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Dintre ccremonialurile de veche tradiţie, nunta este una 
dintre cele mai ample manifestări sărbătoreşti. Limitat în 
timp, trei zile, ritualul nunţii îşi desfăşoară amplul specta
col în prezenţa unor personaje de mai mare sau m'1i mic~t 
importanţă : mire, mireasă, socri mari şi mici, naşi, băiat de 
brad, cumnat de mină, 13.utari, colăcari etc. Ea, nunta, este 
atestată de folclor şi de documente. Este prezentă şi în li
tPralură. Poetul Vasile Alecsandri spunea, în Poezii populare 
-române (ediţia din 1886), că „însurătorile sînt pentru 
rom;ini un p~·ilej de mari veselii", iar gorjeanul Tudor Ar
qlwzi le-a adresat tinerilor miri o urare, în stilul colucerii
lor: ,,Să trăiască mirii săi I Viaţă lungă amîndoi / El frumos 
·şi c·a frumoasă / Două fire de mătasă" „(Urare de nuntă)''. 

Ia lucrarea de faţJ. ne-am propus a nota cîteva dovezi 
privind ceremonialul nunţii la gorjeni, din secolele XVII
XX. Materialul ce-l vom prezenta a fost excerptat din cule
gerile de Iolelor apărute în Gorj, sub egida C.J.C.E.S„ „Fol
·clm din Gorj", val. I, Cîntece din bătrîni, culegere îngrijiti:l 
de Anlo~1ie Dijmărescu, Tîrgu-Jiu, 1969, şi volumul III, Ciu
'tece de pe Jilţuri, culegere realizată de Adrian Em. Popescu, 
·Tîrgu-Jiu, 1977, din „Răspunsuri la Chestionarul linguistic" 
al lui n.r. Haşdeu, manuscrisele înregistrate la Academia 
Rom.:i.nă cu numerele 3422 (cu răspunsuri din localităţile Fio
reşti, Căpreni, Poiana, Ţînţăreni) şi 3423 (Fălciu, Cîlceşti şi 
Polonaq1) din anii 1884-1885. Şi, nu în ultimul rînd, lucra
rP.:i Călătoriile Patriarhului Macarie de Antiohia în Ţările 

Romd.ne ( 1653-1658) de sirianul Paul de Alep, teză pentru 
licenţă în istorie de Emilia Cioran, Bucureşti, 1900, pp. 189-
194. 

Vom urmări părţile constitutive ale spectacolului nunţii, 
formate, după cum notează Ioan Meiţoiu în Spectacolul nun-

:184 



ţilor, monografie folclorică, Buc., 1969, din : Date ce premerg 
proloqul nunţii, actul I (peţitul, logodna, pregătirea nuntii). 
actul 2 (nunta prQpriu-zisă), actul 3 (masa, jocul) şi epilogul 
(evenimente după nuntă). 

Pentru uşurarea trimiterilor vom nota : F l, 3, Haşdeu, 
Alep. 

Pentru intemeierea unei familii era şi este necesar ca ti
nerii &6. se cunoască. Prilejul se ivea la horă, la „danţ", la 
poartă, Ia „taină". Indrăgindu-se, hotărau a-şi convinge pă.
rinţii si1-i dea unul după celălalt, dar, mai întîi, îşi testează 
•. soarta" in seara de Sfîntu Vasile. Atunci, se adună fetele 
~i lJitieţii la un loc şi pun o strachină, pieptene, cărbune, o
glindi păr, inel, bani de argint etc. Fiecare ridică strachina 
şi ia ce 8e nimereşte. Aşa crede că vor fi soţul sau sotia 
(Ifa:;;deu, Poiana, 164). Tînăra îl atenţionează: „Nu umblil cu 
Qînduri rele I Vin' la maica de mă cere / Şi du-mă la tine
acasi:i, / Cum se duce o mireasă" (F.3, p. 103), sau „Spune-mi 
neiculiţt1 mie I De mă duci la cununie?" (F.3, p. 97). lntîlni
rile se rcpeLî., fata primindu-l cu „batista h portiţă" ; „Dră
guţa mii aştepta I Cu batista în portiţă" (F.3, p. 126). Aştep
tatul cu batista era primul semn de primire a peţitoruh1i. 

C<'le două versuri sînt prezente într-un „Cîntcc din 1837". 
trnnscns 'iin chirilid şi publicat de Constantin A. Gherghi
nesci.l din Cojmăneşti în „Culegeri de acle şi documente des
pre u:1ele sate oltene", vol. II, p. 86. 

UrmJ consirnţărnîntul părinţilor. Alteori aceştia se opu
neau alegerii înJrăgostiţilor, alegînd ei pe altcineva : „Şi-a 

venit unul din lume, I Nevăzut, necunoscut, / Ala, mamă, 
ti-a plăcut ; / Aluia m-ai îmbunat I Şi cu el m-ai cununat" 
(F.3. p. 96). După consimţămîntul părinţilor, urmează aşeza
tul (Haşdeu, Căpreni, 104, Floreşti 191, Poiana 390 r). Se 
fixează şi zestrea fetei (Polovragi, 235, Cîlceşti 233, Fălciu 

238). La 1657, de cînd avem notaţiile pe marginea „Călăto
riilor Patriarhului Mac arie„.", zestrea consta „în haine <;;i 

mobilă„. Pentru că mireasa înzestrează pe ginere„. Dacă au 
copii, zestrea revine soţului... Dacă ea moare fără urmaşi. 

toată zestrea revine tatălui ei" (Alep). La logodnă, ginereie 
dă miresei „inelul de logodnă" : „Cu inelul de argint / Cu 
care s-a logodit" (F.3, p. 34). 
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Grabd tînărului de a-şi lua iubita este temperată pma 
'la cununie : „Gîndeşte-te cum mi-e mie, / Să mă despart de 
ldie / I'lira rosL de cununie" (.1'.J, p. 103). 

Urmează pregătirile pentru nuntă, fiind aleşi naşii, cum
naţii de mină, băiatul de brad. Prezenta lor în ceremonial11l 
nuntii e alestată de răspunsul la înlrebarea 122 din „Clws· 
tionar.„", informatorul din Poiana notînd ca personaje ale 
nunţii „cuscri, naşi, fini". Lor li se adaugă „socri şi nurori' : 
,.Pe Ja case cu zăbrele, I Păzite de soacre rele, / Cu norele 
frumuşele", „ginere, mireasJ., fraţii mirilor" (F.3, p. 109 ; 
Alep). Nu lips2şte nici soacra mică: „Soacră mică fii voiod
să / C-ai avut fată frumoasă" (F.3, p. 155). 

In ala ml de nuntă, pentru aducerea mires, i, se află co
lăcerii. Colăccriile sînt un fel d" basme, ce se spun la nun
tă. EJe începeau la Floreşti (Haşdeu, p. 197 r) astfel : „Bunâ 
dimineaţa boieri / - Bună dimineaţa; I Cine sînteţi dum
neavoastră. / Să ne luaţi seama noastră?". La mire „se adu
nă o muHime de brazi, cărora li se ascut cozile şi se aşează 
pe lingă ziduri de jur-împrejur, la uşă în dreapta şi stînqn 
Şi p2 drum, de ambele părţi, de la biserică pînă acasă. Acesta 
este semnul nunţii înainte de a se săvîrşi" (Alep). La între
barea despre semnificaţia brazilor, a'Jtorului „Călătoriilor.„' 
i s-a răspuns : „După cum frunzele acestui pom nu cad nici
oclati.L şi sint totdeau!1a verzi şi cu fruct, tot astfel Dumne
zeu să dea mirelui şi miresei". 

Sosirea alaiului este vestit de tin'.Ori căEireţi, ce primesc 
„şaluri în dar ( ... ) Ginerele primeşte şi d în dar un cal. 
c11 şa, ham şi căpăstru de la socrul s1u ( ... ) Intrînd în curle. 
purinţii ginerelui îi înlîmpin5., a;:JOi p':lrnesc spw biserică'' 
{Alep). 

Urmează masa, darul şi jocul : „După cîtva timp se adu
se într-o cutie cîteva şaluri - aşa-i obiceiul - şi o 
scribii, care venise înainte şi scrisese numele tuturor 
persoanelor de la masă. De fiecare şal era cusută o 
bucat!J de hîrtie, pe care sta scris numele persoanei căreia 
·era să.-i fie dat ( ... ) Acele şaluri s-au împărţit la toţi oas
peţii ( ... ) Apoi, se aduse o tavă marc şi primul căruia i-o 
prezentă ( ... ) puse pe ea, în onoarea tinerei perechi, o su
mă oarecare de lei ; după el toţi ceilalţi oaspeţi au prezen
tat darurile lor ( ... ) Acelaşi lucru s-a petrecut şi la femd, 
în aoartamentul lor" (Alep). 
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'/eselia generală se amplifică: „Hai să bem vinul cu 
troaca / Că se prinse-n joc şi soacra", „Hai, de brîu, de brîu, 

·-de hrîu I Că mireasa n-are brîu" (F.3, p. 151). „Vino, vino să 
te-nvirt / De nu-ţ' ie de min' urît, I Vin' să te-nvîrtesc oda
Lă, I Dacă n-ai fi supărată!" (F.1, p. 154). Şi veselia continuei 
pină la miezul nopţii (Alep), urmînd ca luni dimineaţa să s~ 
plece pe cuscri, sau „pe calea primară" (Haşdeu, Poiana, 
399 r, Ţin~ăreni, 479 r, răspuns la întrebarea 133). 

Şi nu lipseşte epilogul nunţii, cînd tinerii se instaleaz1 
.„la casele lor", femeia devenind „cheia casei" : „Servetul 
cu l>anii s ·a dat ei, precum cheile curţilor, ce aparţineau so
ţului ci, şi ale casei, pimniţelor ( ... ) fiindcă în ţara asta fe
meia e p:izitoare a tezaurelor bărbatului ei şi cheile sint 
totde.:rnna atîrnate de brîu (!) Ea şade întotdeauna în fruntea 
mesei şi soţul alăturea, în dreapta ei" (Alep). 

Uneori, căsătoria are un sfîrşit neplăcut, mai ales cinel 
este fă.culă. fără voia fetei sau a soacrei : „Foaie verde de-un 
susai. I Tînără mă măritai, / Soacră rea şi bărbat luai" (F.J, 
p. 99 J, „!\laică, de vrei să mă ai, / Ia o căruţă cu cai I Şi 
un car cu patru boi, I Să-mi iei zestrea înapoi" (F.3, p. 91). 

Ială, aşadar, cîteva atestări documentare, ce au darul a 
relr~va, o dată în plus, perenitatea folclorului şi în această. 
zonă a ţarii. Timp de trei secole, obiceiul nunţii gorjeneşti 
a ră1;1as aproape acelaşi. Pentru că şi azi se peţeşte, se cu
nună şi se spun colăceriile în localităţile amintite. Şi azi, 
naşii, cumnaţii de mină, băiatul de brad, socri etc. sînt per
sonaje în ceremonialul nunţii. 

Sperăm că viitoare cercetări documentare să complete
ze dalele furnizate de noi şi să aducă noi argumente asupra 
perpetuării în vreme a acestui frumos obicei. 
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