disă pomulă înfru- 
musețatii cu fructe și preotuli, care îl binecuvinteză înainte 
de scuturare, ne revocă în memorie pre marele pontefice 
romanu, care căsătoria, pre tineri nu numai prin far și mola 
salsa, ci și prin fructe. 

Cei 12 săraci, cărora în unele părți ale Transilvaniei li 
se pune de nainte la serbarea m&rului de cununie câte unii 
ulciori și câte uni parastasit de pomi, sunt cei dece mar- 
tori ai Romaniloră, cari asistată la. căsătoria, tinerilor prin 
far, mola salsa, și fructe. 

Lăutarii, cari cântă la scuturarea pomului sunt tibicinulă 
(fluerașulu), care stătea, aprope de tauri și care era de lipsă 
la, sacrificii (2). 

In scurtă mai tâte datinele de la m&ruli de cununie le 
aflămă și la vechii Romani. 

Nu-i vorbă că mărulă de cununie, cum se serbăză eli astădi de cătră Românii din Transilvania, nu e o continuare 
fidelă a datinelori de la sacrificiul nupţială alu Romani- 
loră. Depărtarea, timpului precum şi creștinismulii ait influen- 
țatii fârte multi asupra, sa, și din causa acesta a trebuitii 
să sufere unele modificări și adausuri. 

In multe locuri, bună-dră, m&rulu de cununie nu se se- - b6ză în decursulă nunții, ci abia la ună ană după aceea, Zibum farreum adică colaculă, nu-lă mănâncă, tinerii căsătoriți, 
ci elit se dă nașiloră; pe pielea oii, care sa adusi ca jertfă, ———— 

  

(0) Dr. AL M, Maricuescu op. cit., p. 330. (2) Dr. ALU. Marienescu, op. cit. p. 325,
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nu şedu mirii, ci acâsta îndoindu-se în două se aşterne sub 
picirele preotului, care' a, binecuvintati pomulă, 6&r mirii, 
în decursulii cununiei, după cum scimiă, stati cu piciorele 

pe-o scârță sai pe unit lăicerii, dar și aceste două obiecte 

trebue numai decât să fie de lână de se, șinu din altă ma- 

terie. 

Romanii sacrificai Deilori, ca să capete dela aceștia încu- 

viințare spre căsătorie, 6r Românii punti Mărulă saă Pomulă 

de cuie ca semnu de mulțămire lui D-deii pentru că le-a 

ajulatii a se căsători 'și ca să aibă pe ceea-laltă lume cele tre- 

buincidse pentru susţinere, precum și sub ce se odihni.
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IV. COLĂCIMEA. 

In cele mai multe părți din Bucovina este datină ca în- 
surățeii, la unii ani după ce sai: căsătoritii saii și mai de 
grabă, să ducă nunilori respective nănașilorii sei doue pă- 
vechi de colaci ca, semni de recunoscință și mulțămită pen- 
tru că, i-au cununat. 

Dela colaci: aceștia, cari sunt făcuți din fărină de grăi 
curată și carii sunt cu multii mai mari decât colacii ordi- 
nari, se numesce datina acâsta pretutindene în Bucovina 
Colăcime pl. colăcimă şi colăcimu»i. 

Colicimile, cari corespundă în câtii-va, Alărului la Românii 
din Transilvania, se faci în ori şi ce qi de peste anii, dar 
mai alesi de trei ori, adică sai a doua di de Crăciuni, sai 
a doua qi de Bobotsză sai în Lunia Pascilorit. Facerea lorii 
însă atârnă totdeauna dela voinţa și împrejurările nănașilorii. 
De regulă nănașii aștâptă până ce aii mai multe părechi de 
fini, anume ca sa aibă mai puţine spese, 6 când le con- 
vine dai de scire cu vr'o dâue sept&mâni mai nainte tutu- 
rorii finilori că pe atunci și-atunci sat decisă să facă c0- 
lăcime, și-i poftescti ca, dacă li-i cu putință, să vie cu colaci. 

De multe ori însă sentemplă că finii constringii pre ni 
nași să facă colăcime. Așa întâlnindu-se unulă sai altul 
dintre fini cu nănașu-săi îli întrebă când ari pută să vie 
cu colaci ?
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Nănașulii, recugetândii puţinii, îi vespunde că în cutare 

Duminecă sait serbătâre, adică pe când cugetă elu că-i va 

veni mai bine la, socotelă. 

Sosindă diua hotărită toți finii, câți sau putută până 

atuncea pregăti, îmbrăcându-se serbătoresce și luândi colacii 

pre carii îi acopăâri cu o îmbrobodea sai cu unii. tulpantt 

fumosă ca de vro 4—5 fl. sau şi altă materie, adică după 

cum e şi puterea finului, carei duce, precum și 0 ploscă 

cu vinii sati cu rachiii, se duci la nănași. 

masă de Ajungândă şi intrându în casă puni colacii pe 

naintea, nănaşilorii şi puindu-i dici: 

— Polţimu 1... colacii ni-sit mici, dar voia ni-i mare |..: 

Atâta, dela, noi, dela Dumnedeii mai multă !... 

Cei mai mulți însă dintre fini, carii, se'nțelege, sunt mai 

ajunși de capi, când închină nănașilorii colacii, îndătineză 

să ţie o oraţie mai lungă, şi de comuni în versuri. 

Etă una din acele oraţii, culesă 

trictuli Dornei în Bucovina : 

Bună vremea, 

Bună vremea 

La D-vostră, cinstiți nănaşi ! 

Ami auditi că D-qei îi cu D-v. 

Şi pornindii de la casa n6stră, 

Ami veniti şi noi la D-vostră, 

Şi venirămit pe cea mândră costă, 

Pe cea c6st'a, florilorii, 

Unde piăscea turma oiloră, 

O mică turmuţă 

De mândre mieluţe ; 

Turma-i a nănașilorii 

Ca s'o 'mpartă finiloră. | 
Er noi, nănaşule, finii Dumitale, 
Nu ţi-aducemii părale, 
Ci ne-arătămii cu colăcci 

  

(1) Com. de P. Ursulă. 

  

sa în satuli Căndreni, dis- 

Fârte buni și frumușşci, 

Colăcei de grâii frumosii 

Ca și faţa lui Christosti 

Să vă [ie de folosi, 
Şi-o mică bute de vinii 

Să vă fie voia deplină, - 
Şi-o nălpamă nu prea mare 

Pentru faţa Dumi-talc, 

Prea cinstite nănașii marc, 

Năframă bună, de ini, 

Ca să-ți ștergi barba de vină. 

Să faceţi bine să primiţi 

Şi să nu bănuiţi! 
'Findeţi mâna, că vi-i vina, 

“Poti. de-acestea totdeauna ! (Î).
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Altă, oraţie, totii din Căndreni, care asemenea se ține la 
închinarea colacilorii dela Colăcime, sună precum urmeză: 
Bună vremea, bună nănașii, 
Ce cii-acestii soţi mă cununași! 
Mulţămimi de bună parte, 
Că-i supusă întru tote. 
ȘI-ţI dăm mulţămire bună 
Venindă aici dimpreună, 
ȘI-I mulțămimii ne'mcetatii 
Pentru că nc:ai cununatiă. 
Și cu toții dimpreună 
Iţi aducemii voe bună, 
Iţi aducemi colăcei 
Nu prea mari, cam micuței, 
Dar voia nâstră e mare 
Cătră faţa Dumi-tale ; 
Colăcei de grât irumoșii 
Ca și faţa iui Christosă. 
Christosii dă cu "mbelșugare 
Daruli bună la fie-care, 
Care-lă râgă cu credință, 
Și cu mare umilință. 
Așa dară, buni NăNnașI, 
Cari pe noi ne-aţi cununatiă, 
Vă dorimi cu fericire | 
Toti ani mulţi Și cu sporire. 
Să vă dee Domnulă sfânt 
Totii binele pe pămînt, 

  

    

Să 'nfloriţi ca merii, ca perii 
Pe la mijloculă verii 
Și ca vara cea bogată 
Cu de tote 'mbelșugată. 
Primiţi și-acestii darii ali nostru 
Pe lângă binele D-vâstre, 
Primiţi colăcei de grâi frumosi 
Să vă fie de folosii 

ŞI-acestă hute de vini 

Să vă fie voia deplină. 
Dar, iubite nănași, 

Care pe noi ne cununași, 
Pentru ostencla mea 
De cădutit mi sar căde 

Unii darii dre-ce 
Să fie pe sama mea, 
Că, şi noi aceşti colaci 
l-am adusi, că ne-ați fostii dragi, 

I-amii adusi, în covăţiciă, 
Să ne dăruesci vro viţică, 

Pote şi vr'o vacă mare, 
Nu ne-ar fi spre supărare. 
Caută în fundul covățelei, 

Că-i funicica, viţelei. 
Tinde mâna, că ţi-l vina, 
Ţi se cade totdeauna!(1) 

Sfârșindu finulă de 'nchinatiă colacii și de rostită orația 
acâsta, începe nănașulă a mulțămi finiloră pentru colacii 
aduși și a le promite o _viţică sau o vacă, spunendu-le să 
vie în cutare sat cutare di ca să și-o Yea. 

In fine a treia, orație, din Poiana-Stampii sat mai bine disit 
din Pilugani, sună astu-feliu : 

  

(1) Com. de p, 

  

Ursulă şi dict. de M. Spânulii.
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"Bună vremea, 
Bună vremea - - 

La d-vâstră 

Cinstiţi domni nuni mari! 

Noi N. N. tineri gospodari, 
“Ne arătăm cu colăcci 
Nu prea mari, cam mititei: 
Colăcei-sii cum a datii 
Dumnedeti celui hunii şinalti, 
Dar voia ni-i bună și mare 
Cătră cinstită faţa d-vâstră 
Colăcei-si de grât frumosi 
Ca și faţa lui Christosi 
Să vă fie la toţi de folosi, 
Poftimă să-i primiţi, 
Dară să nu bănuiţi! 

Aice nănașii întindă mâna, ca, să ea, colacii, oratoriulă însă 
li trage înapoi și urândă mai 
Ho! nu vă grăbiţi la luată, 
Precum v'aţi grăbitii la cununatit, 
Că colăcei-sti cu împletituri 
ȘI le mai trebue cimilituri. 
Finii d-vâstră grâul acesta, 
Când lo semenatii 
O brăsdatii 
Și-o semenată, 
Și când Po cătatiă 
De resăritii 
Era mândru și nfloritii, 
Când To cătată 
De'nspicatii 
Era coptă și buni de seceratii. 
Alergarăn del șin'vale 
După secerătâre, 
Și cum o alergat 
2 

  

departe, dice: 

O aflati 
La N. N. dâue fetișre 
Gârjobate de spinare, 
Bune de secerătâre, 
Şi aceste fetişore 

De grâii că se apuca 

Cu drâpta ca mi-l tăia, 
Cu stânga-lă învăluia 
Și clăi din celt că făcca, 
Și făcură, | 

Cât. ai da o'mhbucătură 
Pe cca gură, 
Douespredece cară 

De povâră 

Și le-o dusi la moră, 
La mâră la Bădăloie (1), 

(|) în Bucovina se află mai multe familii române, ală căroră connumee 
Badale. Deci Bădăldie credi că vine de la” Badale. 

$. fi, Mariani, Nunta la Români. 49
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Şi-o pusi mâna la piscde (1), 
Si fărina nu se mâie 
Şi-o pusi mâna la părpăriță (2) 
Şi curea numai tărițe. 
Dar și mâra era'ndăreptică, 
C'o pusii coda pe spinare 
Şi-o apucatii pe lătocii la vale. 
Dar și morariulă, meșterii mare, 

O băgată mâna 'n buzunarele * 

Şi-o scosi dauc ciocănele, 

ŞI-o făcută cioc boci 
Şi-o datii mâră la loci. 

Morăriţa. de năcază, 
Trăgea c'o mână tabacii pe nasii, 

Eră cu alta târși la fază, 

Şi-o venitii și-o măcinatii. 
Şi-amu tiebuia colcerife 
Să frământe colacii 
Şi să-i cocă. 
Şi-o aflati o babă 
Cu mânicile sucite, 

Cu mânile albe soponite 
Ca niște tânjele pârlite 
Și baba s'o dati 
Și-o frământatii. 

* ȘI t-o trebuită lemne de zăguttă 

Şi so uitati peste părăii 
Şi-o vădută unii nătărăi, 
Și-o strigatii : îndată 
Să-i aducă lemne de: zăgnctă. 
Nătărăulu îi aduse'ndată 

După ce a rostită oratoruli 
  

Uni braţi de lemne de zăenctă, 

Da spânzura peste bată... 

Şi apoi s'o apucati 

Si-o frământatii 

Cu mânici sucite 

Şi cu mânuri albe soponite 
Ca niște tânjele pârlite, 
Si-o făcută colacii aceștia 

Si-apoi pe colacii aceştia 

Trebuia buţi de vină. 
S'o dusii la ţara de josit 
După vină de celii fălosii. 

le înapoi când s'o'ntorsii 
O veniti pe la Iârlăi 

Şi-o fostii drumului forte r&ii 

O spartii butea într'unii tăi 

Şi-o umpluti cu. cercurile 

Bălcurile 

Şi cu dâgele 

Prilâgele 

Şi-o alesi o dâgă 

Olâsă 

Şi-o dat'o unui meșteră-sbrică, 

Care toemesce de frică, 
De-o făcutit o buticică 

Şi-o făcută o buticică'ntregă 

Dintwo singură doză 
Şi-aceea olâsă 

Şi-o pusii totii vinuli întrinsa 

Poftimii, de nu credeți, 

Gustaţi și vedeţi! (3). 

cuvintele acestea rădică atătii 

colacii câti și vinul, sai ce băutură este, în susit șii în- 

tinde nănașiloră. 

  

> 

D;, - - - 1 - iri (1) Pisede se numesce ună jehebuţi sait lătocașii, pe care curge fărina de 
sub pâtra moril, 

EI . .£. _: ă să « a (2) Sub părpăriță se'nţelege unii instrumentii la moră, care nu lasă să cadă 
e-odată tote grăunţele din coşă pe petra morii, unde se macină. 
(3) Dict. de Petrea lur Serghie P
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Nănașii, luând colacii și puindu-i pe masă, cinstesci pre 
finii, cari i-ai adusi. 

După ce sau adunati acuma, toți finii, câți ati avută să 
se adune, şi după ce fie-care fină a închinatii și înmânati 
colaci. aduși nănașilorii săi, nănașii poltescti pe [ini ca să, 
se așeze la masă. Punit apoi pre cei mai înaintați în vâr- 
stă şi cu mai mare vadă în capuli' mesei, âră pre ceia-lalți 
după dinșii. 

După ce sai așezatii la masă, stăpânului de casă, adică 
nănașuli mai mulțămindă încă o dată pentru colacii ce i-ai 
adusi şi cinstea, ce i-ai făcutii, cinstesce la celt mai cu vadă, 
acela la nănașă, nănașa, la altii fină, şi toti aşa, cinstindu-se, 
bendii și ospătândă, petreci cam de la vro dâue sati trei 
ore după amedi şi până în  amurgulă serii, une-ori și mai' 
târdii, ” 

Unii dintre nănași, carii îsii mai avuţi, poltescii la, colă- 
cime nu numai pre finii de curndii cununați,. ci şi pre alte 
persone, precum pre nâmurile cele: mai de aprâpe, pre cu- 
metri și pre amici. Ba o samă dintre dinşii aduci încă și 
lăutari și atunci nu numai că colăcimea. durâză mai lungi, 
ci totă o dată se și jâcă și veselia e cu multă mai mare. 

Unii cântă, și diferite cântece. |
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V. CUNUNIA LA SALCE. 

„Prin unele sate din Transilvania și mai alesi din munţii 
apuseni esista mai de multi obiceiulii că, dacă o fată mare 
era însărcinată, dâue femei mai în etate o luaii și o duceatt 
lo, ună gardii, la unt plopii saii la o salcie. Aici, după cei 
împletiat p&rulă ca la neveste și o învăliai, se întorceaii 
împrejurulu ci și diceaii de trei ori: 

— «Cunună-se râba lui Dumnedei N. N. cu gardulii sait 
cu proptâua gardului, cu. plopuli sai cu salcea.» 

De aici venia apoi. vorba, că cutare sai cutare fată a 
fostii cununată la, plopii, la salce sai la propteua gardului (1). 

» Pe la Ofenbaia, totă în vremile mai de multi, fetele gre- 
șite erati cununate în tâtă forma de judii comunali și de 
aceea sătenii diceati că asemenea fete sunt măritate sai în- 

- velite de birae. 

Tata greșită era învitată printr'unii gornică comunal la 

primărie, unde Judele, doi jurați şi mai mulți gornică 0 aș- 

tepiaii, şi îmbiind'o cu o băutură o întrebau cu buna: de 
cine este însărcinată? Dacă spunea, că ibovniculiă ci e cu 
tare feciori june, atunci hotărat diua în care să se facă la 

primărie învălirea (îmbrobodirea) şi declararea ei ca novastă- 

La, diua, numită fata se înfățișa, însoţită de nași și nașă, aleși 

  

DIN 

= nvăie (1) Frâncu și Candrea, op. cit. p. 11, şi com. de d-lă Romuli Simi, ine 
țătoriii in Orlatiă,
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de ea, sait numiți de primară şi dacă feciorulă citati nu - 
se presenta, se lăcea învălirea și declarațiunea chiar. şi în 
lipsa lui. | 

Toţi erai îmbrăcaţi sărbătoresce și învălirea se făcea, c'o 
solemnitate. Fata era pusă pe unt scaunit în mijloculii casei 
şi biraele la masă, 6r naşa, îi împletia părulă ca la neveste 
și o îmbrobodia totii asemenea. După acestă formalitate, ju- 
dele declara: «totii omuli să scie că fata N.N. de aci îna- 
inte e nevastă şi copilulă, care îl va nasce e ali lui N. N.» 

In urma declaraţiunii se ospătati cu băutură ca și la nuntă 
și fecioruli presentii sau absenti era somatiă. să se cunune 
cu.ea şi la biserică; 6r dacă se -opunea trebuia să-i plă- 
tescă ruşinea (1): | 

Acestii obiceiu, de și în timpulu de faţă nu-și mai aduce - 

Dime aminte despre dinsuli, dar judecândă după unele 

pasage dintro doină poporană, cred că mai de multi va 

fi esistati șin Bucovina. 

Ită și pasagele respective : : 
u 

Bată-te crucea, nănași 

Cu cine mă cununași, 

Cu propteua gardului, 
Cu uritulii satului!... | 

In timpulă de față este obicei în unele părți ale Buco- 

vinei că o fată greșită, care e îngreunată sau a avutii de fată 

mare copilii şi care mai cu s6mă în părțile dela munte, se 

numesce v&dană, nu pâte sub nici o condiţiune să se cu- 

nune ca, fetele fecidre, adică cu părul pieptănati în creți și, 

cu cunună de flori pe capă, ci numai împletită ca nevestele 

și îmbrobodită 'cu unt tulpani, ceea ce însemnâză că nu 

Și-a păziti cinstea. Afară de acesta, cele mai multe dintre 
datinele, cari se observă la nunta fetelorii fecidre, precum 

înhobotarea și uncropuli cu ocasiunea căruia se bea păhară 

  

(1) Frâncu și Candrea, op. cit. p. 171—172.
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dulce, lo nunta celorii greşite se trecii cu vederea ca și la 
văduve, adică, la, femeile cari ati fostii. o dată măritate și mu- 
rindu-le bărbaţii, se mărită a, doua ră. 

In alte părți, totii din Bucovina, este datină, că îndată, 
cum a deveniti o fată mare grea, să-și lese portulă de fată. 
mare și să adopteze portul nevestelori usitatii în comuna, 
din care face parte. Ea este moralminte constrinsă de cele- 
lalte femei la, acesta, căci altmintrelea ari scote-o din sati. 
Și 6răși în alte părți e datină ca o atare fată să se îmbro- 
b6de numai cu' ună tulpani, neimbrobodindu-se mai multă 
în totă viața ei, fără numai atunci când se lă sai se ptp- 
tănă, şi acâsta ca să n'o vadă nimene, adică tocmai după 

- cum faci şi nevestele.



VI-A DOUA NUNTĂ. 

Nichiforu, Patriarchulu Constantinopoliei dice cu privire la 

a doua și a treia nuntă: «Celi de a diua nuntă nu se -cu- 

nună, ci încă se şi opresce de prea curatele taine doi ani, 

&r celt de a treia nuntă, cinci ani.» | 

Din contra fericitult Nichita, Mitropolituli de la Iraclia, 

în răspunsurile ce le dă Episcopului Constantiniu, (ice: «Cu- 

vîntulă celă iscoditii cu adeverinţă nu are obiceii să cunune 

pre cei de « diua nuntă, 6r obiceiului Bisericei cei mari pre 

aceștia nu-i apără, ci le dă voie să, se cunune, pentru că nu. 

Sai certată nimenea pentru acesti lucru, numai se opresce 

unii anti sati doi, de st. Cuminicătură, şi preotului care le-ai 

cetitii cununia, nu-i este cu cale să mănânce cu dinșii, pre- . 

cum dice canonului 7 alt Soborului, ce Sai ţinutii la Neo- 

cesaria.» 

În fine la sfîrşitul: «rândaelei la a doua nuntă» aflămii ur- 

mătorea notiță : «Acâstă slujbă se face neschimbată și la a 

treia nuntă, er cu 4 patra pantă nimeni să nu îndrăsnâscă 

să se împreune. Er cari vorii cuteza a cununa, se vorii lipsi 

de toti și de darulit preoţiei (1).» 

Cu tote acestea, însă și cu tote că partea cea mai mare 

a părințiloria bisericescă sunt în unanimitate contra nunţii a 

  

(1) Molitvelnică, ete. Sibiiui, 1874, p. 71, 72 şi 82.-
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doua, totuși la poporul românii provine nu numai a doua 
Și-a treia, ci nu o dată chiar Și a patra nuntă, 

A doua nuntă, care provine mai adese-ori, se 'ncheic de 
comunii între ună văduvă (1) și o fată mare sati între 0 2t- 
duă(2) și-unt fecioră. A treia, și a patra de regulă între 
văduvă și văduve. Asemenea căsătorii însă sunt în genere 
privite de către poporă cu desgustă, ba în unele părți ca 
și când narii fi căsătoriți (3). _ | 
"A d6ua căsătorie se încheie mai cu sâmă din causă că, 
murindu-i bună Gră unei părți, ce a fostii mai nainte căsă: 
torită, soșulu și rămâindu-i copii din căsătoria ântâta, voesce | 
a-și lua altii soții, care să-i fie ocrotitorii copiiloră și mână 
de ajutoriă spre îngrijirea și crescerea ' acestora. 

Insă poporul cunâsce iGrte bine dacă, bună 6ră, o si- 
dusă se mărită de nevoia ce are pentru ocrotirea gospo- 
dăriei sale, saii că din caracterul ei celt răi. Când se mă- 
rită o văduvă la uni ant după ce k-a repausati soțul, 
atunci nu-i privită bine de poporii, 6r după doi ani nui 
mai dice nime nemică (4). 
* Mai tot-deauna însă căsătoria a d6ua nu e așa de paci- 
nică și fericită ca cea dintâit, Căci însurându-se a doua oră 
uni bărbati, căruia i-ai r&mast copii mici dela ântâia ne- 
vastă și luândă de soţie o fată mare sati o: văduvă, care ase- 
menea, are copii mici, copiii de la nevasta cea dintâiu sunt 
în genere fârte rău tractați de către zitriga lori. 

Dovadă despre purtarea, cea rea a, vitrigelori faţă de copiii 
bărbaţiloră avemu, pe lângă esperiența de tote dilele, încă 
și o mulțime de povești, anecdote şi cântece poporane. 

Fiind astă-felit purtarea vitrigeloră, copiii, cari ai avulii 

    

(1) Se dice: răduă, văd și r&duroiăă, 
, (2) Se dice: rătuă şi rădură, Despre cuv. rană veqi partea III, cap. V. (3) Columna lur Traiană, an. IX, p. 428. 

(4) Columna lui Trarani, an. IĂ, p. 423.
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nenorocirea să capete astu-feliui de mame, nici nu au cum 

să nu se deplângă şi să dică: . 

Nici o p6mă nu-i dulcie 

Ca pomuţa cea de vie, : 
Ca măicuţa cea dintâie; 
Nici o pomă nu-i amară 

Ca pâma de pe rezâră, 

Ca mama de-a d6ua 6ră!(1) 

Dar forte odese-ori sentâmplă că și vitrigii se pârtă, mai 

toti așa de reii faţă cu copiii nevestelorii salo, ca, şi vitrigele. 

De-aice vine apoi că multe văduve, cărora le-ai remasu copii 

din ântâia, căsătorie, stai în cumpănă să se mai mărite încă 

odată ori' nu. Etă ce ne spune una: 

De când badea a muritii, 

Di și nâpte m'am bocitii, 

Cărarea mi-am prăpăditii ! 
Văduviţă că-su r&masă 

Şi cu trei copii în casă, 
N'are cine-i îngriji 
Şi tată a le mai fi, 

N'are cine-l drăgosti. . 

De măritată, m'aşi mărita, 

Şi că tata v'ași lua, 

Da na fi ca reposatuli, . | 

Ca dinsulii n'oiii găsi altulu (2). 

Dar nu numai copiii, ci de multe ori chiar și mamele lori 

sunt răi tractate de către bărbaţi şi mai alesii când aceștia 

le-ai luaţi ca feciori holtei. Și precum copiii se plângi asupra 

vitrigeloră, mai toti cu acelea, cuvinte se plângă şi o samă 

de văduve asupra bărbaţilorii de-a dâua oră. Ltă cum se es- 

primă una șin acestă privinţă: 

  

(1) Din colecţia mea inedită. e 

(2) N. A. Bogdanii, Literatura. pupulară (culegeri din sudulă Moldovei), publ 

în «Gazeta sătenului» an. V. R.-Săratii 1838, No. 10, p. 155.
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Nici o pomă nu-i dulcie 

Ca strugurașulii din vie 
Și ca bărbatulu dintâte ; 
Nici o p6mă nu-i aniară 

Ca omulii de-a două 6ră(1). 

Nu le merge bine văduveloră, cari se mărită după, feciori 
„holtei, cu atâta mai puţinii feteloră mari, cari se mărită după 
veduvoi şi mai cu s6mă după de-aceia, cari aii câte-o casă 
de copii, căci 6tă ce dice una: 

| Cui îi trebue năcazii, 

Mergă după omii rămasă ; 

Cui îi trebue nevoi 
Mergă după văduvoiii ! (2) 

Ce se atinge în speciali de serbarea nunții între astă-lelii 
de soți trebue să amintimi, că ea e cu multi mai simplă 

„decât cea dintre ieciori și fecidre. Ba adese-ori, mai cu semă 
când amând6ue părțile sunt văduvite, se face nuntă tăcută, 
adică fără lăutari. a | 

Asemenea nu se caută așa de strictii la, dilele în cari are 
să se serbeze cununia. De-aice vine apoi că văduvoii se poti 
cununa în ori-ce di, chiar şin. serbătorile cele mari, fără a 
se crede că li se va întâmpla vre-o nenorocire. 

Mai departe făte văduvele, fără deosebire, mergi la cunu- 
nie îmbrobodite cu: mâniștergură, sati și cu uni tulpanii, nici 
când însă cu capulii goli ca, fetele. In unele părți văduvele 
cele tinere se cunună îmbrobodite cu hobotuli ce-lă cum- 
pără mirele şi li se pune la ureche și o flre. La văduvele 
cele mai bătrâne flârea, lipsesce cu totulii. | 

Asemenea nu le este văduvelor iertată de-a purta cunună 
de” flori și petetă. De-aice vine apoi că și tote datinele îm- 

    

(1) Iarnik şi Bârsani, op. cit..p. 169. 
. Ă (2) Vascliană Popovici, Poosit pop. din Murești-Slatina, comit. Aradului, pub în «Gazeta poporului», an. IV. Timișora, 1888, No. 19.
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preunate cu prepararea, acestori doue obiecte, lipsesce cu 

totulă. Așisderea, nu provine la văduve conăcăria, călăcăria, 

înhobotarea și uncropulă cu păhară dulce ca la fetele fe- 

ciâre. Mai pe scurti, nunta văduveloriă se serbeză, ca și odi- 

niră a văduvelorii romane (1) fârte simplu. 

Dacă însă miresa e fată mare și numai mirele e vădu- 

voii, atunci tâte se faci ca și la ori-care altă fată, fecicră, 

numai la. mire nu provinii atâtea datine ca la uni feciori 

holteii. | | 

Şi precum văduveloră, așa si văduvoilori nule este ier- 

tati a purta fl6re la cuşmă. 

In fine, trebue să mai observii că în România, când o 

femee se mărită a dâua dră, fiindui bărbatulu mortii, o altă 

femee în timpulă cununici târnă o doniță de apă pe mor- 

mintulă celui dintâit bărbat, ca să-i trăâscă celă de ali 
doilea, și să stingă loculi ce arde pe morti pe lumea cea” 

lată; căci altu-feliti cât va sta femeea măritată cu ali doi- 

lea bărbații, celii morti șede în foci (2). 
  

(1) Plut. Q. R. 105: crz2c pâv mapljivota vrahby ui Ghipeva als 5 piprats mis 

păsa mod Bucov “prauetolat, | 

Pentru fete tinere este frumosii a se mărita, dacă nu sunt puţini, cr pen. 

tru văduve este o ruşine a se mărita, dacă, sunt mulţi (nuntaşi ?) 

“Optatus de schism. Donatistarum p. 168 ed. Lond. 1631: [loc nec mulieres 

patiuntur, quae carnaliter nubunt. Ex quibus si alicui maritum mutare con- 

tigerit, non repetitur illa temporalis festivitas: non in altum. tollitur, non po- 

puli frequentia procuratur. ” | 

Aceste nu suferă nici femeile cari se mărită în chip trupesci. Şi dacă s'a 

intemplată vre-uneta să-și schimbe bărbatulii, nu se repeţesce acecași festi- 

vitate temporală, nu se rădică in susii, nu se face adunare a poporului. 

(2) G. $S. Ioneaniă, op. cit. p. 33.   
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VII. DESPĂRȚEN IA. 

Taina cununiei, după credința poporului română, se în- 
țelege că a celui de josi, e o taină atâtă de mare și de 
sfântă că pre cei ce ai apucatii odată a se uni prin dinsa, 
nime nu pâte să-i despărțâscă, fără numai unicul Dumne:- 
dei prin morte. 

Dovadă despre acestă credință forte răspândită și adânci 
înrădăcinată, în sînulu poporului nostru, avemi o mulțime 
de doine poporane din tâte părțile locuite de Români. 

Așa o doină din Bucovina, care ne spune că nu numai 
preotulă, ci chiar vlădica nu pâte să facă pe placuli unci 
„neveste, care voia cu ori și ce preții a se despărți de băr- 
batulă ei, unii moșnâgi bătrână şi neputinciosă, sună pre- 
cum urmeză : o | 

— Părinte, sfinția ta! 
O sută de Iei ți-oiii da, 
Dacă me-i descununa ! 
— Să-mi dai încă pe-atâta 
Totă nu te-oită descununa, 

Că nu-i vina mea, 
Ci e vina ta; 

Cununia-a fostii la minc, 
Ochii tăi în capii la tine, 
De ce dar n'ai cătatii bine,
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De ce n'ai cătatii anume 

Cu cine te legi pe lume?... 
Du-te și la vlădica, 

Că şi elii ţi-a spune-așa !.. (1) 

Și dacă ună preoti sau chiari și unii vlădică, cari at 

darulă de a lega și a deslega, nu poti să despărțâscă pre 

cei căsătoriţi, cu atâta mai puţină unii mirânu, care nu are 

acesti darii. Căci ctă ce ne spune altă doină toti din Bu- 

covina : | 

Frundă verde avrămască, 

Inga scârba de nevastă! 

Duce-se la vorniculii 

Să-și pârască bărbatulii. 
Dar vornicu-i omi cu minte, 

O scie de mai nainte, 

Judecata i-a făcutii 

Si din gură i-a vorbiti: 
— Mergi, femec, la bărbatii, 

“Bărbatulii ţi-i împeratii, 

De te-ar bate, câtii te-ar pate, 

Nime nu te pote scote 

Numai şirâta de morte ! (2; 

Din cele.d6uce poesii înşirate aice urmâză nu numai, că 

nime nu are putere de a despărți pre cei cununaţi, ci totit- 

odată și aceea că femeea nu are nici unii drepti de a se 

despărți de bărbatulă ei. Dreptulii despărțirii zace numai în 

puterea, şi voința lui Dumnedei, sai după cum ne spunit 

următârele versuri scâse asemenea dintro poesie poporană 

din Bucovina, în voia bărbatului : 

Cununia-i lucru mare, 

Nime no p6te stricare, 

——— 

(1) Din colecţia mea inedită. 
(2) Din colecţia mea inedită.
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Numai unulă Dumnedei * 
Și când iartă soţul tăi! (1i 

Apoi și din următârele versuri dintro poesie din 'Tran- 
silvania, : | 

Măritatu-i lucru mare 
Nime nu-l pâte strieare, 
Nici popa, dar nică birău, 
Numai singuri Dumnegei ! 2) 

Acestă: credință se vede că e moștenită. dela strămoșii 
noștri, dela vechii Romani. Căci muerea romană, după le- 
sile lui Romuli, nu a avuti dreptii ca să se despartă, dar 
bărbatul putea, ca să o mâie dela sine în unele casuri, anu- 
me dacă a prins'o că pregătesce veniniă, și atunci îi (licea: 
cai grijă de lucrurile tale! (3).» 

Și întru adevără că la poporulă de josii, la țărani, des- 
părțenia provine fârte rară, ami put dice că mai de felii. 
Multe și mari trebue să fie păcatele și scăderile părții ace- 
leia, care a provocat despărțenia, şi cu tâte acestea, dacă 
sa făcută, poporulă o privesce cu indignare şi dispreții. 

In fine trebue să mai amintim și aceea, că dacă despăr- 
țenia a fostă provocată din partea bărbatului, atunci băr- 
batulă e dătoriă de a întâree totă zestrea ce a luato cu so- ţia sa, 6ră dacă s'a provocaţă de soție, atunci zestrea ace- 
steia. se împarte între copii, carii de regulă remâni în sama tatălui lorii, ca eli să se îngrijescă de dinșii și să-i întreție (4). 
DI AN 

(1) Din colecţia mea inedită, 
(2) Com. de 1. Popă Reteganulu, 
(3) Dr. At. M, Mărienescu, Cultulă păgâni, p. 353. (1) Veqi despre acesta şi Columna lui Traiană, an. IX, p. 422—433, 

 



ADAUSU.



I. IERTACIUNILE. 
Din Bolaniă, com. de d-lui V. Turturenă, preotii. 

Staţi, staţi fraţilori,. staţi! 
Șlicele din capii luați, 
Lângă mine v'adunaţi, 
Cu luare-aminte-ascultaţi. 
Ascultaţi cu luare-aminte 
Aceste două, trei cuvinte, 
Cari îsi de D-eii rânduite 
Și de minc-acum rostite. 
Dumnedeii că sa gânditii 
Ceriulă și pămîntul a zidită 
ȘI cu câte-a socotiti 
Cu tâte le-a 'mpodobitii. 
ȘI de Luni, cum s'a sculatii, 
Până Sâmbăta lucratii. 
Duminecă s'a odihnită, 
Pe noi ne-a blagoslovitii 
Co di bună de hodină, 
Ca noi lut să-i mulţămimii 
Pentru tâtă sănătatea 
Cea de peste săptămână. 
br Luni desdeminâţă 
Pe pămîntii că şa porniti 
ȘI a pusti la tâte nume 
Câte le-a aflatii pe lume. 
Er dup'aceca-a făcuti 
Din glosti despre răsăritii 
De asupra pe pămintii, 

? 

$ Fi. Mariană, Nunta la Românr. 

  

Unii raiă mititelu, 
Mândru, frumușelă, 
Pe patru stâlpi de argintă, 
Și apoi l'a'mpodobitii 
Cu lumini de cununie 
Ca să ne fie 

N6ue de veselie 
Şi de bucurie, 

Și l-a pusă propele 

Mulţime de stele, 
Şi sfeşnici 

Luceferii vecinici. 
Dar. Dumnedeii a vădutit 
Că șede reă pe pămînti 
T'ără de omi, 

Și a luatii trupă 
Din pămintii. 

Os din petră, 
Sânge din mare, 

Ochi din sâre. 

Faţă din flore, 
Sprincene 
Din stele, 

Duhii sf. din măririle sale, 
Și-a făcută 
Pre strămoșulii nostru-Adamii 

. u (De la care toţi ne tragemii nemii. 
50
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Şi încă a stati. 
Şi s'a uitati 
Cum lui soții nu i-a lăsat? 
Şi atuncea ce-a făcutii? 

Dumnedeii c'a socotiti, 

Cu somnii. dulce la adormitii, 

De eli sa apropiati 
Şi cu'mncetulii a luată: 

rupi din trupuli lui, 
Osii din 6sele lui, 

Sânge din sângele lui, 

Ochi din ochii lui, 

Sprîncene din sprincenele lui, 
Si faţă din faţa lui, 
Şi dintr'aceste a făcutit 

Pe strămâşa nâstră Eva, . 

Dela care ni senţelege viaţa. 

Adami că sa deşșteptati 

Şi'n glas mare a strigati: 
—«Of! of! Dâmne, ce mi-ai datii ?» 
Dumnedei prea îndurată . 

Inapoi sa înturnatii, 
Lui Adamii a cuvintatu: 
—Adame, Adame, 

“Moşule Adame! 

Nu tenspăimânta, 

Nu te'ncrâncena, 

Că ţie acesta 

Soţi se va ehtema ! 
Si după ce-a cuvintatii 

De mână că Y-a luati 

Şi prin rai l-a preumblată 

Și 'n vanghelie i-a 'nsemnatii. 

Șt-apoi poruncă le-a dată : 
Din totă duleâţa raiului 
Să Tec şi să mănânce, 
Er din pomulă 

Cunoscinţei 

ȘI-a sciinţei   

Binelui și-ală r&ului 

Din mijloculii raiului 

Le-a opriti! de a mânca, 
[hicându-le așa: 
— Din acesti! pomii de-ți mânca; 

Porunca mea mi-ţi călca - 

Și "n păcate veţi pica! 

Dar strămoşulii nostru-Adamii, 

Dela care ne tragemiă toți ncmi, 
Din tâtă dulceța raiului 
N'a mâncati, 

Dar din pomuli celi opriti 
A gustatii, 
Porunca lui Dumnedeii a căleatii 
Și ?n greu păcată 

A picatu... 

Durânedeii sa supăratii 
Din raiă afară i-a dati. 
Pe urmă âr s'a înduratii 
Greşala că le-a iertată. . 

Şi Dumnia-vâstră cinstiţi 

Buni şi iubitori părinți, 

Ca doi pomi mândri "nfloriţi, 
Tâte ?n: talpă le călcaţi 
Si pe fiică-vă iertaţi, 

Că ca vă cere iertare 

Cu rugă multă și mare, 

Şi v& cere iertăciune 

Cu adâncă plecăciune, 
Cere blagosluvenie 

Cu mare smerenie, 
Cu mânele pe braţe, 
Cu lacrimi pe faţă, 
Că ne tragemii viţă de nemii 

Dela moşulii nostru-Adamii; 

Viţă din viţă 

Pân” la acestă mlădiţă; 

Că blagoslovenia părinţilorii 

Întăresce casa fiilorii,



Tr blistemulii părinţilori 

-Răsipesce casa fiilorii, 

Să fie chiar şi de pâtră 
Şi se răsipesce totă 

De susi şi până în talpă... 
Diavolulă împeliţati 

Ce-a diresăi și ce-a lucrati? 

Sa luată şi a făcutii 

Din susii despre asfinţitii 

De desubt, sub pămiîntă, 

Uni iadii mare și rotatii 
De diavoli întunecatit. 

. Dumnedei, când a cătatii, * 

Singură s'a înspăimântatii, 
Pre lic Ta strigati 

Și dicendă l-a cuvîntatii : 
— lie, Ilie, 

Mare Sântu-llie ! 

Ascultă cuvintulă mei, 

Și fă ce ţi-oit spune et: 
Pornesce tunetulii tă, 

Tunctulii t&ă celt cotitii 

Și de mine renduiti, 

Pornesce-mi-lii, 'da-lii pornesce, 

Și pe draci mii iugăresce, 
Că ei 6tă ce-ati făcutii 

Din susii despre răsăritii 

De desubt. pe sub pămîntiă: 
Uni iadă mare și rotatii, 
De diavoli întunecati, 

De care singurii m'am spăimân- 
Ilie, când audi, . [tată. 

Din putere năvăli, 
ȘI din tunii când a trântitit 

Ceriulii că sa scrijilitu, 
Pămintulii s'a prăbușitii, 

= 

În N INI II 

Mulţime rare de diaxoli 
Din adu că.l-a prăpădită. 

Dumnegeii, când a vădută 
Sântă-llie ce-a făcutti, 
Singurii s'a înspăimântată 
Ce putere mare i-a dati. 
La dînsulă a alergati 
Mâna .dreptă i-a luati, 
Piciorul dreptii i-a scurtat, 
Sântii-llie înspăimântati 
De ceea ce s'a întemplatii, 
In glasii mare a strigatii: 
— Of! ot! Dâmne ce mi-ai dati? 
Mâna drâptă mi-ai luati, 
Piciorulă drepti mi-ai scurtatii, 
Cu ce, Domne, m'ai lăsat ? 

Dară Dumnedei a statii 
Şi dicândă i-a cuvîntatii: 
— lie, Sântă-llio! 
De-acuma alu tăi să fie 

Tunetulă și pietrile (1) 

Când orii înflori pânile, 
Că a bate pâtra 
Intro qi de vară 

Să nu aibă ce mânca 
Intruni anii o ţară... _ 

Da Domnia-vostră cinstiţi, ” 
Buni și înduraţi părinţi, 

Ca doi pomi mândri 'nfloriţi, 
Bine sâma vă luaţi 
Fiica binecuvintaţi, 
Că ea vă cere iertare 
Cu rugă multă și mare, 
Şi vă cere iertăciune 
Cu adâncă plecăciune 
Și blagoslovenie   

(1) Sub cuv. petră plur. pieri în casulă acesta ințelegii Românii din: Bu-. 
covina : grindină, ghiață.
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Gu mare snicrenic, . 
Cu mânele pe braţe, 

Cu lacrimi pe faţă, 
Că ea câtii a vieţuitii 

Pe lângă părinți crescândit 

Multe le-a mai fi greșitii... 
Aşi ura, ce-ași mai ura, 

Dar nu-ș-ce plată mi-ţi da? 

Ei credi că mi sar căde 

Pentru ostencla mea 

Unu păhăreli buni de vină. 

Și-o năfrămiţă de inii | 

o 

Să-mi şterg musteţa de vinil.   

L'ași b6 acesti păharii de tătă, 

Dar mE€ temi să nu mă 'mbătii; 

L'ași b6 acestă păharii de bine, 

Dar mai sunt câți-va ca mine, 

Şi laşi be de sănttate, 

Dar mai sunt pe după spate 
Vr'o câte-va guri căscate 

Și m& ghiontueseii cit-a lorii cote 

Ca să le facii și lori parte. 
Dar decât singură Loiii be 
Şi le-oiit face voce rea, 
Mai bine peste capii Yoiii da 
Și «ura le-oiii astupa! 

Tertăciunile. 

Variantă din Yatra-Dornci, dict. de G. Boncăși. 

Nuntaşi, 

Imprejurași, 

Glâte și norâde, 
Câte aici sunteţi. adunate . 

" De po-aprope şi departe. 

Poftimit staţi 
Și-ascultaţi 

Și, D-vostră cinstiţi 
Buni şi îndurați părinți, 

Carii sunteți rânduiţi, 

Ca nisce pomi înlloriţi, 
„Ce faci râdă ramurilorii 
Din recorile rădăciniloră, 
Poltimu staţi 

Şi-ascultaţi 
Pe-acâstă fiică iubită, 
Caren'genuche smerită 
Și cu multă rugăciune 
V& cere adi iertăciune. 
Căci dintru'nceputii 
Dumnedeă a făcută,   

Dumnedei sfântulii 

Numai cu cuvintulii 
Ceriulă și pămintulă, 
Şi marea cu câte sit într'insă 

Le-a făcută numai cu disa. 

Și după ce le-a gătatii, 
La tote le-a dati. 

Multe podâbe măreţe 
Şi destulă frumuseţe. 

Și dintru'nceputit 
Pămintu-a umplutii 
Cu deosebite 
Soiuri de vite, 

Acrumn nălțime, 

Cu paseri mulţime. 
Ceriulii la împodobită 
Cu lună, cu sore 

Şi cu stele lucitore; 
Marea și apele tote 

Cii-a peseilori multe glote. 

Deci avândi |
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De gândi 

Și vrendii 

Ca să se proslăvescă 

Fapta cca dumnerlecscă, 
Intindândii 

Cea sfântă mână: 

Şi zidindiă 

Pe-Adamii din ţernă 
Cu cuvintii şi cu suflare 

Dup'a sa asemănare - 

L-a trimisi lui unii somn mare 

Sindată Ta adormiti 

Și-a tăiatii dintr'a lui costă 

Şi-a făcută pe Eva, strămoşa n6- 

stră... 

De-atunci doi cu doi s'adună 

Să trăescă dimpreună, 

C'așa legea poruncesec, 

Dumnedeii așa voesce. 

Când picămă la pocăință 

Ne rugămi cu umilință, 
Ne iartă g greșitulit nostru, 

Cum cctimii în Tatăl nostru. .. 

Er mai alesii Dumnia-vâstră, 

Cinstiţi și mduraţi părinţi, 
Carii sunteți rânduiţi 

Ca pomii cci înfloriţi, 

Faceţi bine și-o -blagosloviţi, 

Că şi acesta se pâte, 

Că ne-ascultându-vă -la tâte 
V& va [i respunsti cuvinte 

Proste şi nechibzuite, 

Şi Dumnia-vâstră-ţi fi dist: 

Aiscai blăstemată... 

Că Dumnedeii ni-i ca tată 
Cu milă nemăsurată, 

Nu se grăbesce îndată, 

Când facemi r&i, să ne bată: 
Elu ne dă a sale rade, 

Ne rabdă, ne luminâză; 

Nu grăbesce să ne ardă 

Şi pe locit ca să ne pârqă. 

Şi-aşa scumpilori părinți, 
De Dumnedeii renduiţi 

Ca pomii cei: înfloriţi, 
Mila cea dumnedeâscă 
Chemaţi ca s'o întărescă 
Și s'o înfrumuseţescă 
Ca sarba şi ca crinulii,. 

Să'nflorescă ca măslinulit ; 

In viaţă, în totii loculii 

S'o însoţescă noroculii, : 

În traii să se resfăţeze 

Pân'la adânci b&trânețe.   
Jertăciunile. 

Variantă din R&useni, com. de vărulit 

Staţi cinstiţilori nuntaşi 
Și cu toți împrejurași, 
Câţi aici vwaţi adunati, 

La astă nuntă cinstită 

Și veselie blagoslovită, - 

Că asta ar' să remâie 
La tineri cu dătoric, 

mceiă, Dimiană Marianii, fostii teologă. 

La bătrâni cu veselie 

|Pânăn zeciuluă vecie, 

Cci tineri să năzuescă 

Ca să se căsătorâscă, 

|Cci bătrâni ca să trăescă 

Şi să mi se veselescă. 
Si erăși, rogu-ve, stați,.
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„ Staţi puţină și ascultați, 

Cușmele din capii luați, 
Aste doue, trei cuvinte, 

„ Cari din veci sunt renduite 

„Dela ceresculu părinte. 
“Şi dumnia-vâstră cinstiţi, 
Cinstiţi și prea buni părinți, 
Cari sunteţi blagosloviţi 

Ca și pomii cci rodiți, 
Ce dati râdă ramurilorii 

Din recorile răd&cinilorii, 

Pre acești fii, ce i-aţi făcutii, 
Şi cu năcazii l-aţi crescuti, 

Şi Dumnedeit s'a'nduratii 

ile bune de le-a dati, 
ile de căsătoritii 
Șimpreună de trăită, 

Faceţi bine și-l iertați 
Și să-i Dinecuvîntaţi, 
Să se bucure şi ci 
De binecuvîntarea Dumnia-vâstră 
Cum sa bucurată | 
Dumneqeii dintrumceputii, 
Când a făcutit 
Ceriuli și pămiîntulti 
Numai cu cuvîntulii 
Și marea cu tâte 

Câte sunt întrînsa 
Numai cu disa. 
ȘI. er Dumnedeii celt sfânti 
Ceriuli la împodobită: 
Cu sârele și cu luna 
Ca să privimii toti-deauna 
Şi &r Dumnedeii prea slântii 
Ceriulii la împodobitii 
Cu stele 
M&runţele 
Ca să privimu noi la ele, 
Și lucefery luminoşi 

d, 

  

Să-i privimii işti păcătoşi. - 
Și 6r Dumnedeii celii sfânti 
Pămîntuli l'a'mpodobiti 
Cu câmpi mari și laţi 
Şi cu munţi înalţă, 

Cu deluri înalte 
Și văi adâncate, 
Văile 
Cu izvârele 
Şi cu păreele; 
Câmpii cu erbile 

Și cu florile; 
Munţii cu negurile 

Și cu bradi 
Rămuraţi 
Ca să trăâscă 
Şi să viețuescă 
T6tă fera'ntrînșii 
Să-și dee: hrana sa 

După secminţia sa. 

Şi cu acele cu tote, 

Ca Dumnedei celii ce pote, 
A făcută 

Ralulu la răsăritii 

Osebitii . 

De-acestă păminti, 
Şi în raiă că la ziditi 

Pe strămoșuli nostru-Adamit 
Din care ne tragem nâmit : 

Cu trupul din pămîntă, 
Cu sufletuli din duhul sfântii, 

Cu 6sele din petră, 
Cu sângele din rouă, 

Cu ochii din mare, 
Cu frumseţea din: sfântulii sorc, 

Și-a suflati apoi cu duhulit 

ȘI-L încise trupuli, 
Cu tâte stichirile trupului 

De-osebită de-ale sufletului.
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Atunci Dumnedeit a gânditii:: 

Ca să stee pe pămintii 
Aistă omii singuri să trăiescă, 

Pămîntului să-li moștenescă ! 

Atunci Va blagoslovitii 

Şi pe-Adamii l'a adormitii, 

În câmpil viilori, 

In codrii 7ailoră, 

În câmpii înfloriţi, 
În codrii înfrundiţi. 
Atunci Dumnedeii a statii. 

Și crăși a cugetatii: 

Asta cum are să fie? 

Să-i facă luf şi soţie; 

Și așa a cugetatii: 

Ca să i-o ice din capii. - 
Dar cră a cugctati,. 

Că dacă i-o ice din capii, 
Femeea are să fie 

Mai mare 'peste bărbată. 
Și Grăși a cugetatii 

Si iec lui din: piciore, 
Şi-a gândită c'a fi femeca 

Prea călcată' în picidre. 
Deci elă a luatit o costă 

Din câstele lui de a stânga 
Și-a ziditi: din costă 

„Pe Eva strămâşa nostră, 

„Şi a zidită pe strămâşa Eva 
Să ne tragemit și noi ceva. 
Atunci Adamiă s'a trezitit 

Din somnului, ce la' dormiti, 

Şi amară sa spăimântatii 
Şi uimitii a întrebatii: 
—Ce este acesta, Dâmne? 

—Nu te spăimânta, Adame!. . 

C'asta-i osti. din osulii tt, 

Carne de pe trupulii tâii, . 
Sânge din' sângele tăi.   

Asta se va chiema ţie 

De-acuma'nainte soţie 

Pânămn veciului vecie 
La tineri cu dătorie, 
La betrâni cu veselie 

Cei tineri să năzuâscă 

Ca să se căsătorescă, 
Cei bătrâni ca să trăcscă 

Şi să mi-se veselâscă. 

Că de-acuma înainte 

Va lăsa, să ţineţi minte, 

Feciorulii pe tatălă săi 
Şi fata pre maica sa 
Şi s'oră lipi doi la unii trupi, 
C'aşa Dumnedeii a vrutii. 

Şi €r cinstiţi 
Părinţi, 
Cari sunteți blagosloviţi 

Ca și pomii cei rodiţi, 
Carii dai râdă ramurilorii 

Din recorile rădăcinilorii, 

Pre-aceşti fii cc i-aţi lăcutii 

Şi cu năcazii l-aţi crescutii, 

Şi Dumnedei s'anduratit 

Dile bune de le-a dati, 

Dile de căsătorit 
Şi'mpreună de trăitii, 

Faceţi bine și-i iertaţi 

Şi să-i binecuvîntaţi, 
Să se bucure și că 

De binecuvîntarea Dumnia- vâstră, 

Cum Aronii s'a bucurati 

Când doispredece ani a statii - 

Si-a aflati 
'Tolagii uscati 

In mână 
Făr de rădăcină, 

C'anverditii, 
Şi tâtă lumea s'a veselitii.
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Așa să se veselescă 
Şi acești fii ai Dumnia-vâstră 

Cu pâne și cu sare, 
Cu grâu și cu untă-de-lemnii.. 
Şi 6răși cinstiți părinţi, 
Cari sunteți blagosloviţi. 
Ca și pomii cei rodliţi 
Ce dati râdă ramurilorit 
Din r&corile răd&cinilori, 
Pe-acești fii ce l-aţi făcutiui, 
Și cu năcazii l-ați crescuti 
ȘI Dumnegeiă s'a'ndurată 
Dile bune de le-a dati, 
Bile de căsătorită 
Și'mpreună de trăit, 
Faceţi bine și-i iertaţi 
Și să-i binecuvîntați, | 
Să so 'bucure şi ei 
De binecuvintarea Dumnia-vostr 
Cum sa bucuratii N 
Constantin și cu Ilna 
Când singuri aă aflată crucea, 
Sfânta cruce-a lui Christosi, 
Care ni-i la toți de folosi. 
Și Crăși cinstiți părinţi 
"Cari sunteţi blagosloviţi 
Ca şi pomii ce! rodiţi, 
Cari dai râdă ramurilorii, 
Din răcorile rădăcinilor | 
Pe-aceşti fii, ce l-aţi făcutii, 
Şi cu năcază l-aţi crescutii, 
Și Dumnedeii sa'ndurată 
Dile bune. de le-a dati, 
Dile de căsătoriti 
Și'mpreună de trăiti, 
Pe-aceşti fii ce stai aice 
Cu genunchile plecate, 
Cu lacrimi pe brațe vărsate 
Și se râgă cu smerenie .   

Să le dați blagoslovenie, 
Faceţi bine și-i Yertaţi 
Și mi-l binecuvîntaţi, 
Că blagoslovenia. părinţilorii 
Intăresce casa fiilorii 
Dară blăstămulti părințilorit 
Resipesce casa fiilori. - 
De-ar fi temelia și de pâtră 
Se resipesce din talpă. 
Şi nu-i harnici nime.s'o facă. 
Eră Dumnia-vostră, 
Tineri iubiţi, să fiți, 
De Dumnedeii întăriți, 
De părinți blagosloviți, 
Şi să trăiţi 
Să vă fericiți, 
Și să vă înmulţiți . 
Ca năsipulit Prutului 
Ca ârba pămîntului. 
Să fiți stăpânitori curțilorii 
Să daţi cinste părințiloră, 

Să fie pomană ninașilorii 
Şi n6ue ostenitoriloriă. 
Er Dumnia-ta jupânâsă, 
Tenără miresă 
Plângi acuma şi suspină 
Că întri'n casă străină 
Şi te-orii mustra fă” de vină, 

Te-orit bate fără pricină. 
Și când ţi-i aduce aminte 
De ale mele cuvinte 
Totii îi suspina și. plânge 
Şi nimică nui pute dice. 
Şi-aminte când ţi-i aduce 
De acestii cuvîntit alt mcii 
Ţi-orii merge lacrimi părăit. | 
Şi-i căta 'n cerii șin. păminti 
Și nu-i put6 dice nici când: 
Nimărui nici unii cuvîntă.



Da să nu te uiţi la b&țulu - 
Jupânului mire, 

Câtu-i de nare, 

Că elu ţi la arctare 

Pentru a Dumi-tale 

Neascultare. . . 

Că ai o socră 

Ca o tâcă, 

Intrăm casă. 

Ca o cosă, 
Ies'afară 

Ca o pară... 

Da mie ce mi sar căde | 
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Pentru oraţia mea, 

Pentru aceste cuvinte 

Do la Dumnedeii rânduite? 

Unui păharii de.vinii 

Şi-o 'băsmăluță de ini 

Să-mi şterg mustăţile de vint. 

Dar nimicit de nu mi-ţi da 

M'oiii şterge de-o p6lă de manta 

Şi totu Ionii m'a chiema. 
Şi-acum diceți toți: „amini!* 

Er cine n'a dice „aminti“   Să se facă unii ciotii de-arinii, 

| Catunci toţi orit dice . „amin 

Iertăciunile. 

Tariantă din Ilișesci, dictată de Dumitru Ungurenulii. 

Bună vremea, 
Bună vremea, Ă 

La Dumnia-vostră 

Cinstiţi 
Părinţi, 
Carii sunteţi renduiţi 
Ca şi pomii cci rodiți 
Dela bunul Dumnedi. 

Şi la Dumnia-vâstră 

Cinstiţi nuntași, 
Dimpreună "mprejurași ! 

Cinstiţi 
Părinţi! 

Și Dumnia-vostră 

Cinstiţi nuntași 
- Imprejurași ! 

Bine-voiţi a sta 

Şi-a asculta 
Aceste dâue, trei cuvinte, 

Cari sunt rânduite 
Dela bunulă Dumnedeii, 

Că prea bunulit Dumnedeii 

La'nceputii 
A făcutit 

Ceriuli și pămîntulii 
Numai cu cuvintul, 

Marea și tote câte-sit întrinsa 
Le-a făcutii numai cu disa. 

Şi-a 'mpodobitii Dumnedeii 

Ceriulii cu norii, 

Cu tunetult, 

Cu fulgerului 
Spre stăpânirea ploii; . 

Cu stelele, - 

Cu s6rele 

Si cu luna, 
Care-o privimă totiă-deauna, 

Şi cu cei doi luceferi luminoși, 

Pe cari-l privimii noi iști păcătoşi. 

Şine'a'mpodobitit 
Bunulă Dumnedqeii 

Pămintulii  
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Cu munţii, 

Cu codrii, 

Cu dâlurile, 

Cu văile 

Şi cu măeurile, 

In care crescii 'fârele, 

Cu pomii roditori 
Şi cu toti feliulu de flori. 

Făcuta Dumnedeiă | 
Și raiulă la răsăritii 
De-acestii pămiîntii osebitii. 
Dară vădândi Dumnedeii 
Că n'ar [i bine să fie 

Pămintuli fără de omii, 
Pe strămoșuli nostru-Adamii, 

Dela care suntemi n6mii, 

In rai că Vo zidită 

Cu trupi din pămînt, 
Cu osele din pâtră, 
Cu sângele din rouă, 

Cu ochii din 'mare, 

Cu frumusețea din sâre, 
Cu minţile din gândi, | 
Cu sufletă din duhulă sfântă, 

- Cu tote străchirile trupului 
Osebitii de ale sufletului. 
Suflară Dumnedeă cu duhulii 
Și învise trupul. 
Eră Dumnedci o socotiti 
Şi aşa o gânditi 
Că singură omul 
Cum a stăpâni pămîntulă > 
O sânditi în sine 

[ca n'ar fi bine 
Omulă să fie 
Lără de soție, 
Singurii să trăâscă, 
| imintuli să-lii stăpânâscă. 

imis'o deci Dumnedei   

Lui Adamă unii somnii grei 
Şi Adamiă o adormiti, 

Căci Dumnedeii o voitii, 

Şi-o întinsti Dumnedeii mâna 

Şi-o luatii o câsti de-u stânga 

Şi-o zidită pe strămoșa Eva, 

De. la care ni senţelege viaţa. |. 
ŞI-o suflatii Dumnedeii cu dunufă 
Şi k-o înzisă trupul. 
Er Adamu s'o deșteptatii 
Şi din gur'o cuvintatii: 

—Ce-o să fie asta, Domne, 

Că-osii din osti mi s'o luati? 

Dumnedeii o cuvintatii: 
—Adame! eă ţi-am luatii 
O costă de-a stânga 

Şi ţi-am ziditii o muere, 

Camândoi să fiţi uni trupii. 

Pentru aceea de-acuma 

Pe care l'oiii împreuna 
Omulă să nu-l mai despurtă! 

Ir Adami s'o bucuratii, 

Bună laudă i-o dată 

Și din gur'o cuvintatii : 
—Mulţămescu-ţi, Dâmne, ție, 

Că mi-ai dăruită soție, 
Căci vădi bine casta este 

Trupii alesă din trupul mei, 
Sânge din 'sângele mcii, 
Și carne din carnea mea, 

Şi-acesta mi s'a, chiema, 

Sa chiema mie soție 
De-acum și până'm vecie, 
Sa chiema mie muere, 

C'așa-i place inimei mele. 
Pentru-acesta va lăsa 

Toti fiuli pe maica sa 
Şi pe tatăl săi, 

Şi pe lrate stii,
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- Și pe soră sa, 

Și sa'mpreuna 

Cu soţia sa, 
Şi-oră fi amândoi unii trupă, 

Caşa Dumnedeii o vrută!... 

Și de atunci în coce 

Nemuli ni se trage, 
De-atunci ne tragemii și noi 

Nemi 

Din nemi 

Și viţă 

Din sămînță 
Până ce-ami ajunsii și aici 

La aceşti doi [ii Iubiţi 

Ai Dumnia-vâstră cinstiți, 

Buni și înduraţi părinţi 

Pe cari Dumnedcii 

l-o renduiti 
De s'o căsiătoritii, 

Și carii sunt sfătuiți 
Să se despartă de părinți, 
Şi să trecă peste munţi 
Ca nisce pomi nenifloriţi 
Ca acolo să'nflorâscă 

Şi mai mândru să rodâscă. 

Deci cinstiţi 

Părinţi ! 
Și fiieci Dumnia-vostră 

Acum. i-o venitii 

Vremea de căsătoritii 

Ca şi la unii pomii 

Vremea: de'nfloritii 

Și de roditii. 

Dar aducându-și aminte 

Ca Dumnia-vostră cuvinte 

De multe ori le-o călcatii, 
Genunchii și i-o plecati 

Şi faţa sa la pămintii 
Cu smerenie suspinândii   

Şi iertare ccrândiă. 

Deci Dumnia-vostră cinstiţi 
Părinţi, 

Nemică să nu gândiţi, 

Ci se vă milostiviţi, 

Inima vo umiliți 

Și pe fiica s'o iertați 
Și so binecuvintaţi, 

Că binecuvîntarea părințilorii 

Din temeiii întăresce casa fiilorii, 

Er blăstămulă părinţilorii 
Din temelie risipesce casa fiilorii. 

Dumnia-vostră cinstiţi 

Părinți, 
Nemică să nu gândiţi 

Ci să vă milostiviţi 

Pe fiica Dumnia-vâstră o iertați 

Şi-o Dbinccuvintați. 
Că încă şi noi 
Aceştia vr'o doi 

“Vrei ostenitori - 

Şi adunători, 

Incă nendurămii 

Şi ne rugămii 

Şi-ali doilea rendiă, 
Şi-ală treilea rendii 

“Potă cu-alii ci cuvîntii, 

Ca Dumnia-vâstră cinstiţi 

| Părinţi, 
Nemică să nu gândiţi, 
Dela inimă ve umiliţi 
Şi pe fiica Dumnia-vostră o Xertaţi 

Şi o binecuvîntaţi, 
Precum so înduratii 

Şi-o binecuvîntatii 

Adamii 

Pe-Avramii 
ȘI- Avramil 

Pe cei doi-spre-ce patrierehi,
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Ca să mergă la acca casă, 
Care este de Dumnegeii alesă. 
Că veţi merge și Dumnia-vostră 
La diua cea înfricoșată 
Ca să vă dăruâseă 

. Milostivulii Dumnedeti 
Şi Dumnia-vâstră iertare 
Fără de nici o'ntrebare, 
Și atunci nu veţi ave 
Gură de ră&spunsti 
Nici codru de ascunsti. 
Er dumniloră-vâstre, tineri, 
Ce adi vaţi căsătoritit 
Dumnedeii vă dăruescă : 
Bogăția lui lovi, 
Frumuseţea lui Iosifii, 
Tăria lui Samsonti, 
Înţelepciunea lui Solomon, 
Și vetejia lui Alexandru Macedonii. 
Amin, amin, amin! 
Și mie unit păhară de vină, 
Și o năfraină de ină, 
Ca să-mi ștergă gura de vint.   

Iiv de-a fi și de holercă, 
Lui Dumitru totii nu strică. 
Și o năframă de bud, 
Ca să-mi ștergii istii nasti de muci. 
Și încă așii mai dice, 
Ore-ce și Ore-cc, 
În partea mea, 

De-o copilă ochișcă, 

Care-ar fi de sema mea. 

Dacă eii oii vrea. 

Și ca n'a vrea, 

Draculii s'o iea! 

Eă cinstescii pe sema mca, 

Uni păhari de btutură, 

Și la toți o voie bună. 
Poftim jupânâsă 
Miresă, 

Strută mâna părinţiloră, 
Că mergi pe mâna străinilorii, 
Că-i afla alţi părinți din străini, 
Când îi vrea a face voie buni, 
Ți-ari da cu palma peste gură, 
Și nu-i ave în veci voie. bună. 

lertăciunile 

Variantă din 'Tişcuţii, com. de Victorii Soroccnii, stud. gimn. 

Staţi d-vostră cinstiți 
" Părinţi, 

Și d-vâstră nuntaşi 
Imprejurași, 
Și tâtă paladia (1), 
Câtă se află aicea, 
Staţi, staţi, 
Și-ascultaţi! 
Că se rocă fiil Dumnia-vostră, 

  

  

(1) Paladie= adunare de poporii. 

Cu genunchile plecate, 
Cu lacrimele. vărsate, 

Și cu minţele rugate, 

Ca să vă "'ndurați. 

Și să-l Yertaţi, 

Să vă miluiţi, 

Să-i blagosloviți. 
Că blagoslovenia părinţilorii 
Întăresce casa fiilori,
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ie blăstămulă părinţiloră, 

Din temelie risipesce casa fiilori. 
Începutuli nu-i dela noi, 
Că-l dela bunulii Dumnedei, 
Care a făcutii cerlulu şi pămîntulii 
Numai cu 'cuvîntulă. 

Și-a împodobită Dumnedeii 

Ceriului cu sorele, 

Și cu stelele, 

Şi cu lucelferii de di, 

Și cu stânta lună. 
Şi-a împodobitii Dumnedeit 

Şi pămintulii, 

Cu pomi roditor 

Și cu totii feliulii de flori, 

Cu isvâre de ape reci, 

Cu pasări în văsduhit, 

Cu dobitoce selbatice, 

Şi cu multe feliuri de: gângănii. 

Multe sunt v&dute, 

Multe sunt sciute, 

Dar mai multe nevădute, 

Şi mai multe nesciute. 
Şi-a socotiti Dumnedei sfântulii, 

Că n'ar fi bună pămîntulii 

Fără de stăpânit 

Şi-a săpată lutii 

Din ţărna pămîntului, 

ȘI şi-a ziditit, 
Pe strămoșuli nostru Adamit, 
Dela care ne tragemii toţi nemii, 

Cu sosele din pâtră, 
Cu ochii din mare, 

Cu sângele din rouă, 
Cu sufletulii din duhuli sfântii. 
Ii a socotiti Dumnedeii 

În gândulă săi, 

Că n'a fi buni, 

Omul singurii pe pămintii,   

Ţ — 

Şi-a trămisă unu” ânceru sfântă, 

Si pe Adamă la adormită. 

Și-a întinsă mâna 

Să-l ice din capă, 

Ca să-i facă lui mucre, 

Ca să-i fie de mângăiere, 
Şi-a socotiti | 

Şi-a chibzuită, 

Că a fi muerea 
Mai mare decât bărbatul. 

Si-a întinsii mâna, 
Ca să-i lee din piciore, 

Şi răși a socotitii 

Şi a chibzuitii, 

C'a fi prea tare călcată 

Muerea de-al ci bărbatiă ; 

Dar a întinsti mâna dreptă, 

La costa lui din a stânga 

Si-a rupti lui Adamii o costă, 
Si-a ziditi pe la, 
Pe strămâşa nostră. 

Şi crăși a socotitii, 

Şi-a trimesii unii ângeră stântii, 
Po Adamii de Pa trezită. 
Ir Adami, cum s'a trezitii 

-Din gură a şi vorhitii: 

—Mulţămeseii lui Durimedei, 

Că acuma vădi și eii 

Sânge din sângele meii, 

Ose din osele mele, 
Și carne din carnea mea! 

Atunci Dumnedeii a disit așa: 

—Adame! Adame! 

Acesta se va chiema Vărbrituie, 

Şi voi să v& uniţi, 

Şi să vă înmulțiți, 
Ca erba pămîntului, 

Şi ca frunda codrului, 

Ca podoba lierului !
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Acuma se râgă | 
Şi-acești fii ai dumnia-vâstră, 
Cinstiţi 
Părinţi, 

Să-i iertaţi, să-i blagosloviţi, 
Ca și pomii cei rodiţi. 
Cum a vrea Domnulă, așa 
Şi pomii râdă şi-orii da. 
Că blagoslovenia părinţilori, 
Întăresce casa fiiloră, 
Er blăstămulti părințilorii, 
Din temelie risipesce casa fiilori. 
Acea blugoslovenie, 

Cerii fiii d-vâstră, 
Cinstiţi 
Părinți, 

Precum a blagosloviti, 
Dumnedei ună toiag de măslini. 
De doi-spre-ce ani uscatii, 
Că a înfrunditii,   

În mânele prorocului Aronă... 
Ca. veni și-a treia rândit, 
Totă cu acelii chipă de cuvintii, 
Ca să vă îndurați, 
Cinstiţi 
Părinţi, 

Și să-l hlagosloviţi 
Pe fii dumniloră vostre, 

Precum a blaoslovitii 
Dumneqeiă pre lacoli, 
Pe Avrami și pe Isacii, 

Şi pe cci 12 fii ai lui Jacobi.. 
Care n'a (ice: camini», 
Să i-se umple trupulii de veninii. 
Ir mie mi s'ar căd6 

Pentru ostenâla mea 

O ploscă de vini 
ŞI-o năframă de int 

Cusută cu firii 
Să-mi ștergi mustâța de vint... 

Iertăciunile 

Variantă dintr'ună manuseriptii vechii. 

Staţi norâde și-ascultaţi 
- Şi pre-acești fii îi Yertați. 
Ascultaţi dumnia-vâstră cinstiţi 
Nuntași și părinți, 
Pre-acești fii blagosloviți. 
Acum vremea aii sosită 
Care-aii fostii orenduiti 
Sfatulă celă dumnedeesci 
Pentru nâmulti omenescii, 
Cuvintândă Domnuli ceresci : 
Cresceţi şi vă înmulțiţi, 
Pâmintult să-l stăpânii. 
Nunt'acâsta sai făcută, 
Domnului cum l-ai plăcută,   

Și noi toți ne-ami veselitii, 

Datoria-ami împlinită, 
Însă nu tocma deplinii 

Ședendi și vorbindii la vini. 
Acum ni se porunceste, 

Fiindi-că disa sosesce, 

Care dice și grăesce: 
Fiulii casa părăsesce, 
De părinţi se despârțesce, 
Pe calea sa se gătesce, 
Lăsândă rodulii nascerii 
Mergândi spre loculii crescerii, 

Crescerii sale de prunci, 

Lăsând pre ai săi părinţi.
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Deci acurha ascultați, 

Dumnia-vâstră, iubiţi fraţi, 

Și nuntaşi împrejuraţi, 
Dumnia-vostră glâte 

Şi norâde 
Şi cuconiţele tâte, 
Şi dumnia-vâstră cinstiți, 
Buni și îndurați părinţi, 

Că darulă duhului sfântit 

În astă casaă veniti, 

Pre noi ne-ai blagoslovitiă. 

Tain'acâsta ce sau numitii, 

Care astâdi s'a 'mplinitii, 

Ceriuli v&dendă saii bucuratiă, 

Si pre noi aici ne-au adunati, 

La acestă cinstită nuntă, 

Care-i de Dumnedeii blagoslovită. 

Ei am mare 

Îndemânare 

A cere iertare 

De la părinți | 

Pentru aceşti fii iubiţi, 

Numai decât de o milă 

Ca să nu cadă 'n greşală. 

Dumnedeii când ai făcută 

Dintru începutii 
Ceriult şi pămîntul 
Poroncindii numai cu cuvîntulii, 

Marea 
Şi tâte câte-sit într'insa 

Numai cu disa, 
Ca unii mare și prea sfântă 

Au disă acestă cuvîntii: 

— “'Trebue să facemă omenire 

Dup'a n6stră închipuire. 
Şi zidindă Dumnegeă din pămiîntii 
Pe strămoșulii nostru Adami 

L'aă pusă să stăpânescă 

Preste tote făpturile sale   

Dându-i și putere mare. 
Si v&dândiă Dumnedeii 

Că nu-i bine uni omii singurii 

Să stăpânâscă pămîntulu, 
Unii somnii dulce-aii renduitii 

Lui Adamă, și-a adormiti, 

Si aă luată Dumnedeii 

O c6stă din trupul lui - 

Şi-au făcutii o femee 

Cu numele Eva, 

Şi ati puso din a stânga. . 

Şi sculându-se Adamii 

Sati spăimântati, cai vădută, 
Lângă dinsulu pre va, 

Şi v&dend'o er sau bucurati 

Şi din inim'a strigată: 

—Mulţămescu-ţi ci 

Dâ.une, Duinnedeulii 

Că am vădută: 
Osă din 6sele mele 

Şi trup din trupuli 

Şi sânge din sângele meu! 

Dumnedeii, dacă Pai auditi 

Pre Adami așa dicendi, 

Ca unii sfântii 

Ia blagoslovitii, dicândi : 

—Cresceţi și vă înmulţiţi 
Ca stelele ceriului 

Ca frunda maslinului 

Ca năsipulii mării, 

Umpleţi pămintulii 

Şi-lă stăpâniţi pre dinsuli! 

Acestă taină mare astădi 

De noi de toţi. se slăvesce. 

Pentru-acâsta va. lăsa 

Feciorulii pe tatălui stu 

Şi pre muma sa 
Si so va lipi de soţia sa 

Şi-ori fi amândoi unii trupă, 

meu, - 

moi
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Că Dumnedeii așa ati vrută. 
Și acestă taină dela Adam 
Trecendu-se din nâmă în nemi, 
Din rodi . 

In rodi, 
„Din viţă 
In viţă, 
Până ce-ati sositui 
Și-acestorii două mlădiţe. 
AY. domniilori-vâstre fii 
Astădi se căsătorescit 
L'ală săi locaș se gătescit 
Că Dumnedeă, unde voosce, 
Acolo-i orânduesce. 
Dumnedeii e, cel prea sfântă, 
Care bine ati voită 
Pre-aceşti [ii de i-a "nsoţitii. 
"Dumnia-lorii călătorescă 
Pre părinţi îi părăsescii, 
Pentru crescere le: mulţămescii. 
Și Dumnia-vâstră, cinstiți - 
Părinţi, | 
Dela inimă vă umiliți 
Și pre-acești fii blagosloviţi, 
Că nu este fiii să crescă 
Și părinţilor: să nu greșâscă, 
Și sei cu adevăratii 
Că este mare păcată, 
Insă cu tâte aceste 
Acum vremea ai sosită, 
Care-ai fostti orânduită, 
Că pre-a Dumnia-vâstră v'o lasă 
Și voră merge la a lori casă. 
Aceste dâue mlădiţe 
Ce stati aici smerite 
Cu capetele plecate | 
Și sc rogă Dumnia-vestră, 
Cinstiţi părinți, 
Ca să-i Yertați și să-y blagosloviţi 

  

Precum ai blagoslovitit 
Dumnedeă pre Avramit cu Sara 
Și pre Isacii cu Roveca 
Şi pre Ioachimii cu Ana, 
Că blagoslovenia părințilorit 
Intăresce casa floră, 
Eră blăstemulă părințilori 
Răsipesce casa fiilori, 
Alti doilea rândi-se roză 
La Dumnia-vostră, cinstiți 
Părinţi, i 
Ca să-i iertaţi și să-i Dlagosloviţi, 
Cum ai Dblagoslovită 
Dumnedeii pre Pavelă 
Și pre patriiarși, 
Care în Galileea cra aleși, 
Ca pre Avramii, Isacii și acohi. 
Ali treilea rândit se r6gă 
La Dumnia-vostră, cinstiți 
Părinţi, 
Ca să-i iertaţi și să-i blagosloviţi 
Precum ati blagoslovită 
Dumnedeii nunta 
Din Cana Galileea 
Prefăcândă apa în vinii 
Și pre toți blagoslovin!. 
Dumnia-vâstră, cinstiți părinți, 
Se cade împreună cu noi să ţineţi, 
Ca Dumnedeiă acestori doue mlă- 

| [diţe 
Să le dea darulii bogăției lui lovii. 
Frumuseţile celorii trei cuconi 

Din Vavilonii, 
Căân cuptioriii i-au aruncati 
ȘI la faţă mai frumoși sati arătatii, 
ȘI ca a lui Iosif... 
Tăria lui Samsonii, 
Vitejia lui JMarchidoniă, 
Traiuli lui Iachimii.
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Să se Ducure precum sai bucurati 
Maica Il6nă, când ai aflată 
Cinstita cruce. . 

Ca să aibă grăsimea pământului 
Și mana ccriului, 
Desfătându-se ca roua, ierbii. - 
Insuși D-deit să-i blagoslovescă. * 
Pânea să le înmulțâscă, 
Vinului să le sporâscă, 
In dragoste să trăâscă,   

In pace să vicţuescă, 
Impărăţia ceriului 

Să dobândâscă! * 
Amin, amin, amin! 

Și mie pentru ostenelă 

Unui păhară de vinti, 

Ca să ne fie voia deplint, 
Fie şi de holercă 
Că n6uc toti nu ne-a fi nemică! 

. lertăciunile. 

Variantă din Căndreni, com. de Petru Ursulă, fostu cant. bis. 

Ascultaţi, fraţi, şi'nţelegeți 

ȘI sciință vă culegcți. 

Ascultaţi, luaţi aminte 

La vro. câte-va cuvinte 

„Care în cărţi ne stati scrise 
Şi trehuescii astă-di dise. 

Mai alesii Dumnia-vostră 

Cinstiţi și'nduraţi părinţi, 

Car de I)-qeti sunteți orenduiţi 

Ca și pomii cei înfloriţi 

Și rodiți, | 

Ce facă râdă în ramurile lori 

ȘI dati r&corelă rădăcinilorii, 

Ce se râgă acești fii ai dumnia- 

|vostră 
Cu multă şi mare smerenie 

Să le daţi cuvântii de blaooslo- 
| | [venic, 

Să faceţi bine să-i Dlagosloviţi 
Ca pre nisce fi greșiți, 

Că nu suntiă fii în lume 

Ca să vicţucscă 
Și părinţiloră să nu ureșescă. 

„Adevtrati că și părinții 

8. 41, JMariană, Nunta la Howmâur. 

  

Multi se mai ostenescii 

Până pre (iii. sti îi crescii 

Şi de tote relele îi -feresoii. 

Etacum le-a sositii 

Limpulii de căsătoritit, 

Precum li sati şi gătiti 

Când Dumnedeă cu cuventulă 

Tăcu ceriulă şi pământul 

Și mare cu câte-si într'nsa 
Numai cu disa, 

Și-au dată pod6bă mărcţă 

Şi destulă frumuscţă, 

Aerul susit în -nălţime 

Cii-a paserilorit mulţime. 
Deci vrendu să se proslăvescă 

| Fapta cea dumnedeâscă 

Aa pusti D-deii sârele vecinicit 

Ca să ne fie de-a pururea steșnicii 
Şi-i dete lui luminose rade 

Can tâtă lumea să se vagă. 

Dup'aceca ati mai pusi D-dci luna 

Care-o privimi noi totit-deauna. 

Și-aă mai împodobită Dumnegeit 

Ceriulă -c*o mulţime de stele - 

“si
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Care lumineză singure ele. 

Şi pămentuliă încă Vaii împodobitii 

Şi cu toti feliulii de verdcţă 
Iau dăruitii, 

Adică: câmpii cu florile, 

Codrii cu verdeţele, 
Isvârele i 
-Cu dumbrăvile, 

Munţii cu măgurile . 

In cure locuescit ferele. 

Apoi Dumnedeii at mai făcutii 

Raiti susti pre munţi la răsăritii 

Şi cu totă feliuli de frumseţă 

L/aă împodobiti. 
Apoi aii întinsă D-(eit mâna dreptă 
Și sati mai făcută o faptă, 

Au blagosloviti lutit 

Şi omu sati făcută. 

Cu trupui din pămenti, 
6sele din pâtră, 

ochii din Marea-roșă, 

sângele din rouă, 

virtute din venti, 

sulletulii din duhulă sfântiă, 

frumuseţa din sfântulii sâre 

Dupăchipulii și-asemănarea Sf. sale 

Apoi Vaă mai. dăruiti 

Dumnedei cu gândulii, 

Care umblă mai iuti ca vântuli 
Totii din iuţimea îngerescă 
Ca de nime să nu se sizască 

Și-aii mai trimisă Dumnegei 
In patru unghiuri de lume 
Şi-au adunată patru slove i 
De ai făcutii ună NUME ; 
Ai trimesă la răsăritii, 
La amedi și la sfințită 
Și la miedă de medă nopte, 

Cu 

Cu 

Cu 

Cu 

  Și-adunară patru slove din carte, 

Și-a tâlmăcită numele, 

Strămoșului nostru Adumă. 

Şi-așa l-ati închipuit de lut, 
De l-ai făcută, 

Omit ântâia pe pămenti. 
Apoi v&dendă că nu-i bine, 
Să fie omulă de sine, 

Somn lină trămise într'iusuli, 

Şi dormind veni la dinsulii 

Și făcu dintr'a lui costă, 

Pe Lea, strămoşa nostră. 

Apoi Dumnedeii prea sfântă, 
A trămisă pe duhul sfântă, 

Şi dede glasă mare de stârmiti. 

ȘI-a stârnitii pre Adamii din somni, 

Pe care l-au fostă pusă în raii 

| (domni. 

Și după ce Adamii 
Din somnii sait sculatii 

Forte tare au oftatii, 
Și ochii când își deschise, 
Și privi la Exa, (lise: 
—Acesta-i a mea muere, 

Și "mi va fi spre mângâiere, 

La trude, la ostenele, - 

Ajutoriă neputinței mele. 
Că totii omulii va lăsa, 
Pre'tatălu săi și pre mumă-sa. 

Şi se va lipi de muerea să, 
Şi voră fi doi unii trupii, 

Că Dumnedei așa a vrutii. 
Şi-i aşedară m raiii, 
Ca pururea să aibă acolo traiil- 
Dar numai pentru 0 poruncă, 

Ce o căleară, 
Şi cuvântuli nu i-l ascultară, 

Le dede pedepsă mure, 
Că-i seose din raitt alară, 

Să le fic viața n vecă amară.
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Atunci Adamă a venită, 
Pe acestă pământii, 

Și de dulceţa raiului, 
Și de hrana vieţei 

Fiindă pedepsitii, 
A trebuitii, 

Cu sudâre să-și agonisescă hrana, 

Și Eva cu mare dureri să nască 

(prunci, 
Întru care de atunci, 

Veniră omii din nâmii 
În nemi, 

Rudă 

Din rudă, 

ȘI din viţă 

În viţă, | 

Pân la aceste doue mlădiţe, 
Ce ședi cu genunchile plecate, 

Cu lacrimi pe față lăsate, 

Şi se rogă Domnia-vâstră, 
Cinstiţi, | 

Părinţi 

Să fiţi buni, să vă înduraţi, 

Și pre fiii Dumnia-vâstră să-l Yertaţi, 

Și €ră să vă& milostiviți, 

Și pre fini Dumnia-vâstră, 

Să-i blugosloviți, 
Că Dumnia-vostră prea bine sciți, 

Că omulii câtii trăesce, 
Multe în lume greșesce, 

Cu. fapta și cu cuvântulii, 
Şi îlă sufere pământulii, | 

Nu se despică, nu crapă, 
Ca să-l înghiţă cu apă, 
Sfântulă sore-li lumineză, 

ÎN rabdă şi în dă raqă, 

Căă Dumnedeii ca unu tată, 

Nu se grăbesce îndată, 

Vă 

  Cum facemii ră, să ne bată, 

Eli în sfânta-și îndurare, 
Se întârce cu răbdare, 
Când cădemi cu pocăință, 
Şi-lă rugămă cu umilinţă, 
Dar” însă ne qice n6us: 
De vreţi ca să vă ierti voue, 
Iertaţi pe greşituli vostru, 
Cum diceţi la tatălă nostru. 
De accea acum dară, 
Aceşti fii, ce 'ngenunchiară, 
Și smeriţi cu rugăciune, 

ceră astădi iertăciune. 
Vă voru fi supăratii pote, 
Ne-ascultându-vă la tote, 
Sati că vai răspunsă cuvinte, | 
Din prostie și neminte. 
Și-atunci într'acea vreme, 
Veţi fi disă pote blăstăme, 
De-aceca dicii prin iertare, 
Le daţi binecuvântare, 
Chiemaţi ca să-I întărescă, 
Mila cea dumnerdeescă, 
Să le dea unire 'n casă, 
Și toti Dinele pe masă, 
Să 'nverdescă ca maslinii, 
Și să 'nflorescă ca crinii!... 
Și pentru ostencla mea, 
Si mie mi sar cădea, 
O copilă lrumușea, 
Să fi pe sâma mea, 
Și-o cană mare de vinu, 

ŞI-o măhramă de ină, | 

Ca să-mi ștergi barba de vină, 
Dar” de n'ar [i de ini, 

Ca să-mi ștergă Darba de vină, 
Voi primi-o şi de buci, 

Să ştergi mustețele de muci. | 

De-ar [i și-o ploscă cu holercă, 
N6ue nu ne-ar fi nemică.
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+ _ Tertăciunile 

Variantă, com. 

Ascultaţi Dumnia-vostră, 

Cinstiţi nuntași, 
Şi Dumnia-vâstră, 

Împrejurași ! 

Că noi acâstorii părinţi ne-omi 

(ruga, 

Şi dumnialorii ne vorii jerta. 

Dumnia-vostră, cinstiți părinţi, 

Car de la Dumnedeii sunteţi orân- 

| [duiţi, 
Ca şi pomii eci înfloriţi, 
Ce dai recorelă rădăcinilorii, 

Şi facu râdă din ramurile lorii, - 

Ascultaţi pre fiii dumnia-vostră, 

Ce stati aici îngenunchicţi, 

Si dela inimă vă umiliți, 
„Şi cu duhului blândeţeloră îi bla- 

[oosloviţi, 
Că nu este fiti pe pămentii, 

Ca să crescă, 

Să trăcscă, 

Și părințilori sti să nu greşescă, 

Că părinţii multi se chinuescii, 

Până pre [iii sti îi crescii, 

Și de tote relele îi ferescii.. 
Că Dunmnegei dela începutii, 
A lăcutii, , 

Ceriulă și păm& atuul, 
Numai cu cuventulă; 
Și ceriulii l'a 'mpodobitii, 

Cu cele vădute, 

Și nevădute, 

Cu sorele și cu luna, 

SI-acum și totti-deauna.   

de Em. Rei, fostii stud. gimn 

Ier pământul l-a "mpodobitii, 

Cu raiulii la resăritii, 

Cu munţii şi cu măgurile, 

Cu câmpiile şi cu văile, 

Câmpiile cu florile, 

Cu erbile și cu grâcle, 

Ir munţii 

Cu bradii, 

Cu isvorele 

Şi cu ferele... 

Şi ati vădutii Dumnedeii, 

Că nu e Dine să fie 

Pământul fără de omeni 

Şi-aă luatii lutii : 
Din pămentă 

Și ochi din mare 

Şi frumuseţă din sore, 

Audii din văsduhi 

Şi sufletii din sf. duhii 

Și-au gânditii, 

Si-au ziditi 

Po strămoşulii nostru-Adami 

Din care no tragemii nemit. 

Și-a asuflati Dumnedeii 

Si I-ai îucisă trupul stii. 

Şi €ră-şi a vădutii Dumneţei 

Că nu-i bine să trăcscă 

Pe pământi unii omii singurii 

Şi-aă adormiti pe-Adamii în rail 

Şi-a luati. o costă 

Din câstele lui, 

Şi sânge din sângele lui 

f-ati ziditi pe Eva 

Pe strămoşa nostră 

“J
i 

“
n
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Şi-au fusu/lată Dumnedeii 

Și t-anvietă trupulă stă. 
IE strămoșul nostru-Adamiti 

Deşteptându-se din somnii 

At disii cătră Dumnedei: 

—Mulţămimiă ţie Domne, 

"De darulit cu care m'ai dăruitii 

Că lorte nval veselitii ! 

ră Dumnedeă ăi disă : 
—Acestii osii din osele tale 

Și sânge din sângele tăi 

Se va chiema ţie muere 

ŞI-I va fi de mângâere 

Pârăn sfârșitul vecului. 

Pentru-aceea va lăsa 
Fiul pre tată-seii 
Și pre mumă-sa 

Și se va lipi de muerea-sa 
„Și vori fi amândoi uni trupii 

Intru care Dumnedeii aşa a vrutii. 

Din acelui câsi Dumnedetit 

Ati blagoslovitii semînţă 
Din semînţă 

Până ce a venită vremea 

L'acești doi fii al Dumnia-vâstră. 

Deci părinții iubiţi 

Din inimă vă umiliţi 

Pre-acești fil blagosloviţi, 
lertaţi greșelele lori, 

Căci pe pămentii multe se faci 

Şi pămentulii pe tâte le mistucsce 
Şi pe nimeni nu vădesce. 

Aceşti fil ai Dumnia-vâstră 

Frumosii ai înfloritii 
Şi bine sai împodobitii 

Și a rodi n'a roditii, 

Dar acuma aii veniti 
Vremea de căsătoritii 

Ca frumosi să înflorâscă 

Şi bine să se'mpodobescă. 

  

Al doilea rendă Gră-și vă vosră 
S'audă din gura Dumnia-vostră 
Cuventii de blagoslovenie, | . 

Pentru că blavoslovenia părinților 
Intăresce casa fiilorii, 

or blăstămulit părinţilor 
Din temelie surpă casa fiilor. 
Se râgă se vă'nduraţi 
Și să-i ertaţi, 

Că nu este începutii 
De la acești fii ai Dumnia-vostră, 
Ci'nceputuli este 
De la strămoșulii Adami, 
Dela care ne tragem nemit. 

Să vă bucuraţi Dumnia-vostră 
De dumnialoră, 
Şi dumnialori 
De Dumnia-vostră, 
Și să ve mai bucuraţi 
Precum s'a bhucuratii 
Cinstita Ilena 

Când a aflati 

Cinstita cruce. .. 

Amin, amin, amin! 

Şi mie-ună păhară de vină. 
Sănătate dumi-tale, 
CGuconă miresă. 
Milostivulii Dumnedei 
Să vE dăruescă 
Stimă crăescă, 

Scaunti domnescii, 
Toiagii împărătescii ; 
Si să vă mal dărucscă 
Milostivulii Dumnedei : 

Cele şepte daruri, 
Care le-ai dăruită 

La cel șepte omeni: 

Bogăția lui lovi,
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Frumusețea lui Josifii, In corabie 

Blândeţea lui Davidi, Căci atunci a fostii bucurie 
Inţelepciunea lui Solomonii: In tâtă lumea. 
Toiaguli lui Aronii, Si pe dumniavostră încă 

Care-a înfrunditii în masă Dumneqeii să vi umple 
Fără pici de rădăcină. De dari și de bucurie, 
Și să vE mai bucuraţi . „| Cari vaţi întemplatii aice 
Cum sa bucurati Noe La acâsta veselie!
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II. CONĂCARIA. 

Dictată de Garrifă Șota din Grigoreni, plasa Tăslăulit-de-josii, judeţulii 
Bacău şi com. de Em. Ref, stud. gimn. 

Bună demincţa, 
Bună deminâţa, 

Boeri dumnia-vâstră! 

Cum trăiţi, 
Cum vieţuiţi? 
Da et vădit bine, 

Că trăiţi prea bine 

Din mila lui Dumnedeti 

Și-a'mpăratului nădejde. 

Ca nostr” tânără împăratii 
Mândră Oste-a adunati 

Și-a plecati 
La vânată : 
Munţii cu f&relc, 
Câmpii cu florile, 
Văile cu isvorele. 

Și când fuse la mijlocii 
De loci 
Stătu 'mpăratulii pe loci, - 
Că aflară 
Urmă de feră, 
De care și singuri 
Dumnedei se miară. 
ȘI aă dist unil: 

— Ce să fie 6re 
Acâstă urmă do feră? 
Și-a dist alții,   

Că-i urmă de fâră, 

Să fie până de seră 
“Cu-a nostru'mpăratii 

Tenără, lăudată... . 

Si-au disi eră alţii, 

Că-i urmă -de dină 

Să fie dimpreună 
Ci-a nostru 'mpăratii 

Tânără, lăudată ... . 

“vă uni-ati dist, 

Că are să fie 

Urmă de [l6re de raiii 

Să-i fie în veci de traiti 

Tenărului împăratti. 

Dar” tentrulu împărati 

Buni, mintiosii și aședatii, 
In scări de-aură s'a'nălţati 

Şi spre 6ste-a căutatii 

Si pre noi” 

Pre-acești doi 

Voinici 

Cu cai 'murgi, 

Cam mititei de statii, 

Dar bunişori de sfat, 

Ne-aii alesii 

Și ne-ati trimesii 

Din conacii



În conacii 

Pe: crugulii ceriului, 

Pe faţa pământului, 
Pe lumina stelelori, 

Pe mirosna floriloră, 

I'era să-i căutămu, 

Scire să-i aducemi . ... 
Şi noi ne-amii luati 
Și 'ndatamii plecatii. 
Şi noi când amii fostii 

-Dreptii în acesti loci, 
Ami veduti o stea frumosă 

Luminâsă 

Lastă casă   
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Că se lasă, . 

Ca r&spunsulii să ne iasă. 

Dar r&spunsulii nostru ce este? 

Dumnia-vostră să v&nerijiți 

Şi să pregătiți : 

Care cu îeni, 

Buţi cu vină, 
laloviţe grasc, 

Copile frumose, 

Cari sunt de sema nostră!... 

De nu veţi avea de ajunsi, 
De câte vamii spusă 
Nu-ţi avea loci de ascunsi, 

Nici gură de r&spunsii?
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III. SCHIMBURILE. 
Oraţie din Pătrăuţă „ salii în districtul Sucovii, com. de D-lă 

"e Turturenii, preotii. 

Bună vremea, 

Bună vremea, 

Gărdaşi de casă, 
Meseni de masă! 

Dar mai cu de-alesit 

La Dumnia-ta 

Jupânesă 

Mir6să ! 

Fii voiâsă 

Şi veselosă 

Precum cești şi de frumosă! 

Că şi-alti nostru cinstiti mire 

Incă-i voiosii 

Și veselosti, 

Precum îi și de frumosi. 
Caudindi de numele Dumitale, 

Că ești negustoriţă mare, 
Că porţi neeoţe frumose 

Toti de firă și de mătasă, 

De firii şi de ibrișinii 
Şi de postaviă ăi de celit buni, 

Tare s'a mai bucuratii, 

Demincţa s'a sculati 
Cu părinţii săi la sfati 
A statii | 
Și pe drumii că sa luatii 

„Și la Sucev'a plecatii   

Şi prin dugheni a cereatiă 

Şi negoţe-a căutatii, 

Negâţe multe și frumose 

De firii şi de mătasă; 
Prin dugheni deschise, 
Prin negoţe 'ntinse. 
Şi negâţe frumușele 

Multe a aflată 

Și s'a cheltuitii cu ele 

De le-a cumpăratii. 

Dar s neg6ţele frumosc, 
Care le-ai găsitii 

Pe trupulii Dumitale 

Nu sati potrivitii. 
Eli înapoi sa'nturnatii 

Scârbiti şi superatii, 

Că vremea s'apropia 
Si schimburi pe trupulii 

Dumitale nu găsia. 
Simtr'o Joi desdimincţă 

S'a sculatii | 

Cu părinții Dumisale la sfati 
Erăși a a statu, 

Că ulițele “| Țarieradului. 
N'a le-a umblatăt. 
Pe ună cali samncălicatii 

Spre 'Ţarieradu
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A alergatu. 

Pe ulițele Ţarigradului 
Sa preumblatit, 
Prin dugheni deschise 

Prin neg6ţe 'ntinse, 

Negoţe irumose a găsitii. 

Ce felii de negoţe a văsitit 

Cu fața Dumitale sai potriviti, 
Pe trupulă Dumitale sai loviti, 

Și lui bine i-a părutii 
" Îndată corăbii a nănmnitii. 
lv noi corăbierii ne-am dati 

Șin corăbii le-am încăreatii, 

Pe mare în susii ami apucatii, 

Şi pe mare le-amă porniti. 
Dumnedei aşa n'a voiti, 

Ca dată vremi rele 

Şi erni grele, 

Eni werose, 

Vânturi viforose, 

Marea anghieţati, 

Corăbiile nu ne-ati umblatii; 

Și-au înghieţatii mările 

Şi-au stati corăbiile. 
Dar ali nostru împăratii, 
Ca ună omi binenvețati, 
Cu stea în. loci a statii, 

De arme sa desarmatii,. 
La pămentii că le-a lăsati 
Și-așa amit trasi la uscati. 
Alte corăbii mat mici 
Noi ami prinsti de-am căutatii, 
Negdţele-amii încăreati 
Și la drumă Gr” ami plecatii. 
Şi Dumnedeii s'a'nduratii 
Și-a întors vremile rele 
Şi ernile erele, 
Ernile cele oerose 

Şi-a datii cele căldurâse   

Şi-a desghiețatii mările 
Şi-au pornită corăbiile 
Şi pe mare-amii apucatii 

Și ventulii lină a suflatii, 

La lerusalimi le-amii dusi 

Și-amii năimitii unii căltuzi 

Ia Domnie a alergată, 

Domnia sahanii ne-a dati, 

Sahunii mândru de argintii 

Cum nu mat e pe pământ. 
Poftimii jupânesă 
Cinstită miresă! 
Dacă nu m& credi 

Intinde mâna şi vedi!... 
Ilo! Jupânesă 

Miresă ! 

Nu te grăbi cu luatulă, 
Cum te-ai grăbitii cu măritatuli, 

Că părinţii dumitale, 
Cuprindendu-i mare jale, 

At disi că.te-orii mai lăsa, 

Că nu te vori mărita. 
Iră dumniata, 
Când âmbla ci ca să strice 

AI începutit a plânge 
Şi dumnilor-sale-a «ice: 

Că de nu-te-i mărita 
Te-i duce, îi alerga, 
Şim baltă to-i îneca. 

Părinţii ati socotiti așa 
Că decât to-i îneca 
Mai bine te-oră mărita: 

Și de ţi-l -găci 
Dumitale ţi-i mulțăni 

|Er de ţi-i oreși 
Dumitale ţi-l bănui - 
Şi pe dînşii, câtii în trăi 
Cu bănată nu-i fi. j 
Noi vomă spune ci adevăratii
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Ce feliii de schimburi ți-amii aflati 

Unii hobotă de'nhobotati 

Din Țarigrad cumpărat, 

Unii tulpană de legatii 
Totă de-acolo cump&rati, 

O oglindă de cătatii, 

Cioboțele demcălțatii, 

Nisee cloboţele cu lori 

Să-ţi fie de sărbători, 

Dară tălpile-su de €pă 

Să mergi cu ele şi la apă... 

Poltimi gasdă de locit 

Să dea Dumnedei norocii ! 

Că aceste nu-si alese 

Până mâne demincţă, 

Că aceste sunt alese 

Ca să-ți fie pe viaţă, 

Poftimii ! schimburile să le primiţi, 

Ostenitorii să-i cinstiți, 

Pe noi să nu bănuiți, 
Schimburile vi le-omit da,   

Dar” tulpanulii Pomi lua. 

Decâti altit-omiă cump&ra 

Șin voe nu t-omit întra, 

Mai bine pe acesta 

Inapoi că lomi lua... 

Noi câte vi le-amii urată . 

'Tote sunt cu-adevăratii, 

Şi de-i afla vr'o minciună, 

Atunci co plăcintă bună 

Să mă pălesci drepti în gură, 

C'oiii căsca gură căscată 

Şi-oiti înghiţi-o de-odată. .. 
Stăi pântece, nu te bucura, 

Că cu asta nu te-i sătura, 

Dor alta de-i căptta, . 

De ţi-orii da, de nu, ba! 
Amin, amin, amin! 

Si mie unii păhari de vină. 

Dacă nu-i unulii de vinit. 

Macarii două de holercă - 
Şi noii mai dice nemică. 

Schimburile. 

Variantă din lișesci, sati in districtulă Sucevii, dictată de Ilie a lui 

Mareu Ungurenii. 

Bună vremea, 
Bună vremea 
Intr'acâstă cinstită casă 
ȘI meseni dumnta-vostră ! 
Bună vremea, 
Bună vremea, ” 
Cinstită, mirâsă! 
Bucură-te și te veselesce, 
Că dela jupânulii mire 
Frumoşii poclonii îți sosesce. 
Cali nost tânării împăratii 
Mulţi voinici a sculatii. 

Codru a 'mpânatii, 
Munţii a căleati 

Ca .să vâneze frerk 

Rişi, soboli, şi jderi. 

Dar” dumnia-vâstră sciți bine 

Ca și mine, 

Că vîşii și jderii 

Nu pârtă numai Domnii 
Alii nost tânăr împărati 
Că-atâta nu s'a lăsatii, 

Că la slugi porunc'a dati   Pe cai ati încălicati, -
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La husalimi sau adunati, 

Şi prin tote orașele 
Şi cetăţile 
Câte-sii pe lângă Rusalimă, 
Pre cari noi nu le scimii,. 

EX trei dile ne'ncetatii 
Şi trei nopţi s'au preumblatii, 

Marfă după faţa dumi-tale 
Atu aseme&natu, 

Nici de felii n'a aflatii. 
Dar' ali nost tenării împăratu 
Nici ct-atâta nu s'a lăsati, 

La slugi & porunca dati 
Şi pe cai aii încălicatit 
Şi-au pornitii la "Țarigrad. 

Şi la 'Ţarigradii 
Cu toţii s'ati adunati 
Şi trei dile ne'ncetatii 
Şi trei nopţi s'aii preumblatii 

Telit de feliti de mărfuui ai aflati, 

După faţa dumi-tale 
Le-ati aseme&natii, 

In tencuri 

De diamantură 

Le-ait legatii, 

“In rădvane le-aă încărcată 

Să le aducemii pe uscatii. 
Dară Dumnedeii 
A dati cu gândului sti: 

Nisce "vânturi rele 

Şi nisce plol grele, 

Drumurile sai stricati, 
Rădvanele s'au îngreutatii. 

Ali nost tenării împărati 
Nici cu atâta nu s'a lăsatii, 

Milione de galbeni a dată, 

Şi corăbii a năimitu, 

Din rădvane le-a descăreatii, 
Și 'n corăbii le-a 'ncăreatiă. 

| Cărţile-amii cititii   

Și pe mare le-a plecată. 

Trimisa Dumnedcii 
Și pe mare unit ventii grei, 
Și marea o-a 'nvăluitii, 
Corăbiile-aii gistruită, 
Dar ală nost tânări imptratii, 
Fiindu vrednici, 

Si puternicii, 

Nici cu atâta nu s'a lăsată, 

Miliâne de galbeni a dati, 

Și mulţi patriereă 

Şi vlădici, 

A adunatii, 

Şi la rupă ai stati, 

Şi trei dile noncetatii, 
Şi trei nopţi neprecurmatii 

Lui Dumnedeii s'aii rugati. 

Dumnedeii prea înduratii 
Ruga loră le-a ascultati; 

Că a poruncitii 
Şi-unii venti a bătuti 

Şi corăbiile s'a umitii 

Şi m josii pe mare-aii pormitii 
: 
Şi fiindă 

Poruncă dumnedecscă 

Trase corăbiile 
La curtea împărătescă. 

Dară not 

Acești vr'o doi, 
Vo trei filosoti 

Bine-amii audit, 

Că corabia a sositil 

Şi'nainte i-ami Ieșitii. 

Imp&ratulă ni-a poruncitii, 

Intrînsa ne-amii suitii 

“Poti feliuli de marfamii Să: îl 

In tipsii de aurii le-ami pusii 

Pre tâte aici le-amit adusi»
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Inaintea feţei dumi-tale, 

Cinstită miresă : 

Hobatii latii 

Din "Ţarigradii 

Cumperatiui; 

Tuftă lată 
Din. Suceva cumperată : 

Păpucaşă înalți 

Din Suceva cumptraţi ; 

Fesii roșiori, 

De care 

Dumi-tale 

Ţi-a fostă. dorii ; 

Ciobote sălbiore: 

De trasi în piciore 

Să ieşi mâni la pleumbare, - 

Ci-ală nost tenărit împerati. 

Și Dumnia-ta jupânesă 

Miresă, 
De nu mă credi, 

Poftimă pune mâna, vedi! 

Pune mâna, 

Că ţii vina!... 

Ito! jupânesă, 

Miresă ! 
Nu te grăbi la luatii, 

Cum te-ai erăbită la măritatii, 

Că d-ta, când ai logoditii, 

Tare bine ţi-a părutii. 

Dar părinţii dumitale, 

Coprindendu-i mare jale; 

Au voit să strice, 

D-ta ai prinsi a plân&e, 

A te văeta şi-a dice: 

Că o petra.vci lua, , 

Şi de codă ţi-i lega, 

Și pe useatii te-i îneca, 

Că ca N. nu-i alla. 

ȘI-al sărită de pe cuptoriii   

Pe vatră, 

Şi-ai disii că nu-i mai sta fată. 

Poftimit jupânesă, 

Miresă! 

Colăecii ţi k-oii da, 

Dar tulpănașulii ba, 

Că nu sciă ce sa mal întempla. 

Poltimii socră de loci, 

Schimburi și norociă!... 

“Poti la voia d-tale, 

Jupânâsă, 

Miresă, | 

C'unii păharii de btutură, 

Şi mai multă voe bună. 

Dumnedeii vă dăruescă, 

Corână împărătescă, 

Tolagi stăpânescil, 

Şi scaun domnescii, 

Să trăiţi, 

Să stăpâniţi. 

Dumnedeii v& îndrepteze, 

Pe locul, 

Cu noroculii, 

Pe văile, 

Cu viile, 

Pe ţarinele cu grâele; 

Să trăiţi, 

Să pomeniţi, , 

Şi să vă îndestulaţi, 

Ca şi tomna cea bogată, 

Care tuturorii 

Le este îndestulată. 

Şi mncă să vă bucuraţi 

Cum sa bucuratii, 

Fericita Ilenă, 

Atunci, când a aflati, 

Crucea Domnului Christosii, 

Care nuc tuturorii, 

Ne este de multii folosii.
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Si mcă să v& bucuraţi, 

Cum s'a bucurati, 
Fericitulit Noe, 

In corabie, 

Când o porumbiţă, 
"I-a adusi o crenguţă, 

De măslinași roditi, 

Și vie a săditii, 
Și vinu a b&utii, 
Și-a b&utu vinii, 

Şi-a fosti chiefulă deplinii. 
Să trăesci podii, 
Că şi cit oiii bea, 
Acesti păhari de totu! 

Da d-ta jupânâsă, 
Miresă, 

Nu te bucura, 

Că. ţi-oiu mai lăsa, 
Nici te spăria, 
Că ţi-a r&mânea,   

guriţa mea, 
totă o bea. 

trăesci grindă, 

beie și cei din tindă. 

Că 

Pe 

Să 

Să 

Să trăesci podea uscată, 

Ii” tu bea gură uscată! 

Norocii şi parte, 

In ereștinătate ! 

Ciumă n Turci, 

?ic "n 'Târtani, 

Potopi în Ţigani! 
E celoră de loci, | 

Să le trimită Dumnedeii noroci 
Celori călători 
Dumnedei fie-le de-ujutoriă! 

E Dumnedeii ca unii voitoriii, 

De multă bine, | | 

Să nu mă uite și pe mine! 
Să trăesci podea, 
Că bea guriţa mea! 

si 

Schimburile 

Variantă din Tişeuţă, sată in distrietulă Sucevei, com. de Victorii Sorocenă, 

stud. gimn. 

Bună vremea, 

Bună vremea, 

Jupânesă, 

Miresă! 

Sera a 'nseratui, 
Și noi ashimbură n'amii închinată, 
Şi-a fostii vremea mai de multii, 
Dar noi nu ne-amii priceputi. 
tă Dumnia-ta, 

“Şedi aici așa, 

De volosă, 

Și bucurosă, 

Ca şi-o garotă frumosă,   

Ir jupânulă mire, 
Incă e voiosti, 

Şi bucurosi, 

Ca ună trandafiri frumosi. 

Ir jupânuli mire, 

De dumnia-ta cum a audită, 

Forte bine i-a păruti, 

Şi corăbieri a poruncitiăl. 

Er corăbierii corăbiile,. 

Pe: mare le-ai porniti. 

Trei dile pe mare-aă âmblatii, 

Trei dile prin Ţarivradii, 
S'aăi preumblatit.
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Er jupânuli mire galbeni 

În tâte părţile a turnati, 

Corăbiile cu marfă 
Că le-a încărcatii. 
Er venindt apoi pe cale, 

"Pe cărare, 

A dati Dumnedeii sfântulii, 

O slotă mare, 

Și corăbierii, 
Ca 6menii cci cuminţi, 
Au bătutii corăbiile 

Intr'ună stropii de mare 

“Ca să'ncarce 
Marfe mai ușore. 

Er dumi-tale, 

Jupâncsă 

Miresă, 

Să nu-ţi fie cu bănati 

Că ți-oiă spune lucru-adevăratii, 

Că marfăn corăbii ţi-a venitii; 

Cioloţele 
Din doue muendățele 

Și pe turetcuţe 

Cu nisce floră mândruţe, 

Cu mândruţe flori 
Să-ţi fie de sărbitori, 

Cu talpa de €pă 

Să-ţi fie de mersi la apă, 

Cu călcâele de calii 

Să te ţii bine le dâlii. 

Și-ună trupană (1) latin 
Din Bârladi cumpăratii, -. 

Și-unii fesă latii 

(1) 'Prupană=tuipanii. 

Din "Ţarioradu cumpăratii, 

Şi culțună de mocabinii 

Să-ţi fie voia deplini. 
Poltimii jupânesă 

Miresă, 

Dacă nu credi 

Pune mâna și vedi! 

Io! jupânesă 

Miresă ! 

Nu te grăbi cu luatul 

Cum te-ai grăbită cu măritatuli 

Ca unii mări cu legatulă, 

Nu te grăbi cu losoditulii 

Ca unii zarzări cu înflorituli. 
Că părinții dumi-tale 

At dist să mai remât fată, 
Dumnia-ta te-ai dată 

Cu capulă de vatră 

Si-al disăi ca nu-i remâneca fată. 

Părinţii dumi-tale 

At îmblată să strice, 
Dumnia-ta ai prinsi a plânge. 

Părinţii dumi-tale 

At îmblată a strica, 

Eră dumnia-ta 

Ai âmblatii a te'neca. 

Poftimii jupânesă 

Miresă, 

Colaci dela jupânuli mire. 

Dela noi mai puţinii, 

Dela Dumnedei mai multi. 

Ș 

  Poltimă primesce 

| Câtă a dată D-deii și câti este!
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* Schimburile 

Variantă dictată de unii română din oraşulii Succva. 

Bună vremea, 

Bună vremea, 

Cinstiţi nunţaşi lumesci! 
Noi suntem sfetnică împărătesci 
Și aducemii 

Acestă mare solie 

Dela'nalta'mpărăţie 

Ca dumnia-vostră cinstiţi, 
Nuntași mândru renduiți 
Ca nisce pomi înfloriţi, 
Precum şi lantrega inasă, 
Mai alesii la dumnia-ta 

Cuconiţă miresă. 
Audindit cuconaşulii mire 

De numele dumi-tale 

Ne-a trimesii a împeţire, 
Că ești negustoriță mare, 

Âmbli tâte târgurile 

Şi tote oraşele 

Şi cumpai negoțele, 

Tote negâțele 

De prin tote orașele; . 
Âmbli pădurile 

Și dumbrăvile 
Şi venezi tote terele. 

In oraşe şi în târguri 
Ai âmblată 

Feliti de felii de mărfuri 

AY cumpăratii. 

Dumbrăvi și păduri 

Dumnia-ta ai părendatii 

isuri și samuri 

Dumnia-ta ai vânatii. 

Cuconasulit mire   

Frumosii și subțire, 
Dac'a auditii așa 
Eli de dori mai că peria. 
Pe calu negru-amncălicatii 

La Bucuresci a plecati, 

Şi-acolo când a ajunsi, 
Când sorele a apusă, 
Corturile era deschise 

Şi mărturile întinse. 

Eli prin corturi a âmblatit 

Şi Doneturi a cătatii, 

Boncturi 

De multe feliuri, 

Şi pe placu-ţi n'a allatii. 
Mai departe a plecati, 
A plecată pân'la Galaţi, 
Unde Românii-sii înalți 

Şi voinici ca nisce Draţi. 

Şi-acolo dac'a ajunsi, 

La plaţa mare sa dusii, 

La piaţă când a ajunsi 

Era corturile deschise 

Si mărfurile întinse: 

Şi-a cătatii cuconulii mire, 

Lumea'ntregă să se mire, 

Multe boneturi frumosc, 

Precum. eşti și dumnia-ta, 

Cuconiţă miresă. 

Pe placuli “lumi-tale 

Boneturi a aflatii 

Şindată cu rădicata 

Pre tte le-a încăreatii 

Şi pre mare a plecatii- 

Şi ajungândă la mare
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Vădute şi de nuntaşi, 

Care-sti la masă puși 
Cu mâ&tasă 'mpodobite 
Şi cu firii mândru cusute. 
Şi-o părechie de culfană 

Pentru ernă forte buni, 

A datii Domnulit sfântulu, 

Care ţine ceriuli şi pămintulii, 

Unu vilori forte marc, 

Viloruli vilora, 

Valurile se rădica. 

Dar nu mai este altii bine 
Bună și pentru fic-cinc, 

Decâtă pre domnulti a ruga, 

Di şi n6pte-alii preanălța. 

Și noi pre domnul ami rugati 

Treci dile neprecurmatii 

ȘI trei. nopți neincetatii. 

Domnuli siântă s'a induratii, - 

Vitorulii a încctatii, 

Marea s'a alinatii, 

Not în corabie amii întratii 

Și mai departe ami plecati 

laici ctă camiă ajunsii 

i matali ţi-amit adusi, 

Cuconiţă miresă, 

Pân'aici în casă 
Feliii de felii de mărturi 

Şi alte scumpeturi. | 
Şi de-a fi vr'o înșelăciune 
Tote-anume ţi le-oiii spunc: 

O bonetii de mătasă, 
Ce-a plăcutii meseniloră, în casă, 

Și mi-a plăcutii chiar și mic, 

De-accea să vă lie 

Po mâne la cununie. 

Şi mai este şi unii șuliă 
De mersi cu dinsuli la balti, 

Sali cu flori împodobitii 

Pentru dumnia-ta gătit, 

Şi-o părechie de mtinuşi 

a 
Ș 

; 

a 
Ș 

. 

£. ti, Marian, Nanta la Români. 

  

Cu flori mândru "mpodobiţi 

Pentru dummnia-ta gătiți. 
ȘI-o părechie de păpuci 

Cu talpă grâsă de cpă 

Să fie de căratii apă. 
Dacă nu vrei să mă credi 

Poftimii, pune mâna, vei! ... 

Io! cuconiţă miresă 

Nu fi aşa de lăcomosă! 

Nu te urăbi la luati | 

Cum te-ai grăbită la măritatit, 
Dacă dumnia-ta numai 

Ce va mai îngăduial 
Unii altii mire 'căpătai 

Du multă mai frum osti 

'Si la trupii mai-arătosil. 

Dar cuconiță miresă, 

Î'Tinerică și frumosă, 
Te. rogii a nu te lua 

După astă vorb'a mea, 

Că, chiar cuconașulti mire 

Mamnvâţati să dicii 

Că părinţii-aui vrutii 

așa. 

să slrice 

D-ta ai începutii a plânge, 
A te xăcta şi-a: dice: 
Că după altulă nu te-i duce. 

Și te-ai pustii pe vatră 

Si-al disii înturiată 

Că mai multi nu-i şedea fată!
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* Schimburile. 

Variantă din Fundulă-Moidovei, sati în districtulii Câmpulungului, com. de 
Toderi Leuștenti. 

Bună vremea, 

Bună vremea, 

La dumnia-vostră 

Bocri de casă, 

Sfetnici de masă, 

Dară mai cu de alesii 

Dumi-tale împărătesă, 
"Cinstită miresă. 

"Te aflămi voiosă 

Şi săn&tosă 
Ca o garolă alcsă, 

Înflorită și frumosă. 

Audindii de numele dumi-tale, 

Că ești împărătesă mare, 
Ală nost' tenării împăratit 
Pe noi slugi că ne-a chiematii 

Si ne-a mânatii 
Ca ncooţe să-ți wăsimu 

"Cit-ale dumi-tale să le potri vimă 
Noi negoţe amii oăsiti, 

Dară cit-a dumitale nu sai po- 
| Aa „[teivitiă. 

Ală nost tenări împărat 
Cu-atâta nu sa lăsat, 

“orte demineţă s'a sculată, 
Pe obrazii că sa spălati, 

La iec6ne s'a 'mchinatiă, 

In patru părți a căutată, 

Slugile şi le-a chemată, 

Şi porunc” aşa le-a dati 

Să 'nhame caii îndat'. 
Slugile sai adunati, 
Caii la butdau înhămată ; 

'| Corăbiile în 'Țarigradit 

  

Tântrulii. nostru impăratii 
In butcă că s'a ureatii, 
Shicit cailorii că le-a datii 
Si spre Duniăre-a plecati. 

Când la Dunăre-a ajunsi 
In corabie sa pusi 
Şi-apoi 6ră a plecati 
Toti în josii .spre 'Țarigradii. 
Dunărea sa turburată, 

Corăbierii. sai spăimîntati. 
Dară Domnulii, 

Care a ziditii pre totii 
A dati vreme mândră 
Şi liniștită 

Dunărea s'a limpeditii, 

omulii, 

ati sositil. 

In “Țarieradă dac'aii ajunsi 

Curțile s'aii închisii, 
Dughenele ş'aii deschisii, 

Şi-ali nost' tînără împăratii 

Trei dile, prin "Țarigrad 

Şi trei nopți sa preumblatii, 

Seumpă marfa cumpăratii, 

Pe corăbii o-ancăreatii. - 

Pe maren susi a plecati. 

Dară Domnulii, 

Care a ziditii pre totii omulit, 

A dată ună vânti tulburatii 

Corăbiile m loci ai statii. 

Alti nost' tînără împtratii 

Fârte răi sa supăratii, 

Nici cii-atâta nu sa lăsatii, 

Slugile şi le-a chiematii,



  

— 819 — 

Boi și biholi a'mjugată, 

ȘI-au' trasi corăbiile la usgatii, 
Scumpă marfa descăreatii : 
Taft împtrătesci, 
Basmale bocresci 

Și alte lucruri domnesci. 
Şi-alu nost -tinără împărati 

In radvane le-a'ncărcati 

Și la drumii a plecatii. 
Iră Domnuliă, 
Care a ziditii pre totii omulii, 

A datii vremi rele 

ȘI ploi grele. 
Drumurile sai smintitii, 

Rădvanele nai sositit. 

Tinărulii nostru'mpăratii 
Forte răi sa supăratii, 
Dar cu atâta nu s'a lăsati, 

Ci-a trimesti soli împărătesei 
Pe la târguri domnesci 

Saducă haine turcesci. 

Solii iuti ati alergat 

ȘI prin târguri ati âmblatii, 

Prin târguri domnesci   

Şi haine turcesci 
Cu preţii bunii le-a cumperatit 
Și uş6re le-ati purtati: 
Și n6ue ne-a dati 
A cuvinta 
Şi d-tale a ţi-le'nchina: | 
O vochiță mândră de mttasă, 
Să'ţi fie demblatii prin. casă, 
Şi-uni tulpană mândru cu flori 
Să-ţi fie de serbători 
Și-o părechi6 de ciolote roșidre” 
Ca să lencalţi mâni în piciore, 
Şi doue cununi de smochine 
Cu soțulii d-tale să trăesci bine 
Şi doue mere domnescă . 

Cu boerii să vorbescă, 

Cu stotnici să te sfătuesci: 

Pe care calo-ai să pornesci. 

liră de nu mă creqi 

) 

Poltimi pune mâna și veqi! 

Dar nu te sili la luatti 

Cum te-ai silită la măritată, 

Că ai sărită de pe cuptioriă pe vatră 

ȘI-al disit că nu-i remânea fată. 

, Schimburile 

Variantă din oraşului Rădăuţii peserisă dintrunii manuseriptii vechiă. 

“Bună vremea, 

Bună vremea, 

La Dumnia-vâstră 

Boeri de casă, ' 

Meseni de masă! 
Vamă întreba pe Dumnia-vâstră 

[de viaţă, 
Dar vedemii că viaţa vi-l bună 

Din a lui Dumnedeii milă 

Și-a împăratului voc. |   

Bună vremea, 

Bună vremea, 

Mai alesii la Dumnia-ta jupânâsă 
Miresă ! 

Fii voiosă; 

Şi bucurosă 

Ca o parofalesă, 

Mândră și frumosă, | 

Că şi d-lui jupânulu mire 
Încă-l voios 

.
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Si bucurosti 

Ca şi-unii trandafiri 

Mândru și frumosi. 

Audindi de numele dumitale, 

Că eşti împărătesă mare 

A trimesii slugele 

Pe tâte ulițele 

Negvţe ca să oăsescă 

Cu ale d-tale să se potrivâscă. 

Neg6ţe ai. căsiti, 

Cu ale dumi-tale nu s'a potriviti. 

Ir ali nostru tînării împăratii 
Cu atâta nu s'a lăsatii. 

“Tâtă stea câtă s'a aflatii 

A scos'o la venatii 

Ca să vâneze munţii 
Cu delurile 
Şi câmpil 

„Cu florile, 

Dumbrăvile 

Cu isvorele 

Și măgurile 

Intru carele 

Lucuescii ferale, 

Ca să prindă rişii 
Și sobolii, , 
De care portă numai domnii 
Şi cu împărații. 

Er de vă ţineţi cu bănatii 
Noi putemii 
Să vă spunerhii 
Cu adevărată, 
Că alti nostru tânără împărat 
Nici cu atâta nu sa lăsată, 
Ci a trimesit cărți 
In doue părți: 
Lia împăratulii tureescă 
Și Vamptratulii moscăceseti 
Ca să caute negoțe. 

] Corturi 

  

Neg6ţe ai căutată, 

Pietre :scumpe ait aflati, 

Adamanturi ai găsită, 

Darcu a dumitale nu s'ati potriviti. 

Tentrulii nostru'mpărati 

Nici cu-atâta nu s'a lăsată, 

Ci fiind elii vrednici 

Și puternicii 
Pe calu a'ncălecatii, 

La mare a alergatii, 

Corăbii a înămită 
Șin ţara "Turcului Ic-a pornită. 

In “Ţarigeradiu daca ajunsi 

a întinsii 
Dughene a deschisi 

Și trei dile nencetati 
Şi trei dile prin Țarigrad 
Sa preumblatii, 
Multe mărfuri a cumptrati 

Șin corăbii le-a'ncăreatiă 

Şi'napoi pe mare le-a nturnatii. 

Dar Dumnedeii a datii 
Unii vântă mare'mviloratii, 

Corăbiile a'nturnatii 

Şinapoi că le-a mânatii, 
Şinapoi că le-a porniti 
Din cotro ele-aii veniti. 

Tenăruli nostru'mperatii 
Că atâta nu s'a lăsatii 
Boi și Divoli anămitii 

Corăbiile ai trecuti 
Negoţele aii descărcatii, 
Negoţe hocresci, 
Iucruri imptrătesci, 
Şi nouc ne-ai cuvîntatii 

Și noi tote le-amii “luati 

Şi dumi-tale le-amii închinati- 

Dar tinărulă nostru împăratii 

Cu-atâta nu sa lăsatii,
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Ci pe samă și-a luatii, 
Car fi multii mai potrivitii, 

Lucruri mal scumpe de găsitii. 

Si-așa cum a socotiti 

Rădvane-a și'nămitii 

Şin țara Turcului ne-a pornitii 

Și ne-a mânati la Veneţie 

Că mai de grabă marfă bună să-i vie. 

Eră domnuli Christosti 

Ca unii tare putinciosii 

A dati ploi rele, | 

Furtuni erele, 

Drumurile s'au stricati, 

Rădvanele nu sai înturnatii 

Ală nosttinării împeratii 
La mare a alergati, 

Corăbii a înămitii 
Şin ţara 'Purcului le-a porniti, 

Şi ne-ai mânati la Veneţie 

Că mai de grabă marfă bună să-i vie. 

Iă Domnul Christosii 

Ca unii tare putinciosit 

Venturi din față a porniti , 

Corăbiile încă mail sositii. 

Tir al nostru tinără împăratii 

Nici cu atâta nu s'a lăsatii 
Ci s'a luatii și a plecati 
Pe la farmarâce împărătesci 

Şi-acolo a cumptratii, 

Unu rendui de haine turcescă, 

Supţini şi ușore la purtatii, . 

Și ai preţii la cumptratii. 

Poftimii primesco: taftă lată, 

Din Bucuresci cumpărată; 

ŞI-o rochiță albă frumosă, 

Ca să-ţi fie de primblată prin casă. 
Iloloti roşii, a 
Cumpăratii de la Veneţic, 

Dumi-tale ca să-ţi ic,   

De 'nhobotatii cu bucurie., 

Să trăesci, jupânâsă, 

Miresă, 

Intru mulţi ani cu bucurie! 

Dumnedei sa te 'ndrepteze, 

Pe locului, 

Cu noroculu, . 

Pe viață, 

Cu dulceţă, 

Să trăesci ca vara, 

Ca primăvara, 

Şi ca tomna cca bogată, 
Cu destule 'mdestulată. 

Dumnedeii v& dărucscă, 

Viaţă îndelungată, 
Cu dragoste-amestecată, 

Milostivulă Dumnedei,. 

Să vă dăruescă, 
Cele șepte daruri, , 

Ce le-ai dăruită, 

La cei șepte Omeni: 

Bogtţiile lui Iocabii, 
Frumuseţele lui Iosili, 

Blândeţele lui Davidiă, 

Inţelepciunca lui Solomoni, 

Tăria lui Samsonii, 

YVetejia lui Alecsandru Machedonă, 
Si totagulu lui Aronii, 

Celă de doi-sprece ani uitati, 
Şi-ai înfrunqită ncudati, 
Și să vă bucuraţi, 

Cum s'a bucuratii Noe, 

In corabic, 

Că acolo a fostii bucurie, * 

La tâtă lumea, 

Şi să vă mai Ducuraţi, 

Cum s'a bucurati, 

Fericita Ilena, 

Când a aflatii,



Cinstită crucea lui Christosii, 

Că atuncea,. 

Pre noi pre toţi ne-a aflati. 
Ei dumi-tale îţi închină, 
Cu unit păhăreli de vinit, 

Ir Dumnedeii îndurată, 

T6te câte vamit urati, 

Să vă dăruescă deplinii; 

Să fie și de holercă, 
Că totii nu mi-a [i nemică, 

Să trăesci poti 

Să te bei de toti. 
Dar tu pântece nu te bucura, 

Că 'tu nu teii sătura, 

Nici c'o mie de acestea! 

Schimburile 

Variantă din Iorodniculti-de-josă, sată în districtului Rădăuțului, com. de 

fostulii mei conscolarit 

Bună vremea, 

Bună vremea, 

La Dumnia-vâstră, 

Cinstiţi socri mari, 
Şi la Dumnia-vâstră, 

Meseni de masă, 

Bocră de casă!: 

Meseni la masă tocmiţi,: 

Ca primăvara pomi'nfloriţi. 
“Dar pân” ce Dumnia-vâstră, 

Ni veţi mulțimi, 

Și ne veţi pofti, 

„Noi și mal nainte vom îndrăsni, 
Şi mai aprâpe vomii .veni, 
La acestă masă, 

Mândră și frumosă, 

Mândru gătită, 

Cu măsline "mpodobită,, 

Mândru gătată, 
Cu bucate 'ncărcată, 

Cu mesceni încunjurată. 
Dar mai alesii bună vremea, 
Bună vremea, 
La Dumnia-ta jupânesă 

Miresă, 

d-lă Petrea Prelipeenit. - 

Fii veselă şi voidsă 

Ca o gardă frumosă, 

Ca o varofă 'nllorită, 

In grădină răsădită. 

Că şi-alu nostru înălțat, 

Tentră, voinici împăratii, 

Incă-i veseli și voiosii, 

Ca unii trandafirii frumosi, 

Trandafiri mândru "'nfloriti, 

In grădină răsăditit. 

Cali nost tânără împtratii. 
A auditit nu o dat, | 

De numele Dumi-talc, 

Că te-ai rădicatu, 

Împărătesă Mare, 

Cu oști orele, 
In potriva dumi-sale. 

Dar ali nostru lăudatii, 

Tânăr, voinici împărati, 

De-asta nu sa supăratii, 

Slugile și le-a ehiematii, 

Şi a trimesit slugile 
Prin tote ulițele, 

Prin tote curţile, 

Prin tote cetăţile,  
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Haine bune să neoâţă, 

Dup'a Dumitale faţă, 
"Ele să se potrivescă, 

Şi pe trupă bine să se lovescă. 

Slugile Paă ascultată, | 

Ilalne bune-aii căutătiă, 

Ilaine bunc-aăi găsită, 

Dup'a Dumi-tale față, 

Ele nu suaii potriviti. 

Tenărulti nostru împăratii, 

Atunci s'a cam supărat, 

În scări de-argintii sa rădicatii, 

Slugilori poruncă a datii, 
Caii la radvanii ai înhămatii, 

Morinde și bani ati încărcatii, 

Târgurile m lungiși, 

Cetățile în curmediși, 

Singurii le-a luatit, 

Și le-a cutrieralii, 

Dup'a Dumi-tale faţă, 
Hainc-a căutată, 

Haine multe a găsită, 

Dupa Dumi-tale faţă, 

Nu sai .potrivitii.. 

Tinărulii nostru 'mpărati 

Cu atâta nu s'a lăsatii, 

Cail. la butea nhămatii 

Pe. drumulit 'Ţarigradului 

In josii s'a luatii. 

In Țarigradi când a ajunsi 

Corturi a întinsii 

Dugheni a deschisit 
Feliti de felii de marfa scosit 

Ilaine mândre de mâtasă 

Bătute cu firii de argintii 

Dup'a a Dumictale laţă 
Bine s'a potrivită. : 

Cu multi preţ le-a cumpăratii 

Și ușore le-a purtati, |   

" 
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Că de-acele scumpe haine 
Nimene nu pârtă alţii 

De câtă craii şi împărații. 

Şi ală nost' tineri împerată. 

Maria cum a cumperatii, 

Tetă pe locii o-a luati 

Sin corabie o a'ncărcatii, 

Pe Dunăre s'a luati, 

Pe Dunăre "m susii a plecatii 

Dar el când a fosti 

La midlocii de cale, 

A dati Dumnedeii 
Nişte vântuni rele 

Şi nişte ploi grele, 

Apele sai tulburatii, 

Corabia s'a lăsatit 

De rtulă venturilori 

In miloculi apeloră, 

Şi-unt pici de nu s'a'necată. 

'Fin&rulii” nostru împăratii 

Forte râi sa suptratii 

Şi trei dile nemcetatii 

N'a Dhăutii nici n'a mâncatii, 

Ci ca omii bunit șinvețati 

Si prin multe şcoli âmblatiă 

Faţa spre ceriit și-a nturnatii 

Lui Dumnedei s'a rugatit. 

Dumnedei, ca celii îndurat, 

Ploile a încetatii, 
Vânturile a alinată. 

Ploile sai olicuită, 

Vânturile ai îngăduitii, - 

Apele sati mulcomitii, 

Vălurile s'aii. limpeditiă, 

Corabia s'a urnitii, 

De-asupra apcă a ceșitii. 

Tînărulă nostru împeratii 
Fârte multii sa bucuratii, 

Ci-atâta nu s'a 'ndestulatiă,
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Inapoi s'a înturnati, 
Inapoi în 'Ţarieradi, 
Firii şi mă&tas'a cumpăratit, 

Doi și bivoli a'mjugatii, 
Şl-a trasi corabia la useatit 

Şi câte ai fostit încărcatii 

“TOte le-ai descărealii 

Și cele mai mari 
, 

Lue-ati. pusi pe care mai mari, 

Și cele mai mici 
Jue-ati pusii pe cară mai mici 

Și le-ami adusi tâte-aici, 
Și-aică pe tipsie 
De argintii le-ami adusi! 

Sinaintea Dumi-tale, 

Jupânesă 

Miresă, | 

Tote le-amii pusti. 
Și pe noi de nu ne credi 

Poftim, pune mâna, vedi! 

li dacă pote te temi 
De vro 'nșelăciune 

Noi vi le-omit spune. 
Chiar și pe nume; 

Er de te ţii cu. biănatii 
Noi ne vomii întâree 'ndat 
Inapoi la 'Țarieradii 
Să ni le serie 

Pe hârtie | 
Și-atunei și mai bine 
Pe nume ţi le-omii spune: 
Ți-ami adusă unit Hobotă 
Mândru cornuratii 

Pe astă sară demnchinatiă, 
Pe mâni sară de hobotatiă, 
Și-unii fesclorii 

Roșiorii 
Mândru şi rotati 

Din “Ţarigradi   

Cumprati, 

Cu canafei de mâtasă 

De primblatii sera prin casă; 

Şi-o oglinduță 'mceornurată 
De uitatit în ea câte-odată; 
Şi niște ctoloțele 
Tare frumușele 

Și sprintinele, - 

Cu vaimele voșiore 

De trasii pe piciore, 

Cu căputa de capră 
Şi cu talpa de cpă 
De adusi cu ele și apă. 

Poftim, jupânesă, 
Cinstită miresă ! 

Calu nost' tincrii împeratit 
S'a fosti rugati 

Să nu-ţi fie cu Dănati 

Schimburile să primesci, 
De bănuită să nu bănuesci, 
Slugele să le cinstesci 

Câte cună păhară de vinii 

Să fie voia deplinii, 

Iv de nu va [Îi vin 
Cu vr'o doue de holercă, 

Că nică de-acelea nu ne-a i ne 

Poltimii, jupânesă [mică. 
Miresă ! | 

Ori de nu poți Dunmnia-ta 

Macar o druşcuţă care-ta! 

Ilo ! jupânesă 

Miresă ! 

Nu te sili cu luatulit 

Cum te-ai siliti cu măritatuli, 

Că. părinţii Dumi-tale 

Cuprinqendu-i mare jale 

Sati fosti pusi în cale 

Ca numai decât să striccii, 

Dumnia-ta ai prinsă a plânge
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Și te-ai pusă de price 

Şi-ai disă să nu strice, 

Că ci de-orii strica 
Te-i duce și te-i îneca 

Intro baltă mare, lată, 

De optii ani uscată. 

Şi te-ai datii cu -dosulii de vatră 

Şi-ai disă tare supărată, 
Că nu-i şedea mai multii fată; 

Şi te-ai dată 
Cu dosulă de-unit polobocii 

Şi-al dist că numai cu N. 
Vei avea mare norocii. 

Atunci prinții Dumi-tale 

îrăși sai pusii în cale 
Şi sau sfătuitii așa. 

Că de câtă Dumnia-ta 

Capulă ţi-l strica, 
Mai bine te-orii mărita. 

Ian poltimi jupânesă 

Miresă ! 
Schimburile să primiţi, 

A bănui să nu bănuiţi, 

Pe slugi cu ce-va cinstiți 

Câte unii păharu de vinti 

Să vă fie voia deplini, 

Dacă nu cu unuliă de vinii 

Cu unulii de btutură 
Să ai mai multă voe bună! 

Să trăesci jupânesă 

Miresă ! 
Și vă mulțămescii 

Pentru-acestii păharii 

De zăharii ! ” - 

Dumnedeii să vă trăâscă 

Și vE dăruâscă 

Stemă cerescă, 

“Corână domnescă 

Sai împărătescă, -   

Scauni domnesci 
ÎN va us u 

Şi toiagit împărătescti. 

Să vă bucuraţi 

Cum s'a bucurati 
Și să vă veseliţi 

Cum sa veselitii 

Proroculii Aronti 

Când i-a înverditii 

Toiagulii celt minunati 

De doi-spre-dece ani uscată 
Nerouratit 

Şi neplouatii 
In mâna lui ncudatt: 

Să vă bucuraţi 

Cum sa bucuratii, 

Şi să vă veseliţi 

Cum su veselitu 
Impărătesa Ilena, - 

Când a găsitii crucea 
Domnului Christosii, . 

Care ni-i la toţi de folosii. 

Crucea lui Christosti 

Cea adevărată, 

Care ni-i de folosii 

La toți nu odată. 

S'aveţi puterea lui Samsoni, 
Bogăția lui lovi. . 

Să trăiţi la bunit traii 

Ca şin raiii, | 
Şi la locit 

Cu norocii, 

La viaţă 
Cu duleâță. 

Să trăesci și tu potă, 

Că am să te heu de totii! 

Da tu pântece nu te bucura, 

Că cu atâta nu te-i sătura, 

Iţi mai trebue vr'o câte-va. 

Să trăesci podea cr&pată
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Să-lă tori în astă gură căscată. 

Să trăesci şi tu grindă. 
Să casce gura cci din tindă. 

Să trăescă și iștealalți toţi 

Şi miresa cu-alii ci soţii! 

    

Amin, amin, amin! 

Şi cine n'a dice: amin, 

iSă dee cu capulă întruni spini, 
Că atunci apoi a dice 
Si ue dâue ori camin!» 

Schimburile 

Variantă din. Margine, sati în distrietulă Rădiuţului, com. de Efrimă Bod: 

naresculi, stud. gimn. 

Bună vremea, 

Bună vremca, 

Bocri de casă, 

Boeri de masă, 

Cinstiţi meseni Dumnia-vostră! 
Ce-amit veniti la Dumnia-vostră 7 

Ami veniti să v& vedemit 

De viaţă să v€ întrebămii. 
„Dar noi prea bine vedemii 

Că viaţa dumnia-vostră 

Vi-i destulă de bună 

Din a lui Dumnedei milă 

Şi-a împăratului voe. 

Dar oii mai nainte voit îndrăsni 

Și mai aprâpe voit păși 

Și de Dumnia-ta jupâncsă 
Împărătesă 

M'oiii apropia, 

Şi cu Dumnia-ta 

Voiit vorbi 

Şi voii sfătui. 
Ei! Bună vremea 
Bună vremea, 

Jupân6să 
Miresă, 

Fii voiosă 

Și bucurâsă 

Ca şi o garofă alcsă, 

?   

Mândră şi frumosă, 

Că și jupânuliă mire 

Incă-i volosti 

Şi bucurosii 

Ca și-unii trandafirii 

Mândru și frumosi. 

Audindi Dumnia-sa 

De numele Dumi-tale, 

Că ești împerătesă mare 

A trimesti slugile 

Pe tote ulițele, 

Newoţe să găsescă 

Cu a Dumictale să se potrivescă. 

Neg6ţe ai găsitii 

Dar cu-a Dumi-tale nu sai potii- 

Dar alii nostru cinstitii vit. 

Și vestitii 

Impăratii 

Cu atâta nu s'a lăsatii, 

Ci a scosă îndat' 

Totă 6stea la venati 

Să veneze câmpii 

Cu florile, 

Munţii 

Cu ferele, 
Dumbrăvile 

Cu isvorele, 

Și măeurile



  

— 327 

Intru carile, 

Locuescit fcrele. 

Să veneze fier 

ȘI jderi. 

Dar pe sama şi-a trasi 

Că feri 
Și jderii 

Nu pârtă numai domnii 
Și'mpăraţii. 

Dar ală nost'tinări împărati 
Nici cu-atâta nu s'a lăsatit 
Ci pe calit ancălicată, 

La mare a alergati, 

Și corăbii a'năimitii 

Şin ţara Turcului le-a pornitii 

Şi le-a mânati 

Pânăn farigradi. 
Șin "Țarigrad când a ajunsi 

Dugheni a deschisi, 

Şi trei dilo nemcetatii 

Şi trei nopţi neprecurmatii 
Prin dugheni sa preumblatii 

Şi harabăli a ncărcâtii 

De giulgiuciă, 

Și Vorongiuciă, 

Și la drumii a plecatii. 

Milostivulti Dumnedei, 

Ca unii vrednici, 
Și puternică, 

Vânti din faţă a dati, 

Și vremi rele, 

Şi ploi erele, 
Drumurile sai sfărmatii, 

IHarabalele înapoi s'aii dati, 

De unde ati fostii pornite, 

De unde ai fostii venite. 

Dar alti nostru. împărată, 

Nici cit-atâta nu s'a lăsatii, 

Ce-a fosti mai bunti a luatii,. - 

Ca şi cum amit [i.sciută, . - 
Ce Dumi-tale de multă 

Îţi va fi fostii plăcutii : 
Colaci cu zăhăreturi, 

Tencuri de diamanturi, 

Buţi de adămostă, 

Lucruri scumpe 'mpărătesci. 

Ali nost tinării împăratii, 

Nici cu atâta nu s'a lăsată, 

Pe uni calit a încălicati, 
Prin oraşe sa luati, 

Prin oraşe 'mp&rătesci, 

Şi-unii rendu de haine turcescă, 

Eli sa pusi și-a cumpărati, 

Cu preţii buni le-a cumpăratit, 

Cu uşurinţă le-a purtatii, 
Cu ușurința Dumi- tale, 
Jupânâsă, | 

Împărătesă. 

2 n6ue oşteniloră, 

Așa ne-a cuvîntatii, 

Ca şi cum noi ami [i sciutii, 

Ce ţi-ar fi de 'ntrebuinţată: 

Oglindă nu prea mare, 

Numai după faţa Dumi-tale. 

Şi hobotă roşii amalui, 

Cumpăratii din Vencţii. 

Poftimii jupânessă, 

Miresă, 

Întinde mâna, 

“|! Ca să se'nerâdă 'inima.. 

Părinţii Dumi-tale, 
Intrunii rendi, 

Avea de sândii, 

Ba chiar se puse de price, 

Ca nunta să strice. 

ră Dumnia-ta, 

Ai prinsi din buze a pân, 
Și din gură a tindă, .  
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Şi ușa a ishi: 
Şi astfelă a vorbi : 

—0Of! maică! 
Of! taică! 
Dacă nu mi-ți mărita, 

In heleşteii m'oiti încca! 

Ew părinţii Dumi-tale, 
Incă și-au luatii de semă, 

Altmintrelea, 

Şi au disii așa: 

Decâtu fiica ni s'a încca. 

Ilai mal bine şi-o-omii mărita. 

Poftimi jupânesă, 

Miresă ! 
Că ţi-a trimesii jupânuli mire, 

Nişte papuci cu. îlori, 
Ca să-i ai de sărbători, 

Nisce, ciobote de capră, 
Cu talpă de cpă. 
Poftimă jupânesă, 

Miresă, 

De nu cred, 

Pune mâna de vedi! 
Poltimi !. traiulă vomit lăsa, 

Dar poclidulii vomit lua, 

Și curendi ne-omit depărta, 
Că avemii o gârlă de trecuti, 

Că ne iesi ficrelc, 

Şi ne ţinii cărările, 

Şi ne tememit că ne-orii încolţi,. 

Că Dumnia-vostră, de-ţi veni, 
Mâni la noi, mai răi îţi păţi. 
Să trăesci jupânesă 

« Miresă ! | 

La mulţi ani cu bucurie, 

Și cu veselie, 

Ca vara, 

Ca primăvara, | 

Ca tâmna cea bogată,.   

Cu destule 'mdestulată. 

Dumnedei să v& îndrepte. 

Supre loci 
Cu noroci, 

Supre viaţă 
Cu dulecţiă. 
Să vă dăruescă, 
Domnulti Dumnedeii, 

Cele șepte daruri, 
Cariă le-a dăruit, 

La cei şepte 6meni: 

Frumuseţele , 

Lui losilii, 

Blândeţele 
Lui Davidă, 
Înţelepciunea lui Solomonii. 

Puterea lui Machedonit; 

Si toiagulii lui Aronii. 

Căci ori-cine s'a. uitati, 

A vădutii cit-adevăratii, 

C'acestii toiagii minunati, 

De doi-sprece ani useatii, 

A odeăslitii” neudati. 

Şi să vă mai bucuraţi, 

Precum mi Sa bucuratii, 

Şi Noe, 

In corabie, 

Şi încă să v& înbucuraţi, 

Precum mi sa bucurati, 

Fericita "mpărătesă, 
Maica Ilenă, 

Când a aflati, 

Cinstita eruce-a lui Christosii, 

Care-o vedemii și noi toţi. 

Şi de-aceca am înqiuatii, 

Şi n6ptea a înoptatii, 

Dar unii păhăreli de cinste; 

Amândoi n'amii închinatii. 

Să străesci jupânesă,
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Miresă ! 

Cu statului de busuiocii, 

Și cu gura de zăharii. 

Ca să cinstimii şi noi totu, 

Ce-i în istă cinstită păhară. 

Şi mulțămeseii de-acestii păhari, 

Ca şi Domnului de darit. 

Să trăâscă înaltulit podit, 

Cam să bei păharulit totii. 

Să trăesci şi tu podea, 

Să Dee gura mea, -   

Să trăescă şi tu grindă, 

Că soerii cci mari 

Mori de risti în tindă. 

Er tu pântece nu te bucura, 

Că nici” cu douc, trei nu moi 
- [sătura. 

Nici tu meștere de la ușă, 

În lature nu te uita, 

Că te-ajunge renduli, 
Şi pe Dumnia-ta!... 

Schimburile 

Variantă din Valea-sacă, sati în districtulă Ilomorului, com. de fostulă mei 

conşcolarii Ionii Drobii. 

Bună vremea, 

Bună vremca, 
La Dumnia-vostră, boeri de casă, 

E mai alesă la Dumnia-ta, 

Cinstită împărătesă . | 
Vedemii că bine-voiţi 

ŞI liboviți 
Din mila lui Dumnedeii 

Și-a cinstitului împăratii. 
Alt nost cinstiti împtratii 

A auditii de numele Dumi-tale, 

Că eşti împărătesă lorte marc, 
Şi forte deminâţă s'a sculatii, 

Pe obrazii că sa spălată, 

La icâne samchinati, 

In patru părţi a cătatit 
Și slugile și-a chiematii 

Și caii i-ati înhămatii 
Cătră "Țarigradă ai plecati. 
In “Țarigrad dac'aii ajunsi 

Corturi ati întinsii, | 
Trei dile și trei nopţi nencetatii   

Pe uliţă ati âmblatii 

Toti prin târgă prin Țarioradii 

Scumpii at cumperati, 

Corăbil ai încăreatii 

Şi pe marenapol ati înturnatii. 

Când aă.tostii la mijloc de mare. 

A dati Dumnedcă unii ventii forte 

[tare 

Şi-a'ntorsii corabia din. cotro a 

[venitii, 

Er alu nosttenări împtratii 

Forte reii sa suptratii 

[Da nici cu-atâta nu s'a Lăsatii, 

Slugile a strigatii 

Caii ati încălicatii, - 
La armaroce ai alergatii, 

Că să-ţi cumpere Dumi-tale 

Unii rândit de strae. 
Unii rendii de strac-aii căutatii 

Și cu preţii le-ati cumpăratii, . 

Şi-să ușore la purtati: 

Rochie albă de mttasă,
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Şi papucă cu llori : 
Să-ţi fie de sărbători, 
Şi uni brâă cam mă... 

Poltimii ! de nu credi, 
Pune mâna vedi!... 

“Da nu te bucura la luati, 

Cum te-ai bucurati 
La măritatii, 

Că părinţii Dumi-tale 

Ati disă că nu te-ori da, 
Ira Dumnia-ta 

Ai strigatui funie, că te-i spzânzura. 
Da noi lc-omii da 

La gazda de loci 

Să fie'ntr'unii ciasii cu norocii... 

Poftimi s6cră mare!... 

Mirilorii să fiec de bine 

Minciunile de la mine!... 

Schimburile 

Variantă din Voitinelă, sati în districtulă Rădăuţului, com de d-lă Teofilă 
Gramatoviciă, juristă. 

Bună diua, 

Bună diua 

La Dumiia-vâtră 

Căsași de casă, 

Oşteni de masă | 
Daţi-ne calea: 
Şi cărarea 

Să tragemii la alti Dumnia- vostre 
Stolnici celt mare! 
Bună diua, 

Bună diua, 

Jupânesă 

Miresă ! 

Ce stai în rotă 
Imprejurată | 
Și Dumnia-ta supărată? 
Multi Dumnia-vâstră pre noi ne-aţi 

“purtati. 
Tâte târgurile am âmblatii 
Şi strac am căutatu. 
Dup'a Dumnia-vâstre fapte n'amii 

[aflată. 
Atunci noi lare nc-amti sup&ratu 
Și napoi ne-am înturnată, 

. 

Incă nici cu-atâta nu ne-am lăsatii, 

Că de târouli lui Țarigradit 

Amii fostii uitati. 

Pe-unii calii bună amă încălecatit 

Şin târgului lui Țarieradii 
Am alergatii, 
De trei ori târgul am încunjurati 

Și prin mijlocii am âmblatii 

Și strac ca dup'a Dumnia-vostră 
[faţă n'am allată. 

Când mai din târgit eșindii 

Şi-ună cortii întinsti vădendii 
Noi acolo ami întratii 

ȘI strae ca dup'a Dumnia-vostre 

[îapte-am aflati. 

Atunce unii feciori s'a aflată 

De neguţitorii mare sa dalii 
Şi în cortii că sa băgatii 

Şi s'a neguțatii 
Și în faţa lui am stati 

Când bani pe dinsele ami dati 

Cu aurii și-argintii lc-amii plătitii 

Şi frumosi le-ami tencuitii 

Şi la Dumnfa-vostră ami venitii.  
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Când amii fostii la unit mijlocii de 

. [pămîntii 

A dată Dumnedeă unit vânti 

Mare și înfăşuratit 

"Şi corabia nc-a resturnatil. 

Poftimă jupânesă 

Miresă ! . | 

Et v&du că mi te silesci cu luatulii 

Cum te-ai siliti! cu măritatulu, 

Căcângl ați făcutii legătură de nuntă 

Esti fraţi şi surori sta   

Prăcă (|) ca să strice 

Eră Dumnia-ta 

AI înccputii a suspina 
Şi-a plânge, 
Şi-ai disti, că voi de-ţi strica, 

Et unt bolohani de grumazii 
[mik-oii lega 

Şintr'o baltă sacă m'oiit îneca. 

Ei ră sau sfătuiti 

Că de câtit Dumnia-ta te-i strica . 

li mai bine te-orii mărita. 

Schimburile 

Variantă din Ilișescă, dict. de Ilie alti lui Marcu Ungureni. 

Bună vremea, 

Bună vremea, 

Intr'acestă casă, 
La acâstă masă,. 

Și la Dumnia-vostră,. 
Cinstiţi nuntaşi, 

Meseni împrejurași! 
Dar mai cu de-alesii, 

Bună vremea, 

Bună vremea, 
La Dumnia ta jupâne mire, 
Fii veseli și voiosii, 

“Ca şi-un trandafirii frumosi, 

Că și-a nostră "mpărătesă, 
Incă-i veselă, voiosă, 

Ca și-o garâfă lrumâsă. 
Audindi de numele Dumi-tale, 

Că eşti neguţitoriii marc, - 
Sa bucurati forte tare. 

kr” a n6stră 'mpirătâsă, . 

  

- (1) În unele locuri se dice prici. 

  

"Vote târgurile, 

Si tote orașele, 

Le-a cutricratii, 

Si le-a călcatii, 

Feliă de felii de marfa căutatit 

După a Dumi-tale faţă n'a aflati. 

Dar a nostră 'mpărătesă, 

Tînără și curagiosă, 

Fiindi vrednică, 

Şi puternică, 

Ciă-atâta nu s'a lăsatii. 

Dimincţa s'a sculatii, 
Pe ochi negri sa spălatii, 

Lui Dumnedeii sa rugati, 

In vădvanti de-aură sa pusă, 

Pân' la 'Ţarigradii s'a dusit. 

Acolo cum 'a ajunsii, 

“Trei dile neprecurmatit, 

Şi trei nopţi ncîncetatii, 

Prin 'Ţarieradă a âmblatit, 

Marfă de:care a cătatii,
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Multă și buna afllatii, 
Miliâne de galbeni a datii, 

Si ?n tipsil de diamantură, 
Frumosi şi bine-a legato, 

I.a corabic-a cărat'o, 

Grea zahara a rădicati, 

Pe mare "m josti a plecatii. 

Şi Dumnedeă înduratii, 
Nu multi după ce-a plecatii, 
Venturi protivnice-a dati, 

Venturi rele, 

Și vremuri grele. 
Vânturile ai suflatii, 

Valurile sau rădicati, 

Spre corabic-ati bătuti, 
Corabia 'n locii a stătutii, 

Şi din loci nu s'a urnitii, 

Parcă sari fi priponiti. 

Dar tin&ra "mpărătesă, 
Fiind tare curăgiosă, 

Fiind vrednică, 

Și puternică, 
Nici cit-atât nu sa lăsatii, 

Cindată a adunati, 

Patriarci şi mulţi vlădici, 

Şi mulţi alţi părinți mai mici, 

Și trei dile nemncetată, 

Și trei nopţi neprecurmati, 

La rusă cu dinși-a stati, 

Lui Dumnedeii s'a rugati, 

Până corabia singură 

In picăre s'a sculatuă, 

„Sen josti pe mare sa luati. 

[iv când a fostii la mijlocii de mare, 

Dumnedei sfântulii a dati 

Ună ventii mare spulburati, 

Corabia s'a resturnatii, * 

Negoţele s'aii înecatii. 
Iră noi,   

Acești vro doi, 

Trei ostenitori, 

De-asemenca călători, 

Pe-acolo că ne-amit allatii, 
Si-am sării, nu le-am lăsat, 
Și negâţele mai mice, 

| Le-am pusti tote prin caice, 

Si le-am adusi tote aice: 

Aucuşdre şi alune, 

Aerișire şi smochine, 
ȘI-o cămeșuică de ini, 
Să-ţi fie voia de plini, 
Cu cheutori de bumbacit. 

Cum Dumi-tale îţi placă. 
Ismănuțe de fuioră 

Cu găurele pe-unii piclorii, 

Da de-a fi vr'o găurea, 

M& apuci pe barba mea, 

Şi cunti brăcinarii de teii, 

Să nu'mbli după alte temă, 

Şi cu unul de mitasă, 

Să nu âmbli sera 
Nici când pe la case. 

Ii” cu aceste cu tote, 

Cu câte vi le-amit urati, 

Să fie cti-adeveratii. 

Pâte Dumnia-ta nu cred 

Poftimii, pune mâna ved 

Poltimit pune mâna, 

Că ţi-l vina! 
De te temi de-o 'nşelăciune, 

Noi pe nume ţi le-omii spune 

Pe părinții Dumi-tale, 

Ti -cuprins'o mare jale, 

Şi sati pusti de price, 

Ca să strice, 

Dumnia-ta aă prinsi a plân 

Şi te-ai dati, 

Cu capulii de-unit teii, 

o 

) 

i! 

WC,
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Șl-al strivată, 

Că nu-i mai ședea holteiii. 

Că de nu te-i însura, 

De grumazii o petră fi-r lega, 

N 
] Miresa, 

Să mi-lit primesc, 
| Oștenii să mi-i cinstesci, 
Pe meşteri cu bani să-i dăruesci. 

Sintr'o baltă uscată, ” IE oazdei de loci, 
Te vei îneca, | !Dee-i Dumnedei norocii, 
Că ca jupânesa N. nu-i alla. iși multă viaţă, 
Poftimii, jupâne mire, |Plină de duleeţă! ” 
Poclonă dela jupânesa, | 

Schimburile . 
Variantă din 'P 

„Bună vremea. 7 

. 

ună vremea, 

Jupâne mire ! 

Sara a 'nst&rată, 
Noi schimburi n'ami închinatii, 
ae s y x. 
ȘI-a fostii vremea mai de multii, 

Dar noi nu n -amti priceputi. 
Dumnia-ta sedi- volosti 
Și bucurosi 
Ca și-unii trandafiri frumosti. 
Er jupâncsa 
Miresa 
De Dumnia-ta. când a auditii 

FOrte bine "I-a părutii 
Ilalne lungi că ţi-a eroită : 
Cămeşuică de bumbacit 
Dup'a Dumi-tale placă 
Cusută totă cu liră 

Și cu aţă de roșcată 
Să nu umbli sara prin safii,: 
Că destulă at mat âmblatiă, 

Și cu brăcinariti de teiti 
Să nu umbli după temei! 
Poltimii, jupâne mirc, 
Daca nu mă eredi 

. 
$. FI. Dariană, Nunta la Româul. 

iscuţii, com. de Victorii Sorocânii, stud. gimn,. 

Pune mâna și .veqi!... 

Io ! jupâne mire! 

Nu te grăbi cu luatulii 

Cum te-ai orăbitii. cu'nsuratulii 
Ca unii mărit dulce cu legatuli, 
Nu te grăbi cu primitulii 
Cum grăbii cu logoditulă, 

Ca unit zarzără cu 'nfloritulii 

Că părinţii Dumi-tale aă disit 
Ca să mai rămâi feciorii, 

Că nu eşti prea Dbătrântori, 

Dumnia-ta te-ai supăratii 

Cu capulii de hornii te-ai dati... 

Părinţii-ati voiti să strice, 

Dumnia-ta ai prinsit a plânge. 

Părințil-ati âmblatiă a strica 

Dumnia-ta ai âmblată a toneca. 

Poftimii, jupâne. mire, 
Colaci de la jupânâsa : 

Mirâsa ! 

Dela noi puţină. 
Dela Dumnedeit mai multă, 

Poltimu primesce 
Câtă a datii Dumnedeii și câtă este!   

53
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Multă și buna aflatii, 
Miliâne de galbeni a datii, 

Si ?n tipsil de diamantură, 
Frumosi şi bine-a legato, 

I.a corabic-a cărat'o, 

Grea zahara a rădicati, 

Pe mare "m josti a plecatii. 

Şi Dumnedeă înduratii, 
Nu multi după ce-a plecatii, 
Venturi protivnice-a dati, 

Venturi rele, 

Și vremuri grele. 
Vânturile ai suflatii, 

Valurile sau rădicati, 

Spre corabic-ati bătuti, 
Corabia 'n locii a stătutii, 

Şi din loci nu s'a urnitii, 

Parcă sari fi priponiti. 

Dar tin&ra "mpărătesă, 
Fiind tare curăgiosă, 

Fiind vrednică, 

Și puternică, 
Nici cit-atât nu sa lăsatii, 

Cindată a adunati, 

Patriarci şi mulţi vlădici, 

Şi mulţi alţi părinți mai mici, 

Și trei dile nemncetată, 

Și trei nopţi neprecurmati, 

La rusă cu dinși-a stati, 

Lui Dumnedeii s'a rugati, 

Până corabia sinoură 

In picăre s'a sculatu, 

„Sen josti pe mare sa luati. 

[iv când a fostii la mijlocii de mare, 

Dumnedei sfântulii a dati 

Ună ventii mare spulburati, 

Corabia s'a resturnatii, * 

Negoţele s'aii înecatii. 
Iră noi,   

Acești vro doi, 

Trei ostenitori, 

De-asemenca călători, 

Pe-acolo că ne-amit allatii, 
Si-am sării, nu le-am lăsat, 
Și negâţele mai mice, 

| Le-am pusti tote prin caice, 

Şi le-am adusi tote aice: 

Aucuşdre şi alune, 

Aerișire şi smochine, 
ȘI-o cămeșuică de ini, 
Să-ţi fie voia de plini, 
Cu cheutori de bumbacit. 

Cum Dumi-tale îţi placă. 
Ismănuțe de fuioră 

Cu găurele pe-unii piclorii, 

Da de-a fi vr'o găurea, 

M& apuci pe barba mea, 

Şi cunti brăcinariti de teiii, 

Să nu'mbli după alte temă, 

Şi cu unul de mitasă, 

Să nu âmbli sera 
Nici când pe la case. 

Ii” cu aceste cu tote, 

Cu câte vi le-amit urati, 

Să fie cti-adeveratii. 

Pâte Dumnia-ta nu cred 

Poftimii, pune mâna ved 

Poltimit pune mâna, 

Că ţi-l vina! 
De te temi de-o 'nşelăciune, 

Noi pe nume ţi le-omii spune 

Pe părinții Dumi-tale, 

Ti -cuprins'o mare jale, 

Şi sati pusti de price, 

Ca să strice, 

Dumnia-ta aă prinsi a plân 

Şi te-ai dati, 

Cu capulii de-unii teii, 

o 

) 

i! 

WC,
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Șl-al strivată, 

Că nu-i mai ședea holteiii. 

Că de nu te-i însura, 

De grumazii o petră fi-r lega, 

N 
] Miresa, 

Să mi-lit primesc, 
| Oștenii să mi-i cinstesci, 
Pe meşteri cu bani să-i dăruesci. 

Sintr'o baltă uscată, ” IE oazdei de loci, 
Te vei îneca, | !Dee-i Dumnedei norocii, 
Că ca jupânesa N. nu-i alla. iși multă viaţă, 
Poftimii, jupâne mire, |Plină de duleeţă! ” 
Poclonă dela jupânesa, | 

Schimburile . 
Variantă din 'P 

„Bună vremea. 7 

. 

ună vremea, 

Jupâne mire ! 

Sara a 'nst&rată, 
Noi schimburi n'ami închinatii, 
ae s y x. 
ȘI-a fostii vremea mai de multii, 

Dar noi nu n -amti priceputi. 
Dumnia-ta sedi- volosti 
Și bucurosi 
Ca și-unii trandafiri frumosti. 
Er jupâncsa 
Miresa 
De Dumnia-ta. când a auditii 

FOrte bine "I-a părutii 
Ilalne lungi că ţi-a eroită : 
Cămeşuică de bumbacit 
Dup'a Dumi-tale placă 
Cusută totă cu liră 

Și cu aţă de roșcată 
Să nu umbli sara prin safii,: 
Că destulă at mat âmblatiă, 

Și cu brăcinariti de teiti 
Să nu umbli după temei! 
Poltimii, jupâne mirc, 
Daca nu mă eredi 

. 
$. FI. Dariană, Nunta la Româul. 

iscuţii, com. de Victorii Sorocânii, stud. gimn,. 

Pune mâna și .veqi!... 

Io ! jupâne mire! 

Nu te grăbi cu luatulii 

Cum te-ai orăbitii. cu'nsuratulii 
Ca unii mărit dulce cu legatuli, 
Nu te grăbi cu primitulii 
Cum grăbii cu logoditulă, 

Ca unit zarzără cu 'nfloritulii 

Că părinţii Dumi-tale aă disit 
Ca să mai rămâi feciorii, 

Că nu eşti prea Dbătrântori, 

Dumnia-ta te-ai supăratii 

Cu capulii de hornii te-ai dati... 

Părinţii-ati voiti să strice, 

Dumnia-ta ai prinsit a plânge. 

Părințil-ati âmblatiă a strica 

Dumnia-ta ai âmblată a toneca. 

Poftimii, jupâne. mire, 
Colaci de la jupânâsa : 

Mirâsa ! 

Dela noi puţină. 
Dela Dumnedeit mai multă, 

Poltimu primesce 
Câtă a datii Dumnedeii și câtă este!   

53



— 83t — , 

Schimburile. 

Variantă din Gura-llemorului, ccm. 

Bună sera, 

Bună sâra, 

Cinstiţi boeri de casă 

Şi *mprejurași de masă! 

V'am întreba pe Dumnia-vostră 

De traiii și de viață. 

_Dar vedemi că trăiţi bine. 

Şi vieţuiţi şi mai bine 
Din mila lui Dumnedeii. 

Dară mai cu de. alesi 

Bună sera, 

Bună sera, 
La Dumnia-ta, jupâne mire, 
Tii voiosii 

Şi veselosti, 

Precum ești și de frumosi, 

„Că și-a nostră împărătesă 
Încă-i voiosă 

Şi vesel6să, 
Precum e și de frumâsă. 

Noi de multi amii auditii 
De numele Dumi--tale, 

Cai fi ună negustorii mare. 

Dar și-a nostră "mpărătesă 

'Tântră şi multi frumâsă 

Încă-i negustoriț'alesă. 
Mulţi filosofi a .chiematii, 
Mulţi sfetnică a adunati 
Şi la sfatii cu ci a statii. 

Mare sfatii a sfătuitii 
Și pe urmă a porniti 

Pe ulițele 'Țarigradului 
'Tocma 'n ţara “Turcului. 
Dughene frumos'am văduti   

de Andreiii Diccanii. stud. einn. 

Multe negoţe am găsitii 

Ci-a Dumi-tale față s'a potriviti. 
Ir a nâstră "mpărătesă 

Tentră și multi frumosă 

Ca o bună și minti6să, 
Nică aşa nu sa lăsati, 

Marfa cumpărată, 
Corăbii a 'ncărcatit, 

Cai şi Divoli a nămitii, 

Corăbiile a urnitii, 

Pe înare 'n susii le-a porniti. 

Eră data Dumnedeii 

Erni grele, 
Geruri rele 
Şi unt ventii neforitiă 

Corăbiile ai prăvălită. 

lv a nâstră *mpărătesă, 

Tânără şi multă frumosă, 

Nici aşa nu s'a lăsatii, 

Cele mică le-a încărcatii 

Şi cu dinsele ami plecatii 

Şi aicea nc-amit aflati. 

Si dacă nu vrei să erei 

Poftimii, pune mâna, vedi.-- 

Ho, ho, ho! jupâne mire: 

Nu te grăbi cu luatulii, 

Cum te-ai grăbitii cu "nsuratulă, 

Că părinţii Dumi-tale 
Îi cuprinse mare.jale 

Şi-au disă că nu te- ori însură, 

Dară Domnia-ta 

Ai dist că te-i spânzura 

Dacă nu te-ori Însura, 

Şi mi te-ai dusi la uni teii
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Yai dist că mai multă nu vrei 

ă rămâi de-acum holtoiti, 

Că-i destulit de când șeqi holteiti, 
ȘI-ai venitii pân” la portiţă 

CP
 

fi
 

x 

„_Şi-al disă așa din guriţă 

Că-ţi trebue o copiliţă. 

Și-al venită pân' la ferestră 

Și-al disit că-ţi trebue nevastă. 

Noi în' răcori ne-amii băgatii, 

Tote 'n pământii le-am lăsatit 

Şi nevastă ți-amit cătată. 

Și dacă nu vrei să credi, 

Poftimă, pune mâna, vedi! 
Aici ai cămeș'alesă 

Deta n6stră'mpărătâsă, 

<T
, 

  

Tinără și multă frumâsă, 
Cămeșă de fuioră urzită 
Şi cu ini bătută, 
Cu sula cusută, 
Pe la ctupagă (1) 

Cu fluturi de fagii, 

Pe la şele 
Cârpită cu nucle, 
Pe la şolduri 
Totă noduri ; 

Şi îsmene de fulori 

Cu ţurțuri la unii piciori. 
Amin! amin! amin! 
Și uni păhară de vinii 

Să ne fie voia deplină! 

Schimburile 

Variantă din orașulii Câmpulungi, dictată de Nic. Lăcătuşti şi com. „de Y. 
Georgi, stud. gimn. 

Bună vremea, 

Bună vremea, 

Boeri Dumnia-vâstră ! 

Dar mai cu de-alesit 

Bună vremea, 

La Dumnia-ta prea'nălţate 

Și luminate'mpărate! 

Fii veselă și voiosii, 

Ca și-unti trandafiră 

Mândru și frumosă, 
Că şi-a n6stră'mpirătsă, 
Tenără, mândră miresă, 

Incă-i veselă, voiosă, 

„„Ca și-o garâlă alâsă 

Mândră și frumssă. 

Și ca ca auditii 

  

(1) Ciupagii=guleră. 

  

Din audulă Dumi-tale 

Că ești împăratii vestitii 
Şi mare, 

Şi-a trimesti solii 

Pe la tote târgurile, 

Şi-a trimesu solii 

Pe la tâte domniile 

Ca negoţii să negoţescă 
Și cu fața Dumi-tale 
Ca să mi se potrivescă. 

Şi soliile ai plecatii 
Şi negoţii ai căutati 

Şi negoță ai cumpărată 

Șin corăbii l-o'ncărcati, 

Dar Dumnedeit, fiindă rare, 
Puternic și tare,
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Venturi mai a rădicată, 

Nouri cu ploi, şi-a plouatit 
Si marea sa tulburatii 
Corăbierii s'a înspăimintată, 
Corabia în locii a stati. 
Dara nostră'mpărătesă 
Tenără şi curagiosă 
Avândă bivoli groși 
Şi mulţi boi irumoși, 

Bol și bivoli amjugatii 
Corabia a trasii. la uscati, 

Mândre lucruri a luati, 

Pre tote le-a descăreatii: 

Băsmăli mândre, bocresci, 

Caftanuri împerătesci. 
Dar'a nostră'mpărătesă, 

Tinără și multi frumosă, 

Cu-atâta nu s'a lăsată, 

Ci dâuc cărți a luati 
Și-a trimesi una 

La împăratului turcescii 
Și-a trimesti alta! 
La'mpăratului moscăcescit 

Să-i aducă 
Unii rendi de haine turcesci 

Şi unulă moscăcesci. 

Negustorii s'au luati 

Pe cai ai încălicatii, 

La 'Țarigradit ai alereatu 

Și trecă dile nencetatii 
Şi trei nopţi sait preumblatii 

Pe ulița 'Țarigradului, 
Pe uliţa împăratului. 
Dughenele s'a deschisi 

Corturile s'au întinsii 
Mândre haine ai cumpăratii. 
Negustori n'aii sosită, 

Da» ca a ci dttorii 
'Tote "și le-a împlinitii, 
Ca ţesută 
Și-a făcutii 

Uni lăicerași de bacală 
Să-ţi fie de pusii pe cală, 
Cămeșă de borunciucit 
Să-ţi fie de pusi pe trupii 
ȘI-o năframă de inii 

Să-ţi şterg musteța de vinit 

Si-untă colinderiă de vinarsit 

Că drăguţe ţi-ai mai remasii. 

/i
   

Schimburile. 

Variantă preserisă dinti'o cărticică serisă de G. Macovei, orășană din Rădăuţii. 

Bună vremea, 

Bună vremea 

La Dumnia-vostră, 

Bocri de casă! 

V'am întreba de viaţă! 
Dar noi prea bine vedemii 
Ca Dumnia-vostră viață 
Vi-i destulii de bună 
Din a lui Dumnedeii milă 

Si-a împăratului voc. : 

;Dară mai cu-alesi 

“Bună vremea, , 

Bună vremea. 

|La Dumnia-ta jupâne mire! 

o voiosii 

IŞi bucurosit | 

Ca Şi-unti trandafirii 

| Mândru şi frumosii,
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Că și Dumnia-oi, 
Jupânesa 

Miresa, 

- Imcă-i voidsă 

„Şi bucurâsă 

Ca și o garolă 

Mândră şi irumosă. 

Audindii de numele Dumi-tale, 

Că ești ună împăratii mare 

A trimesii slugile 

Pe tote ulițele 

Negoţe să găsescă 

Cu ale Dumi-tale să se potrivescă 
Slugile-ait porniti 

Neg6ţe-ai găsită, 
Cu ale Dumi-tale nu s'ati potrivită. 

Er a nostră'mpărătesă 
Tânără și multi frumâsă, 

Tiindi vrednică 

Şi puternică, 

Cu-atâta nu s'a lăsatiă, 

Telegari la bute'a pusti, 

Şi-apoi a luatii în susă, 

Drumul Ţarigradului. 
In 'Ţarigradu când a ajunsii, 

Corturi a întinsă, 

Dughenc-a deschisi, 
-Prin multe dughene-a umblatii, 

„Multe negâţe-a. cumpărati, 

Corăbiile a încărcatii, 
Totti de giulgiă cu borunciucii, 

Precum la unt împeratii, 

Tentră, frumosi, lăudată, 

Se cade ca să aducă,. 

Şi n6ue oștenilori, 

AqI ni le-a încredințată, - 
Și noi Dumi-tale vi Ic-ami închi- 
Cămeșulcă, (atit: 
Frumușică, 

De borunciucii, 

Să se lipâscă pe trupi, 
Și ismene de fuloriă, 
Cu găurele la unii piciori, 

Ismene supţiră de inu, 

Cu brâneții de ibrișinii, 

Să-ţi fie chefulii deplină, 
Și co viță de mătasă, 

Să umbli multi prin casă, 
Şi cuna de teii, 

Ca să nu te ici, 

Dup'alte femci. . | 
Acestea tâte să le primesci, 
Pe noi să nu bănuesci, 

Că noi multe ţi-am mai ura, 

Dar ne tememi c'omă Însera, . 
Şi ni-sii curţile departe, 

Pe niște văi adâncate, 

Și ne iesii ferele, 

Şi ne ţinii cărările, 
Și ne-orit găbui, 

Şi ne-orii încolţi 
Și r&i vomi păţi, 

i mai râi va fi! Şi   
Schimburile | 

Variantă din Voltinelă, com. de d-lii Teofili Gramatovică, juristii. 

Bună diua, 

Bună diua, 

A - . d 

Jupâne mire! 

„|Ce ești rotă 'mprejuratii,
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„Si Dumnia-ta supăratii ? 

Multi Dumnia-vostră pe noi ne-aţi 

[purtati, 
Tâte târgurile am umblată, 

Şi strac după a Dumnia-vostră fapte 
N'amit aflati, ” 

Atunci noi tare nc-amit superatii. 

Cu-atâta nu ne-ami lăsatii, 

Că de târgulă lui 'Țarigradi, 

Am fosti uitati. 
Pe-unit calit bunit am încălicată, 

Şi ?n târgului lui "Țarigrad, 

Am alergatii, 

De trei ori l-am încunjurată, 
Şi prin mijlocii am umblatii, 

Dar strace ca de pe-ale 
Dumnia-vâstră fapte n'amit aflată. 

Noi pus'am slugile, - 
Pe tote ulițele... 

«Voi strae de-ţi afla, 

Mie de seire mi-ţi da, 
Și eii oii merge de le-oiii cumpăra» 

Când noi mai din târg eşindi, 

Și-unii cortit întins și deschisti 

| [v&dendă, 
Noi în cortii că ne-amit băgatiu, 
Și trae ca după ale Dumi-tale fapte 

[am aflatti. 
Și-atunci o tată s'a aflati, 

Că în cortii s'a băgatii, 
Și sa neguțatii, 

Şi cit de faţă am stati, 
Când bani pe dinsele ati dată, 

Cu aurii și cu argintii le-ai plătitii. 
Și frumosi le-ati tencuită, 
Șin corabie le-ati porniti, 
ŞI la Dumnia-vostră am veniti. 
Când am fostii la mijlocii de pă- 

Îmîntăt,   

A dati Dumnedeii unii ventă, 

Uni vânti marenfășuratii 

Şi corabia ne-a resturnatii. 
Cari am fosti mai harnici am 

“ [seăpatii, 

Er cari at fostii mai slabi 
Acolo ait r&masii. 

Apoi poftimă, jupâne mire, 

C'am scăpată, să-ţi pară hine! 

Dar vădii că nu silesci cu cercatulă 

Cum te-ai siliti cu însuratulii, 

Că când ați făcut legătură denunţă, 
Eștilalţi frați şi surori 
Sta cu toții prăci să strice, 

Dumnia-ta ai începutii a plânge, 

A plânge și-a suspina 
Şi le-at (sit lorii așa: 
Că voi de-ţi strica, - 
Eu unti bolohanii de erumazii 

| [mi-oiii lega 

Şintr'o Daltă sacă m'oiii îneca ! 

Eră ci sai sfătuitii: 

Decâti Dumnia-ta tei strica 

Ei mai bine te-orii însura. 

D'apoi pottimi, jupâne mire! 

Vădi că nu silescă cu cereatulil 

Cum te-ai silită cu însuratulii, 

Că nu scil ce haine mândre ţi-am 

[adusit, 

'Ți-am adusti o cămeșă de înii - 

Cusută cu ibrișinii 

Pe margini cu săurele 

Ingrădită cu nuele, 

Tare mândru'ntraurită 

Ca cu nuele de răchită, 

De n'a fi vo găurea 

Dee sama barba mea. 

Şi ismene de [uiorii 

Cu găurele pe-unii piciorii.
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Si-ar fi făcutu și pe celalaltii 

Dară s'a 'ntemplată 

Că nici o dat 

Nicăiui n'al însăratii. 

Da le-i da vro datăn josit 

Şi ţi-a face şi pe dosii. 

Și ţi-a pusti brăcinari de teii 

Să nu te ţii dipe femei, ' 

Că de te-a prinde cu altă temee 

Şi aestea ar să ţi lo ice... 
Vei câte ţi le-am urati   

Tote-să cu adeveratii, 

De “ar afla vro minciună 

Să mă pălesci 
Cu vo trei păhare de vinii în sură, 

C'oii ţinea gura ciscată 
Şi pe tustrele le-oiti be de-odată. 

Da tu grindă nu te încorda, 

Că ei nu m'oii îmbeta, 
Că mi-oiu face gura lcică 

Şi pântecele o balercă 

Ca să mai poti be și holercă., 

Schimburile 

Variantă din Bălăcena, satii în distrietulă Sucevii, dict. de Ionii Cormuşii și 

com. de Michaiit Jemna, stud. gimn. 

Bună vremea, 

Bună vremea 

La masă 

Frumâsă, | 

Boer Dumnia-vostră ! 

Mai cu samă însă 

La dumnia-ta jupân6s 

Miresă, să to faci voiosă, 

După cum ești de frumosă. 

Că și jupânulii mire 
Incă s'a făcutii volosit 

După cum e de frumosi 

Jupânuli, mire pe-aică 

Pe la dumnia-vostră 

A mai âmblati, 
Forte bine sama a luati. 

Ală nosttânără împăratii 
Demincţă s'a sculată, 
Pe obrazii că sa spălatii, 

La icâne s'a 'nchinatii, 

Lui Dumnedeă s'a rugati, 
Pe calii a încălicatit, 

ă 
d) 

  

La Târgulă-frumosă a alergatii, 

Trei ile şi trei nopţi a âmblat 

Marii 

Şi podobă 

După faţa Dumi-tale a Cautati. 

Marfă 

Si podebă 

După faţa Dumi-tale n'a aflată. 

Forte răi sa supăratii 

Si'napoi sa înturnatu. 

Dar ală nost'tenării împeratii 

Cu-atâta nu s'a lăsatii. 

Demincţă s'a sculatii 

“Pe ochi nceri sa spălată 

Şi la sâre sa „uitati, 

Intrunii caicti sa aruncati, 

Corabia a'mpănatii, 
Marfă 

Şi pod6bă 

După fața Dumi- tale-a căutatii. 

Marfă 

Și podobă
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Cum a căutati | 

Ală nost'tânăriă impăr ati 

A aflati. 

Eli fârte sa bucurati, 

Cu cotulă le-a măsuratii 

Cu faţa Dumi-tale le-a asem&natii. 

Cu cotulii le-a coțită, 
Cu faţa Dumi-tale le-a potrivitii, 
Cu galbeni le-a cumpenitii, 
In tencuri le-a tencuitii, 

In corabie le-a suitii, 

Corabia "pe mare'n susii a pornită, 

Când a lostă la mijlocii de cale 
A dati Dumnedeii vremi grele: 
Venturi mari 

Şi geruri tari. 
Dumnedeii er sa milostivitii, 

Venturi mari amgăduitii, 
Geruri tari a aleniti, 

Noi. la curțilempărătesci amit so- 

| [sitii. 
Dar ală nost'tenărit împăratii 
Cu-atâta nu s'a lăsatii, 

Pe calu a încălicati, 

La '"Ţarigradi a alergat, 
Douesprece șferi de mătasa cum- 

[păratu, 
“La corabie le-a legati, 

Doisprece bivoli a'mjugatit 
Și-a trasă corabia pe uscatii, 
Ca să fie lucru de miratiă; 
Că marfă 
Şi podobă 
După faţa Dumi-tale 

Cum a căutatii 
A aflati: , 
Ioboţeli denhobotatiă 

„Şi fosti cu canafi -: .- 
Să-ţi fie de pusit pe capi,   

Papuci cu flori 

Să-ţi fie de sărbători, 

Cioboţele gălbiore 
Să-ţi fie de pusi în piciore 
Cu talpă de pă, 
Să-ţi fie de căratii apă. 

Cu poteove din Iacobeni 

Si ţinte din Folticeni. 

Dacă nu credi 

Poltimii ! pune mâna și vedi! 

Pune mâna, 

Că ţii vina! - 

Te-ai trintitii cu capulă de vatră 
Și-ai disi că nu-i şedea fată. 
Mă-ta te-a mânati după foci, 

Dumnia-ta i-ai adusi Dusuiocii 

Şi te-ai dusi cu cl la jocii. 
Te-a mânatiă după viță, 
Dumnia-ta i-ai adusti clopoței 

Și te-ai dusii la jocii cu ci, 
Şi te-ai dati după flăcăi. 
Poftimii la gasda de locii 
Sănătate *și norocti! 
Colăceii vi -omii da, 
“ră tulpănașulă ba!... 

Mulţămimiă jupânesă 

Miresă ! | 
Cum: mă cinstescă cu păharuli 

Să te cinstescă Dumnedeii cu 
[darulii. 

Să trăiţi 
Să'mbătrâniţi! 
Să faceţi feți 

Și logotiţi, 
Și preuţi şi preutese 
Pe la. capete de mese. 
Cine va veni flămândi 
Vi se va sătura, 
Cine va veni însetatii
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Vi se va adăpa, Să trăesci podea uscată! 
Cine va veni truditii Be gură căscată! 
„Vi se va hodihni!... Să trăesci pod! 
Să trăesci podea! Cam să-l beii toti!... 
Be gură, dacă ai ce!



IV. COLĂCARIA. 

Oraţie din Pofana-Ştampii, culisă și trimncsă de multii regretatulă mei amică 

Petrea Spenulii, fostii teologi. 

Staţi nuntaşi împrejuraţi, 

Staţii puţinii și ascultați! . 
Casa asta ce se face, 

Face-se pe zidi de pace, 

Si pe locii, ” 
Cu norocu, 

Pe viaţă, 

Cu dulceţă, 

Bucuria socrilori, 

Şi fala nunilorii, 
Cali nost' tânării împăratii, 

Po aici c'a mal umblati, 

Noi tare l-amii lăudatii, 

Eli tare sa bucurati, 

Pe scări de aurii s'a înălţati, 

Peste ste a căutatu, 

Pe noi doi [ii ne-a aflati, 

Lungi de mână, 

Buni de gură, 

Nalţi de statii, 
Buni de sfat, 

Şindată noi ne-ami luati, 
Pe faţa pământului, 
Și pe crenga cerului, 

Si-amii vEdutii o stea steldsă, 
Luminosă, 

Că se lasă, 

Iv'astă casă,   

Unde sunteți boeri, Dumnia-vo- 

[stră ... 

Nici vă 'ntrebămit cum trăiţi, 

Nici de viață cum vicţuiţi, . 

Că de traiti vedemă că trăiţi, 

In faţa Domnului Christosii, 

Cum tăimi și noi cu toți. 

Noi ami auditii. 

C'aveţi o fl6re de raiii, 

Şi nâue de cu hunii traiă, 

Că la eşti doi fii le-a veniti, 

Vremea de căsătoritii, 

Ca la doi pomi de 'niloritii, 

Că "nflorescă, 

Şi nu mai rodescit. 

Er noi amii veniti, 

Ca s'o răsădimil, 

La grădina 'mpărătescă, 

Pân” la anulii să 'milorescă. 

Pân” la anulii a'nilori, 

Și odrasle-a slobori, 

Şi-a rodi... 
De nu credeți, 

Ori colacul ni le-ţi da, 

Ori de răsboiti veți căta! 

Dar colaculii ce este? 

Buţi de vină, 

Cart de lent;
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Vite grase, Căutaţi spre r&săriti, 

Pe deluri grase, ŞI-ţ vedea tânării împăratii ve- 

Copile frumose, | mindit, 

După sema nostră. Din pistele împuşeândi, 

Da de nu credeţi, Păhare de vină bândii, 

Curțile deschideţi, Şi-aice pe locit sosind .. .



— 544 — 

"V. ORAȚIE LA MASA. 
Din Iorodniculă-de-josti, com. de d-lă Petrea Prelipecnii. 

lan pottimă, jupâne mire, 
Și Dumnia-ta, nune mare, 

Și cinstita nună mare. 

Şi cinstiţii soeri mari 
Şi Dumnia-vostră feciori de &Oospo- 
Poftimit la cinste, [dană, 
Dacă nu la cinste 

Apoi la ospăţii; 
Poftim luaţi 
Și ospătaţi ? - 
Dar să nu bănuiţi, 

Că sarii cădea cuțite 
Şi furculiţe ascuţite 
Amii trimete hărgatult 
Pe €pa cca pestriță 
In târgi la Bistriţă . 
Să ne aducă furculiţe 
Și cuțite 
Câtit de multe. 
Dar clii până ce-a veni 
Bucatele sori răci, . 
Dumnia-vâstră-ţi Nămângi. 
Poftimi luaţi 
Și ospătaţi, 

Că se râgă jupânulii mire 
Ca din pâne şi din sare, 
PI 

(1) Numele unui dulgheriu, 

Din darul sfiinţici-sale 
Să luaţi 
Să ospătați. 
Cari aveți paloșele 
Cu paloşele, 
Paloșele mferecate, | 
Că prindii bine la bucate; 

Cari cu furculiţi 

Cu fureuliți, 
Cari cu linguriţi 
Cu linguriţi, 
Cari cu cuțite” 
Cu cuțite. 

Cari n'aveţi nici de unele 
Să mai prindă și cu mânile, 
Să rusdescă şi cu unghiile 
C'așa face și jupânuli mirele, 
Căci cii am o custurice rea 
Și-a fi câtu pentru treba mea. 

lan poftimiu luaţi 
Şi ospătați 
Și-alte scaune nu aşteptaţi, 
Cavemii şi scaune cu spătarii 
Da-sit în podii la Silionăi Lestariitil). 

| Poftimii fie-care pentru sine 

| Să fie voitoriii de bine 

 



  

Și croitoriii de pânc, 

Că eti suntii numai pentru mine. 
Că așa socotii ci 

Că nime nu și-ari voi răi 
Pântecelui sti. 

Că celui ce-a voi răi 
ântecelui sti 

Nu-lă va mai hrăni Dumnedeii. 
Poftimă luaţi 

De ospătaţi!   

Pote vă temeţi de otrăvitii, 
Dar” și eti sunt unt copilii de trăită 
Și cu tote acestea voiă lua 
Și mai nainte voit gusta, 
Căci de câtii a peri 
Ostea împăratului, 
Mai bine a peri | 
Uni mincinosi ală satului, 
Dar nici acela n'a peri 
Căci n'are de ce, ci-a trii.. 

Oraţie la masă. 

Variantă din Piluzzani, sati din ţinutulă Dornei, com. de Petrea 

Masă, masă Mas: , 
Frumâsi— 

Și moscul. D ja-vostră ! 
Da bine sunfeți_orenduiță, 
Ca_nisce. măslini, îniloriți, 

laceţi bine și luaţi, 

Şi ospătaţi, 

Că fa și cit m'am arătatii, 

Ca unit copili însetatii, 

Cu capulit plecati, 

Cu şliculii luatii, 

Inaintea cinstitului împărat. 

Și stati aici la capulă mesci, 
Inaintea cinstitului împărată, 

Şi stai aici la capulit mesei, 
Inaintea cinstitei împărătese. 

Da vraii să v& spunti o poveste: 
A sară, cândii a înscratit, 

Cinstitulă împărată, 

La mine ait alergati, 

De zătafă m'aă întrebatiă, 

Da târdioră mai aflati, 

Poruneă mare mi-ati datii, 

[ii tare m'am &pălmîntatu,   

Sp nulă, 

Şi la Dumnia-vostră am alergati, 
De vam adunati, 
La acestă casă, 

La acestă masă, 

Scumpă și frumosă, 
Și pe masă, 

Faţă de masă, 

De mătasă, 
Și păhare rase, 
Ginturi, fripturi, 
Plosce cu btuturi, 
Pentru ale Dumnia-vostră guri. 
Lingurele pocostite, 
Tălgerele zugarăvite, 
Cărnuri și .plăcinte, 
Pentru Dumnia-vostră mesent chi- 

[tite. 
Dar mai sunt și câte-va, 
Ole de vălusco, 

Dar acele nu-si chitite, 
Pentru Dumnia-vostră, 

[sii numai pentru drusce. 
Druscele le-orii mânca, 
Până ce sori sătura,
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Dâră se potă și ele mărita. 
Dar este o gălușcă mițițea, 
Câti o covăţea, 

Ati disit druscele că-i a mea, 
Dar ei nu m€ primescii cu ea, 

Că-i prea mifițea. 
Da ei totii m'ași primi cu ca, 
Dar ca nu-i făcută cu carne, 

Nică nu-i cu brânză, 

Tără-i totă de frunde. 

Dar pentru mine esto, 

“Unu şipi cu holereă 'ndulcită, 
Şi-o găină friptă, 
O plăcintă în untă unsă, 
Pentru mine-adusă ... 
Cinstiţi meseni! 
Da ce staţi, 

Și m'ascultaţi! 

De ce nu prindeţi.a lua, 
Câte ce-va, 

Și-a dsoăta? 

Da să luaţi, 

Şi să gustaţi, 

Care cu linguriţele, 

Cu linguriţele, 
Care cu furculiţele, 
Cu furculiţele, 
Dar cari n'aveţi nici de unele, 

Să faceţi bine să luaţi și cu mâ- 

Ca cinstituli mirele. [nele 
Da nu luaţi ca cinstitulii mirele, 

Luaţi ca Dumnia-vâstră 

Cu mâna de pe: masă 

Şi duceţi la gura cea frumâsă 

Ca cinstita'mpărătesă 
De cinstituli împăratiă alesă. 
Că et am o furcuţă rea 
Făr'de-o plăsea, | 
Aceca-i pe sama mea,   

mă poti hrăni cu ca' 
și rca. 

Şi nică eă nu 
Că-i stricată 
SI-am avutit 

Unii cuţitaşii de răchită 

Şi l-am pierduti 

Mainte prin tindă, 
Si-am mal avutil 

Şi unulu de plopii 

Şi Pam aruncati în podii. 

D'apoi care nu-ți lua 
Pe mine me-ţi aștepta, 

Că eti pe Alba oiti încălica 

Şi la Sucâva oiii alerga 

După lureuliţe, 

După linguriţe. 

Dar ei prea de grabă n'olii âmbla, 

Că Alba mi-i a feta | 

Şi mă temi ca lepăda. 

Şi cii acolo multii oii sta 

Şi multii oi zăbăvi 

Şi câte vă trebue Dumnia-vostră 

Toti nu le-oiii găsi 

Da mie-unii venti mi-a veni 

Şi-oiiă schimba €pa pe-unii mânqii 

Şi mvoiii duce la Cernăuţii, 

Cacolo de câte vorii trebui 

De tote voit găsi; 
Lingurele pocăstite, 

Tălgerele zugrăvite, | 

Fureuliţe'mtraurite [ute. 

Pentru Dumnia-vâstră meseni chi- 

Da acolo sunt cărări încurcate 

Și fete căsnate 

Şi mă temi că mi Sa aruncă 

Vre una în spate j 

Şi n'ași putea veni de grabă. 

Da vedeţi cu toții, 

Că erna ne vine În pripă, 

Pâte-a ninge, pote-a vicoli,
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Drumului a'nghicţa şi s'a stecli 

Er mândulii mi-a ciumpăvi, 
Că-i tenără și dispoteovitii, 

Şi ci acolo multii oii zăbovi. 

Şi totii D-vostră cinstiţi meseni 

- [vă veţi căi 

Că bucatele s'oră reci. 

Da mai bine m'ascultaţi, 

Faceţi bine şi luaţi 
Și ospătaţi 

Ca ai noștri frați, 

ȘI faceţi bine și nu bănuiţi 
Ca ai noștri părinţi. 

Da Dumnia-vâstră, meseni cinstiţi, 

Ospătaţi miedurile, 

Că druscele oră râde cojile. 

ȘI Dumnia-vostră ospătați plăcin- 

tele, 
Că druscele ori linge blidele 

Da Dumnia-vâstră ospătați gălus- 

[cele, 
Că druscele ori râde frundele, 

ȘI Dumnia-vostră ospetați cărnu- 

rile. 
Că druscele ori bt zămurile; 
Și mai ai într'o căldare: 
Puţină z6ie de carne, 

Şi dacă nu s'oră hrăni 

Ori mai spăla o 6lă 

Și-orit mai face zamă. 
Da 6r de gândiţi Dumnia-vostră, 
Că „bucatele ari fi otrăvite 
Oi gusta ci înainte, 

Că de câtii a peri 6stea'mptratului, 

Mai bine uni purice alii satului. 

Hopii sălușcă'nflată, 
De trei dile fârtă 

Intr'ună hârbă de 6lă spartă 

  

Zupii în astă gură mare, căscată! 

Zupii gălușcă hidă 
In furcuţa mea cea mândră!... 
Și-apoi mie mi s'ară cădea 

Pentru ostenâla mea 

O năfrămuţă de lao druşcă 

Ca să mă ștergă de gălușcă. 

Da oii lăsa, 

Că pâte-oiti căpăta 

Una de mătasă 

De la cinstita împărătesă, 
Şi-oiii pune-o'n traistă 

Și-oit duce-o acasă. 
Da dacă n'a fi de mttasă 

Să fie și de firi, 

| Că mi-oiă șterge gura de vint. 

Şi de n'a fi de firă 

Să fie și de bumbacii, 

Că mie tâte-mi placii. 

Și de n'a [i nică de bumbaci 

Sâ fie şi de buci, 

C'oiu lua-o într'ună gâci, 

Și m'oiii șterge și de muci. 

Da mic mi'sari cădea 

Pentru osten€la mea 
Incă Gre-ce: 

O copilă ochișea, 
Care să [ie po sama mea, 
Daca vrea, a vrea, 

Dacă nu, draculă s'o iea, 

Să-şi facă ciumpoiă din ca, 

Să dică și la nunta mea... 
Câte frunde în gălusce 

Atâţia peţitori la drusce. 
Câte cotlețe prin iţe 
Atâtea năravuri -rele la colceriţe 
Pentru că stai prin cotruţe 
A se linge pe buze, 

)   De s6cra cea mare durată, Da nu caută de mine de vătafiă,
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Că ci îsti maitenări și mai slabă, 
Si de-a sară le-am uratii 

Si ele mâncare nu mi-ati. datii. 

Da ele nu mi-orii da de mâncatii, 

Ci mi-orii da cu cociorvan capii, 
Că prea multe le-am urati. 

Da ci, cinstiți meseni, 

Pote că vași mai ura 

Inca ceva, 

Da druscele acestea 
Isti cam viclene, nu, ce-va, 

Şi sorti faco-a me uita 
„Şi holercă nu mi-orii da, 

Iiră vinit nici atâta. 
Dar cit oii păzi lua, 
Că doră cele mi-ori da 

Şi-oii păzi fuga în pripă 

Că dor mi-ori da unit păhară de 
[holercă, 

de urati, 

Ca să nu vă fie nici la unulit ne- 

Mie mi sarii mai cădea (mică. 

Pentru ostincla mea: 

Unii păharti de btutură 

Si mai multi voce bună. 

Da voi drusee, bate-v'arti noro- 

[culii. 

Nu-mi dați cu păharuliă, 
Daţi-mi cu șipu, 
Că n'aveţi alta de lucru. 

Că ct mi-oiti face gura păhari 

Şi-oiti bo să-mi fio pe-unit anii [1]... 

Faceţi bine și luaţi 

Și ospătaţi, 
Că ei de uratii totii vaşi mai ua, 

Da diua nc-a'mpresura, 

Și mă temi că n'omi avea 
Destulă vreme când juca   

Oraţie la masă, 

Variantă din Ilişescă, dictată de Jlie ali lui Mareulii Ungureni. 

Cinstiţi meseni, ce staţi la masă, 
Cinstitului gospodariii de casă, 
Când v'o văduti venindii 
Așa mândri şi gătiți” 
Ca nisce pomi înfloriţi 
lia portari o poruncită « 
Perţile-o deschisi, 

Mesele-o întinsă 

Așternute mese 

Cu fețe alese, 
Pe mese șipuri 
De btutuuni, 

Do 
(î) Aice i-se dă unii păhară de DE 

mai departe. 

Săhane de friptură 
Pentru ale Dumnia-vâstră guri 

Cu fureulițe zugrăvite, 

Lingurile căsăpite, 

Pentru ale Dumnia-vâstră sul 

Deci poftim luaţi [ătite. 
Şi ospetați, 
Care cu linguri 
Cu linguri, 
Care cu cuțite 

Cu “cuțite,   Care cu fureuți 

utură pe eare îlă cinstesec,și-apoi urmezi
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Cu furcuţi. 

Cari n'aveţi linguri și furcuți 

Faceţi bine și m€ 'neăduiţi, 

Cam să 'ncalici pe uni mânzii 
Să m& ducii la Cernăuţi 

S'aduciu linguri şi furcuţi. 
Pâte la Cernăuţi oii zăbovi, 
Linguri și furcuţi noii găsi. 

Trageţi-mi deci în samă 
C'am să 'ncalecii pe o âpă albă 
Şi molii duce la Suceva 

S'aducii linguri și furcuţi. 

“Care nu-ți avea linguri şi furcuți 
Mat rupeţi și cu dinții, [riniţi 

Că pe noi așa ne-o 'nvăţatii pă-   Staţi! și la mine vE uitaţi, - 

$. Hi. Jlariană, Nunta la Româur, 

Dar din barbă să nu daţi, 

Cum eii din bucate mi-oiii lua 
Şi mi-oiti gusta. 

Pâte bucatele-oră fi otrăvite, 

Deci oii gusta eti înainte, 

Că decât a peri 6stea 'mperatului, 

Mai bine ei unii purice ali satului. 
Poftimit toţi și ospătaţi, 

Dar din barbă nu clătinaţi! 

Ii» voi, coleeriţele bucatelorii, 
Nu şedeţi în cotruţe 

A vă linge pe buze 
"Tocmai ca nisce mâţe, 

Ci cătați de mine de vătavii, 

Că că îsi celti mai slabu!... 

 



  

ci
 

sa
 

a
c
t
 

A
N
I
 

a
l
a
 

3
 

P
O
N
I
 

99 

102 

104 

108 

12: 

124 

1:30 

140 

143 

146 

154 

157 

162 

169 

sirulă 
  

- Nota 1 

13 

9 

2 

1l 

Nota 3. 

1? 

Nota 1. 

Nota 1 şir 2. 
Nota 1. 
Nota 1 şir 2. 

Intre 4 și 5 

3 

Nota 2 
Intre 33 și 5 

în loci de: 

1. DP. Laza 
Vrajile 

cugătore 

possadă 
minte bune 

„No. 13 p, ll. 
plânge de tatălui 
Sovastos op. cit. p. 240. 

cu altulă de altă 

drumii într'acoce 
se intempla 
pe pajeste 
acâsta alege 
nu e nemicii decât 

"acestea clu 

bine 

așa şi cu cele-lalte 
idvederatii 
Toţi o sciti 

imderatii 

său: 

porubiţiă 
purtarea lori. 
coceuntium 

an. VI. 

18854. 

acesta, 
auspicunm 

ERORI DE TIPARIU. 

retexr: 

I. P. Lazară 

Vrăjile 
curgătore 

poședă 
minte bună 

No. 13 p. 151. 
"plânge pe tatălui 
Ei. Did. Od. Sevastost: 

Cântece Moldovenesci. 

Iași, 1884, p..240. .. 

cu unulă de altă - 

drumu'ntr'acoce 

se întemplă 
pe o pajeste 

acesta se alege 
nu c nemică alta decăt 

acestea însă celt 

bire ” 

aşa şi cele-lalte 
invederatii 

Toţi sciii 

imperatii 

tăi 

porumbiţă 
purtarea cl. 

cocantium 

an. IV. 

-1885, 

Şi-i adă de dimineţă 
actsta 

auspicium 

Când ati fostă la mijlocii 
de cale



Pag. 

175 

180 

193 

299 

210 

21] 

214 

  

268 

285 

289 

317 

321 

323 

351 - 

385 
233 

338 

— 852 — 

  girul: în loci de: 

Nota 1 şir 3 1868 
"Nota Iliescă 
Nota 1 şir 3 codem 
5 şi urm, cumetri 

Nota 1. Urezteorii 
Nota 1. pp. 92 
Nota 1 şir 2. suspicantes 

186% 

Jlişesci 

codem 

cumătri 

Uiezetorii 

p. 33. 

auspicanles 

roruicii pl: ornici şi zifeli, în jurulii 

3—5 d. j. să se cotescă asa: Satmarului ze?fii sing. veffiu, pote că 

de la mag. zăfiu; 

"Nota 2. ” 'Turfurcanti Turturenit 
la şir 12 să se mal adaogă: er af mirelui numai la mire. 

Nota. 1. - Turfureanit -  Turturenu 
Nota 3 şir 14 colăceri coloceri 

Nota 5 şir ult. unde mânca unde mâneca 

Notă şir 8 d.j. colăcerici colăcărici 
6d.j - vornicieloră vorniceilorii 
20 cliuri feliură 
20 ! Pescara Pessara 
Nota 1 şir 2 an. IV. an. VI. 
14 perde fuiorulii perie fulorulii 

“Nota 1 șir d rassettando rassettanda 
Nota 4 șir 1 1883 1888 
Nota 4 șir 2 | 1886 1887 
5d.j. nevasta sa mândru(a sa 

14 nici una vre una 

Nola 1 . en ne 

Nota 3 şir 2 p. 18 p. 413 
18 cununiile cununile 
13 | se'ntâmpla se 'ntemplă 
4 col. |. Ge'mi și Ce'mi ţi 

"21 - struțurile şi penele miri- struțurile şi penele miri 
loră sunt din loră sunt făcute din 

Nota 1 şir 4 cetei fetei 
14 crăscă crâscă 
15 col. 1. ' facit lul facă lui 
ntre 7 şi 8Scol. [. o... Să cătați şi să căsiți 
14 col. |. voi voinici voi voinicei 
12 col. 1. vremaa vremea . 
3 aj. col. II. la "Țarigrad în 'Țarigradă 
10 d.j.col.1.. corturiile corturile 
11 col. II. Nunului Nunulă 
10 stai sta 
23 lei le 
Nota 2 şir 2 405 2, zau



380 
us7 
402 
103 
418 
423 
126 
425 
436 
41 
443 
451 
153 
467 
474 
478 
475 
487 

"492 
522 

330 

535 

336 

239 

365 

did 

399 

610 

611 

G23 

626 

62 

v43 

655 

655 

G6L 

690 

690 

714 

al
 m
 

S
a
 

sirulă : 

Nota 1 şir 5 
2 

Notă şir 4 

Nota 5 şir-1 

4d.j. 
4 d, j.col: II. 

2d.j. col. 
2 col. ]. 

Nota 2 șir 
5d.j- 
Nota 5 șir 7 

e 2 

IL) 

28 col. Il. 

20 col. |. 

Nola 8 şir 2 
18. 

Nota 1 șir2 
19 col |. 
13 

6d.j. 
9 . 

2 și 3 

12 col. II. 

6d.j, 
10 col..]. 
Notă şir 2. 
19 

6 d.j. 

4 și 5 

Nota 1 
15 col. |. 
15 d. j. col. Il. 

18 

Nota 2 şir 5 
între 4 șib d.j,coll. 

13 

5 

Nota 2 şir 5 
» po» 

» 6» 7 

sd.j. 
18 

5 col. |. 

— 853 — 

în ducii «de: 

habet 

vesmintele 

ataşate 

juto 

să se primescă 

Dar 

dina dile 

impleti cununi 

ca... qu 

cununici 

crediă că 

cai 

negră 

cci aflalți 

p. 392 

preferă 

p. 165 

icusilă - : 

iae 

pra 

iae 

adevărată . 
aţiţaă 

că acestea 

Druşcuţe 

Canticuţă, 

îngenuchialii 

inaica te-ă 

a striga pela ferestre 

Burchen 

junânesă, 

vernice 

cu apă, când 
deo 

ai ascultati 

din o 

pas 

mepurhi zu 

95 ...d 

jea 

ice 

mire 

  

reteta! 

habeat 

vesminte 

atăcate 

jumo 

să primescă 

Dor 

dina de flore 

împleti cununa 

ox. „qui 

cununei 

credit să 

eci 

negra 

celalalţi . 

p. 292 

prefiră 
p. 169. 

isusită 

ia 

prea 

Xa 

adevărată 

aţița 
ca acestea 

Brușcuţe 

Catincuţă 
îngenunchiatii 

- maica ta te-i 

a striga de-afară 

pe la ferești 
Burschen 
Jupâncsă 

vornice 

cu apă, pe când 
ideo 
Ca ună poruşnicii impă- 

rătescii 

ati ascultatii 

şi din o 

  

mine



Pag. 

726 
„729 

134 

749 

162 

TIl 

774 

şirulii ? 

20 col. |. 
13 

17 

15 

1 

d 

10 

  

— 854 — 

în locă de: - ” 

îiina - 

ipre 

Dă-omi 

reflecţiuni 

poranimfiă 
înmânatii 

neimbrobodindu-se 

celese : 

vina 

pre 

Da-omii 

reflecsiuni 

paranimii 
inmânuată 

_nedesbrobodindu-sc..



CUPRINSULU. 

PRECUVENTARE . . 

Puvtea ântâia 

Inainte de nuntă. 

[. Scopulii căsătoriei . 

Il. Etatea „n. 

III. Feciorii betrâni. . 

IV. Fetele bătrâne . . 
Ve Ursirea e. . . 1. UrsIrea_ 

Insușirile “miresci.. . 

Insuşirile mirelui. . 
VI. 

VII, 

VIII. Incuserirea . 

IN. Cunoscinţa . 
N. 'Lârgulii de fete . 

NAIL. Strigările . 

Pas. 
—_- 

„III 

1 

4 

10 

15 
21 

98 

38 

4 

6? 

„70 

„138|: 

aăXI. Consimţ. părinţilorii._S1 
NII. 'Timpulă căsătoriei . 87 

XIII. Stărostia. . „90 

XIV, Peţirea .. . „ 106 

NV. Pe..vedere. „ 130 

XVI: -Aş&area . 

XVII. Foca de zestre. . .:188| 

NYIII. Zestrea . . „dl 

NIN Răpirea PE ai 150 
NĂ. Auguratulii . „161 

„XXI. Incredinţarea. . . + 165 
e 202 

    

E 
a Pac 

XXIII. Pregătirea . . „205 
NAIV. Funcţionarii . . 208 
XXV. Darurile.. . . . .938 

NXVI. Cernutuli. „963 
XAVII. Stegului .. „266 
XAVIII. Desfacerea . . „970 

Purtea. a dou 

Nunta sai ospățulii. 

I. Chiomarea --. „975 
II. Cununa „ „981 

NI. Bărbieritulii „——. . 301 
IV. Vedrele .. „309 

= V. Iertarea . 316 

— VI. Conăcăria „5 > 

—VII. Schimburile .. . . 830 
* VIII. Danţuli . „355 

„i: IN. Bradul. . » „(3655 

* X Masa mică . . . . 3608 

NI. Sealda. .. .. „874 

“XII, _Gătirea . . 3797 

ur: “Teităciunile . „885 

XIV. Plecarea la cununie. 405 

NV. Cununia . 436 

XVI. Intâreerea dela cun. ai 

PXXIL. Colăcăria „. + + fo 

 



n
.
n
 

"| VERIFICAT | 

— 856 -- 

  

  

1987 : 

! Pag. Par 
NVIII. Masa . . „493 Partea a treia 
XIĂ. Jocul. . 516 
NăL/ Răpirea închipuită. 520 După nuntă 
XAt/Inhobotarea 531 I. Cale primare. , . . „739 

XAII/ Rs&boiului . „548| II. Scosulii la biserică. . . 743 
NAIU. Busuioculi . . 556| III. Me&rulă . 7. 
XXIV. Vama . „+ B6O[FIV. Colăcimea .. ..., 766 
NAĂV. Segterea zestrei -.. 564| V. Cununia la salce „112 

+ NAVI. Iertăciunea . 573| VL. A dâua nuntă... . 77 
NXAVII. Despărțirea .. ... 5SGIVIl. Despărţenia .. . . . 780 „ XXYIIIV Vulpea - . . 603 
XXIX* Praporulii . 619|. Aduusii 

"i XXX. Ducerea , „613 +]. lertăciunile . ...... 755 
XXXI. Pinteneile . „ « GIO[EIL. Conăcăria. ..,.... 807 

e XXAILIntimpnarea. . .. G25-7ll. Schimburile ., .... Ş09 
XAĂAIII. Primirea. . „ . 6487IV. Colăcăria . ...... sp „XAAIV. Masa-mare „- 6534 V. Oraţia la masă „SH 
XXAV. Spălarea . - 691| VI. Erori de tipariă. .. . . . $5 
NIAVI. Uneropulă .. „695 

  

  

  
VERIFIGAT 
__2017    


