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Introducere

Prin abordarea ceremonialului nup�ial prezentul studiu propune o investigare a re-
gistrului de atitudini �i comportamente consemnate în cultura tradi�ional� din Basarabia 
la �nele sec. al XIX-lea – mijlocul sec. al XX-lea ca moravuri „bune” �i „rele”. Cercet�rile 
materialului etnogra�c1 �i multiple studii2 au probat sensibilit��i, norme, modele com-

1 În acest studiu au fost analizate materialele etnogra�ce din arhivele �tiin�i�ce ale urm�toare-
lor institu�ii: Institutului Manuscriselor al Academiei de �tiin�e a Ucrainei (IMA�U), Fondul 
V „�������� ���������� ���"#$+ <����=�>�"$@ \�>�=���, ^=��+ �_���"$\$ �>{��#+� 
}�#$=�� � ~=�+�$�#�@», cifrul 703-673 (anii 80 ai sec. al XIX-lea); Institutul „Arhiva de Folclor 
a Academiei Române” din Cluj Napoca (IAFAR) (anii 30, sec. al XX-lea); Arhiva Institutului de 
Etnogra�e �i Folclor al Academiei de �tiin�e din Moldova (AIEF) (anii 40-50 ai sec. al XX-lea). 

2 Dimitrie Cantemir, Principele Moldovei, Descrierea st�rii de odinioar� �i de ast�zi a Moldovei, edi�ie 
critic� întocmit� de Dan Slu�anschi, Bucure�ti, Institutul Cultural Român, 2006; S. Fl. Marian, 
Trilogia vie�ii, vol. I, Nunta la Români. Studiu istorico-etnogra�c comparativ, Bucure�ti, Editura 
Grai �i Su	et - Cultura Na�ional�, 1995; Elena D. O. Sevastos, Literatura popular�. Cântece moldo-
vene�ti - nunta la români. Edi�ie îngrijit� �i prefa�at� de Ioan Ili�iu, Bucure�ti, Editura Minerva, 
1990; Artur Gorovei, Datinile noastre la na�tere �i nunt�, Bucure�ti, Paideia, 2002; Elena Niculi��-
Voronca, Datinile �i credin�ele poporului român, Cern�u�i, 1903; Alexei Mateevici, Obiceiurile �i 
rînduielile nun�ei la moldovenii basarabeni, in Opere, edi�ie critic� de Ion Nu�� et al., vol I., Chi�in�u, 
Ed. �tiin�a, 1993; Tudor Pam�le, Pagini vechi de via�� moldoveneasc�. Traducere din nem�e�te (A. 
Wolf, Descrierea principatului Moldovei, Sibiu, 1805), Chi�in�u, Libr�ria Luceaf�rul, 1919; Boris 
Malski, Via�a moldovenilor dela Nistru (Studiul sociologic al unui sat nistrian: Ol�ne�ti), Cetatea-
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portamentale articulate în rela�ie direct� cu reprezent�rile colective despre rostul �i buna 
rânduial� a lucrurilor, iar analiza obiceiurilor nup�iale din Basarabia pune în eviden�� 
o pedagogie a tradi�iei ancorat� în „atitudini �i reprezent�ri fundamentale ale valorilor 
vie�ii”3 caracteristice spa�iului dintre Prut �i Nistru, cât �i arealului etnogra�c românesc. 
Astfel, în toate epocile, comunitatea a supravegheat atent comportamentele, asumându-�i 
gestionarea derapajelor morale, atitudinilor, fobiilor, ispitelor �i reprezent�rilor colective 
prin apeluri la autoritatea datinilor, aplicarea tabu-urilor �i, uneori, – ca pedeaps� – me-
canisme de repudiere public�. În cazul societ��ii tradi�ionale române�ti, s-a consemnat 
c� „toate eforturile comunit��ilor rurale vizau în ultim� instan�� s� men�in� în via��, 
într-o stare de echilibru relativ o societate asediat� din toate p�r�ile de cele mai diverse 
amenin��ri”4. Ansamblul de reguli �i norme este aplicat pentru între�inerea frontierelor 
între membrii societ��ii �i Cel�lalt, între cei integra�i în comunitate �i cei marginaliza�i.5 

Dincolo de o simpl� trecere în revist� a registrelor de norme, restric�ii sau modele, 
cercet�rile6 au analizat forme de exprimare �i puterea de in	uen�� a moravurilor, iden-

Alb�, 
inutul Nistru, 1939; Petre �tef�nuc�, Datini �i crea�ii populare, text ales �i stabilit, studiu 
introductiv, note �i comentarii de Grigore Botezatu, Chi�in�u, Editura �tiin�a, 2008; Gheorghe 
V Madan, De la noi din Basarabia, Bucure�ti, Funda�ia Cultural� Regal� „Principele Carol”, 1938; 
Tatiana G�lu�c�, Nicola Ioan, Folclor român din Basarabia, edi�ie îngrijit� de Grigore Botezatu, 
Tudor Colac, Chi�in�u, �tiin�a, 1999; Ciubotaru, Silvia, Nunta în Moldova. Cercetare monogra�c�, 
Ia�i, Ed. Universit��ii „Al.I. Cuza”, 2000; Ion H. Ciubotaru, Folclorul obiceiurilor familiale din 
Moldova, Ia�i, 1986; Ion Cuceu (ed.), Ritualurile de nunt� în Transilvania, Studiu introductiv, Cluj-
Napoca, Ed. Funda�iei pentru Studii Europene, 2007; �������" �.�., ���="� �$�_�+�"$@ 
$>=�_�$�#� XIX – ���. XX +.+., Chi�in�u, Cartea Moldoveneasc�, 1959; Cioar�-Bâtc�, Maria, 
Dimensiunile spirituale ale Basarabiei. Dimensiuni etnologice, Bucure�ti, Funda�ia Cultural� Libra, 
1998; Ion �euleanu, Nunta in Transilvania (in contextul ceremonialului nup�ial românesc), Bucure�ti, 
Viitorul Românesc, 2000; Varvara Buzil�, Pâinea. Aliment �i simbol. Experien�a sacrului, Chi�in�u, 
Î.E.P. �tiin�a, 1999; etc. 

3 Toader Nicoar�, Transilvania la începuturile timpurilor modern (1680-1800), Cluj Napoca, Editura 
Dacia, 2001, p. 9. 

4 Toader Nicoar�, op.cit., p. 129. 
5 Ionela B�lu��, Constan�a Vintil�-Ghi�ulescu, Introduction, in Bonnes et mauvaises moeurs dans 

la société roumaine d’hier et d’aujourd’hui, I. B�lu�� �i C. Vintil�-Ghi�ulescu (coord.), Bucure�ti, 
NEC, 2005, p. 1-2. 

6 Norbert Elias, La civilisation des moeurs, Paris, Calman-Lévy, 1973; Simona Nicoar�, Toader 
Nicoar�, Mentalit��i colective �i imaginar social, Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitar� Clujean�, 
1996; Toader Nicoar�, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800). Societate rural� 
�i mentalit��i colective, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1997; Simona Nicoar�, Mentalit��i colecti-
ve. Imaginar social. Istoria în durata lung�, Cluj Napoca, Editura Accent, 2009; Idem, Istorie �i 
imaginar. Eseuri de antropologie istoric�, Cluj-Napoca, P.U.C., 2000; Ligia Livad�-Cadeschi, Un 
mariage décidé en instance: du concubinage au mariage en Valachie à la �n du XVIII-ème siècle, in 
Bonnes et mauvaises moeurs dans la société roumaine d’hier et d’aujourd’hui, I. B�lu�� �i C. Vintil�-
Ghi�ulescu (coord.), Bucure�ti, NEC, 2005; Constan�a Ghi�ulescu, În �alvari �i cu i�lic. Biseric�, 
sexualitate, c�s�torie �i divor� în �ara Româneasc� a secolului al XVIII-lea, Bucure�ti, Editura 



276

ti�când un discurs de ansamblu despre „ce este bine” �i „ce este r�u”, contextele în care 
s-au elaborat, comunit��ile/grupurile care le-au reprezentat, institu�iile care au articulat 
modele, c�ile de diseminare etc.7 

De altfel, cercet�rile din perspectiva studiilor crizei sensibilit��ilor în societatea ro-
mâneasc� în perioada premerg�toare moderniz�rilor (�nele secolului al XVIII-lea – în-
ceputul secolului al XIX-lea), au atras aten�ia �i asupra unei „revolu�ii a moravurilor”8 
identi�cat� în „transgresiunea normelor tradi�ionale de func�ionare a cuplului”9 �i o 
„criz� a afectivit��ii”10. Cercet�torii au pus pun în eviden�� tendin�a de emancipare 
treptat� a individului cu urm�ri clare asupra rigidit��ii tradi�iei, manifestate în „rela�iile 
sexuale, cât �i în alte planuri”11. Noile dimensiuni ale vie�ii afective („agresiune a sexua-
lit��ii”) au fost articulate din contul compromiterii lente a codului de valori tradi�ionale 
�i substituirea acestora cu un alt set de valori apar�inând modernit��ii.12 

Dac� la �nele secolului al XVIII-lea, în una dintre cele mai recunoscute descrieri a 
moravurilor moldovenilor, Dimitrie Cantemir consemneaz� c� „în afar� de credin�a 
ortodox� �i de ospitalitate, de-abia de mai g�sim ceva ce-am putea l�uda pe merit”13, 
viciile �i virtu�ile mai pot � st�pânite doar de „o aparte bun�voin�� a �rii”14, iar cununia 
religioas� �i frica de Dumnezeu sunt printre pu�inele valori respectate de locuitorii aces-
tor �inuturi, c�tre mijlocul secolului urm�tor, într-un studiu cu privire la obiceiurile de 
nunt� ale basarabenilor, A. Batijanov nu ezit� s� remarce puritatea moral� �i �delitatea 

Humanitas, 2004; I. B�lu�� �i C. Vintil�-Ghi�ulescu (coord.), Bonnes et mauvaises habitudes dans 
la société roumaine du XVIII-ème siècle, in Bucure�ti, Colegiul Noua Europ�, 2005; Constan�a 
Ghi�ulescu, Focul amorului, Bucure�ti, Editura Humanitas, 2006; Dan Horia Mazilu, Lege �i 
f�r�delege în lumea româneasc� veche, Bucure�ti, Editura Polirom, 2006; Idem, V�duvele sau despre 
istorie la feminin, Bucure�ti, Editura Polirom, 2008; Alin Ciupal�, Femeia în societatea româneasc� 
a secolului al XIX-lea, Bucure�ti, Editura Meridiane, 2003; Sorina Paula Bolovan, Familia în satul 
românesc din Transilvania. A doua jum�tate a secolului al XIX-lea �i începutul secolului XX, Cluj-
Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Funda�ia Cultural� Român�, 1999; Barbu �tef�nescu, 
Sociabilitate rural�, violen�� �i ritual, Oradea, Editura Universit��ii din Oradea, 2004; Violeta 
Barbu, De bono conjugali. O istorie a familiei în 	ara Româneasc� în secolul al XVII-lea, Bucure�ti, 
Editura Meridiane, 2003; Laura Stanciu, C�s�torie, moralitate �i condi�ia femeii în viziunea 
colii 
Ardelene, in Apulum, XXXIV, 1997, p. 385; etc. 

7 Ionela B�lu��, Constan�a Vintil�-Ghi�ulescu, op.cit., p. 8-9. 
8 Ligia Livad�-Cadeschi, Un mariage décidé en instance: du concubinage au mariage en Valachie à la 

�n du XVIII-ème siècle, in Bonnes et mauvaises moeurs dans la société roumaine d’hier et d’aujourd’hui, 
I. B�lu�� �i C. Vintil�-Ghi�ulescu (coord.), Bucure�ti, NEC, 2005, p. 113. 

9 �tefan Lemny, Sensibilitate �i istorie în secolul al XVIII-lea românesc, Bucure�ti, Editura Meridiane, 
1990, p. 73-115. 

10 Andrei Pipidi, Amour et sociét: arrière-plan historique d’un problème li�éraire, in Cahiers Roumains 
d’Études Li�éraires, nr. 3, 1988, p. 4. 

11 Andrei Pipidi, op.cit., p. 22. 
12 �tefan Lemny, op.cit., p. 209. 
13 Dimitrie Cantemir, Principele Moldovei, op.cit., p. 297. 
14 Ibidem, p. 297. 
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în c�snicie a oamenilor simpli din satele basarabene. Precizarea autorului privind înche-
ierea c�s�toriilor, în opinia acestuia – din dragoste, pune în eviden�� rolul p�rin�ilor în 
întemeierea viitoarei familii, �i anume consim��mântul acestora.15 Acordul p�rintesc în 
contractarea c�s�toriei de�ine o valoare primordial� („majoritatea erau logodi�i de mititei 
de p�rin�i �i chiar dac� fata sau b�iatul nu vroia, n-avea încotro; n-aveau voie mai înainte 
s� ias� din voia p�rin�ilor”16) �i era recon�rmat prin blagoslovirea tinerilor în contextul 
obiceiului „Iert�ciunii” cu menirea s� înt�reasc� „sub aspect social �i umanist” rela�iile 
dintre p�rin�i �i copii17, bene�ciind fericirea tinerilor �i înl�turând pericolul blestemului 
(„blestemul p�rin�ilor ruineaz� casa copiilor, iar blagoslovirea p�rin�ilor o înt�re�te”18). 
C�tre mijlocul secolului al XX-lea, îns�, „b�iatul vine singur la fat� acas� s� se în�eleag�, 
dac� fata dore�te s� se c�s�toreasc� cu el”19. 

Pe lâng� rolul atribuit p�rin�ilor în tradi�ia de nunt� �i nuntire, studiul monogra�c 
despre „via�a moldovenilor de la Nistru”, de la începutul secolului al XX-lea, puncteaz� 
înc� un protagonist important în s�vâr�irea actului c�s�toriei – opinia colectivit��ii: ne-
vasta, „cea mai de aproape tovar��� de via�� a gospodarului”, este aleas� „dup� multe 
aprecieri �i chibzuin�e atât a lui [	�c�ului] cât �i a p�rin�ilor”, îns� … „�inând sama �i 
de gura lumii”.20 Vom vedea mai jos, c� „gura lumii”, „gura satului”, la fel ca �i „veci-
nii” constituie „actori importan�i ai dramei create sub ochii lor”21 cum era c�zutul fetei 
pe vatr�, fuga/raptul fetelor sau cazurile mireselor „gre�ite”22, �i prezint� mecanisme 
informale de reglare a normelor �i conduitei membrilor colectivit��ii. 

Impresia pe care o las� cei care la �nele secolului al XIX-lea viziteaz� Basarabia („în 
Basarabia totul decurge în lini�te, calm �i pe îndelete”) �i locuitorii acestui �inut („popor 
cuminte, lini�tit �i smerit”) este completat� de o descriere a tradi�iei de s�rb�toare, mai 
pu�in obi�nuit� prin maniera de abordare pentru aceast� perioad�: 

„obiceiurile de s�rb�toare ale poporului de jos au dou� laturi diametral opuse 
– în ele exist� o bun� parte de inocen��, bun�tate �i chiar poezie, dar �i aspecte 
de vulgaritate, prost gust �i chiar supersti�ii”23. 

15 �������� A., ��������� ������ � ����������, in �����"� #$��������"�&� '����"�&� '�*����� 
#������ � +��������<, �.I, �_����, � \$=$_�"$@ #��$\=����, 1844, c. 633-635. 

16 Inf. P. Diu�a, 77 ani, s. C�inari, r. C�inari, înr. 1995. 
17 V. Veti�anu, Aspectele sociale ale „Iert�ciunii” în ceremonialul nun�ii, in Anuarul Institutului de 

Cercet�ri Etnologice �i Dialectologice, Bucure�ti, 1985, p. 443. 
18 Inf. E. Pidghirnoaie, 69 ani, s. Hîrtop, r. Cimi�lia, înr. 1996. 
19 Inf. M. Marcu, 55 ani, s. Drochia, r. Drochia, înr. 1996. 
20 Boris Malski, op.cit., p. 603. 
21 Arle�e Farge, Michel Foucault, Le désordre des familles. Le�res de cachet des Archives de la Bastille, 

Paris, Gallimard, 1982, p. 36. 
22 Se considera „gre�it�” fata sau mireasa care nu respecta moravurile legate de p�strarea castit��ii 

c�tre momentul de consumare a actului conjugal în timpul nun�ii. 
23 =. >�<, @������������� ���\�� � ����������, in >�^�����"�� _���`��{���� |���$����, 

������+, 1870, � 3, �. 87-94; � 6, c. 415-425. 



278

Supravegherea în�eleapt� a obiceiurilor populare este, în opinia autorului, de respon-
sabilitatea preo�ilor �i profesorilor �colari care, în procesul de cultivare spiritual-cultural� 
�i religioas� a poporului, trebuie s� st�pâneasc� cu chibzuin�� modele de comportament 
în care se re	ect� „partea luminoas�” �i „partea întunecat�” a vie�ii omului de la �ar�.24 
A�a cum men�iona P.A. Cru�evan în noti�ele sale de c�l�torie prin Basarabia la �nele 
sec. al XIX-lea, „chiar �i la nun�ile, unde c�s�toria are loc cu acordul ambilor p�rin�i, 
neap�rat va � dejucat� [în contextul obiceiurilor prenup�iale] scena raptului miresei”, 
iar a doua zi dup� nunt� se practic� celebrarea mult prea tumultoas� în compara�ie cu 
tiparele comportamentale prescrise în reprezent�rile colective pentru femeile c�s�torite: 
acestea î�i revendic� cu mult grotesc în gesturi, abuz de culoare �i b�utur� legitimarea 
public� a cumsec�deniei miresei �i, respectiv, includerea neo�tei în comunitatea femeilor 
c�s�torite.25

Demersul nostru de cercetare este construit pe analiza informa�iilor privind atitudini, 
supersti�ii, norme, credin�e �i modele de comportament ce �in de un subiect mult prea 
delicat, dar nu mai pu�in supravegheat �i important pentru comunit��ile tradi�ionale 
– fecioria miresei. De�i cu referin�� la spa�iul transilv�nean la începuturile timpurilor 
moderne, constatarea istoricului clujean Toader Nicoar� despre 

„onoarea fetelor [care] era mereu asediat� �i în pericol într-un mediu ostil �i 
violent �i se cerea mereu ap�rat�, iar în cazul accidentelor de acest fel întreaga 
familie era dezonorat�, ceea ce nu era pu�in lucru în ierarhiile sociale �i în scara 
de valori morale ale satului”26 

este valabil� �i pentru Basarabia. Castitatea miresei constituie unul din indiciile esen-
�iale ale mentalit��ii arhaice conservate în societatea tradi�ional� din acest spa�iu pân� 
la mijlocul secolului al XX-lea – o valoare care garanta în lumea satului continuitatea 
neamului, prosperitatea viitoarei familii, buna succesiune a averilor �i, nu în ultimul 
rând, cultivarea �i transmiterea valorilor morale la nivel de familie �i comunitate. 

Pentru elucidarea acestor atitudini �i rela�ii complexe, manifestate în ajunul dar �i 
din timpul nun�ii propriu-zise, cercetarea se va concentra asupra urm�toarelor întreb�ri: 
Care sunt obiceiurile nup�iale cu putere s� aduc� în aten�ia comunit��ii rurale calit��ile morale 
ale miresei �i, respectiv, s� a��eze public dovada virginit��ii acesteia? Ce actori din ceremonialul 
nun�ii erau delega�i de comunitate, prin autoritatea tradi�iei, cu rolul de a consemna, performa �i, 
mai important, a legitima statutul miresei? Care erau momentele ritualice prev�zute de tradi�ie 
pentru declan�area mecanismelor punitive atât pentru tinerele cât �i pentru tinerii „gre�i�i”? În 
ce m�sur� calit��ile morale ale miresei puteau determina/afecta statutul (economic �i moral) al vii-
toarei familii? Cum s-a modi�cat validitatea tradi�iei în rela�ie cu noile forme de pedagogie social�, 
de-a lungul timpului? Îns� înainte de a demara examinarea acestor întreb�ri, propunem 

24 Ibidem. 
25 >�}^���� @. =., ~�� ��"�� ������? @}����� ��$��"�, �$�"+�, ���$-��#$\=���� ���$��@�� 

�#+�=�_. �-+� }. �. �����=�+ � �$., 1896, c. 318-337. 
26 Toader Nicoar�, Transilvania …, p. 146-147. 
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ilustrarea calit��ilor miresei cu func�ii propi�iatorii în rela�ie cu puritatea moral� �i �zic� 
a acesteia prin exempli�carea rolului func�ii desemnate pentru comunitatea s�teasc�. La 
fel, pentru în�elegerea respect�rii codului de valori tradi�ionale în condi�iile unor derapaje 
morale �i de atitudine, propunem s� investig�m evolu�ia rela�iilor dintre poten�ialii 
mire �i mireas� în intervalul dintre consacrarea statutului de fete mari �i 	�c�i („ie�irii 
în lume”) �i devenirea lor so� �i so�ie („intrarea în rând cu lumea”). 

Dimensiunea numinoas� a miresei 

Pe întreaga durat� a ceremonialului de nunt�, mireasa este înzestrat� cu o serie de 
calit��i cu func�ii propi�iatorii �i posed� energii maxime ce se r�sfrâng binef�c�tor asu-
pra participan�ilor la ceremonial. De exemplu, obiceiul de a juca mireasa, rând pe rând, 
de c�tre invita�ii la nunt� sugereaz�, dincolo de onoarea de a „juca cucoana mireas�”, 
dorin�a de a intra în contact direct cu însu�irile bene�ce �i propi�iatoare ale acesteia. 
„Puterea numinoas� iradiant� a miresei este antrenat� spre bene�ciul diferitor grupuri 
�i, chiar, întregii comunit��i”27. Mireasa devine mediator, în primul rând, pentru grupul 
fetelor în vederea întemeierii cât mai grabnice a viitoarelor familii: buc��i din colacul 
miresei erau considerate bene�ce pentru atragerea pe�itorilor, iar jucatul v�lului de 
mireas� dup� despodobirea acesteia era considerat în putere s� apropie c�s�toria dru�-
telor de onoare.28 Prin manevrarea elementelor simbolice, mireasa constituie un factor 
bene�c de mediere a bun�st�rii, bel�ugului în familiile celorlal�i membri ai colectivit��ii: 
o buc��ic� din colacul împ�r�it de mireas� pus� în urechea unui animal scos la târg, ar 
� aduc�toare de bel�ug �i garanta o vânzare reu�it� a vitelor.29 La fel, atunci când mi-
reasa strope�te cu busuioc �i ap� s�n�it�, având mâna trecut� prin colac, ea ac�ioneaz� 
nu numai asupra mirelui �i a alaiului acestuia, ci �i asupra invita�ilor. În momentul de 
întâmpinare a mirelui, mireasa privea prin colac mirele �i întreaga asisten�� în virtutea 
credin�ei despre calit��ile bene�ce ale miresei �i calit��ile ei puri�catorii prin colacul 
care o reprezint�. Pân� ast�zi, în satele din Basarabia, se obi�nuie�te ca lumea s� ias� la 
drum s� vad� mireasa c�ci „aduce noroc”. 

Calitatea de focar numinos30, provocat� de pozi�ia ambigu� a miresei în proces de 
desprindere �i de transformare, presupune, în opinia cercet�torului Germina Comanici, 
�i anumite vulnerabilit��i a�a cum relev� diferite secven�e ale nun�ii31. De exemplu, 
la momentul intr�rii în nunt� �i „datul mânii cu mirii”, mireasa va purta neap�rat pe 
mân� o b�sm�lu�� care s� o protejeze �i care va � scoas� în momentul de integrare în 

27 Germina Comanici, Cercul vie�ii. Roluri de performan�� în obiceiurile populare, cuvânt înainte de 
Antoaneta Olteanu, Bucure�ti, Ed. Paideia, 2001, p. 154. 

28 Iuliu Zanne, Proverbele românilor, vol. I-X, prefa�� de G. Dem. Teodorescu, Bucure�ti, Socec, 
1895-1903, vol. IX, p. 293. 

29 Ibidem. 
30 Rudolf O�o, Le sacre, Paris, Payot, 1949, p. 22; Jean Cazeneuve, Les rites et la condition humaine, 

Paris, PUF, 1958, p. 8. 
31 Germina Comanici, op.cit., p. 149. 
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grupul celor c�s�tori�i; credin�a c� întâlnirea a dou� mirese „nu este semn bun” las� s� 
vorbeasc� despre vulnerabilitatea acesteia în condi�ii de concentrare maxim� a energiilor 
numinoase. 

Aceste calit��i sunt explicate prin contextul perioadei de separare-integrare a miresei, 
axate pe condi�ia principal� a calit��ilor miresei – statutul de fecioar�, factor de puritate. 
Transformarea statutului miresei din fecioar� în tân�r� �i, ulterior, integrarea în grupul 
femeilor c�s�torite constituie scopul central al obiceiurilor de nunt� �i, în dependen�� de 
cumsec�denia miresei, era salutat sau dezaprobat de colectivitate. Desf��urarea �reasc� 
a ritualurilor de separare �i integrare depindea, în mare parte, de comportamentul tine-
rilor din momentul „ie�irii în lume” �i pân� la „intrarea în rândul oamenilor gospodari”, 
prin intermediul tradi�iei de nunt� �i nuntire. 

„Ie�irea în lume”: în perimetrul normelor �i sensibilit��ilor

Aidoma timpurilor anterioare, când „privirile tuturor erau a�intite asupra tinerilor, 
asisten�a exercitând un soi de cenzur� moral�, supravegheau tinerele cupluri pe cale 
de constituire sau grupurile de tineri în general”32, în Basarabia de la �nele secolului al 
XIX-lea întâlnirile viitorilor miri continu� s� r�mân� sub ochii comunit��ii la joc, nun�i, 
cl�ci sau �ez�tori. Aceste norme se succed �i c�tre mijlocul secolului al XX-lea, când 
„b�ie�ii �i fetele la vârsta de 14-15 ani ies în lume”33, cu unele evolu�ii în modelele de 
comportament �i percep�ie colectiv�: de exemplu în jude�ul L�pu�na, 

„de la vârsta de 16 ani b�ie�ii �i fetele se întâlnesc �i petrec împreun�, toamna, 
la nun�i �i la cl�ci, iarna, ‚la Andriiu’ �i la �ez�tori, iar vara ‘la vie’, ‘la �iread�’ 
�i ‘la gioc’ (hor�). �ez�torile �i cl�cile sunt acelea�i ca în toate regiunile locuite 
de Români, iar ‘la vie’ �i ‘la �iread�’ sunt manifest�rile caracteristice acestei 
regiuni”34. 

„La vie” era locul de întâlnire al 	�c�ilor cu fetele 

„’cu cari ��d’, adic� cu fetele cu care fac dragoste. […] Când vin 	�c�ii, ‘st�m 
la vorb�, ni strângim, ni s�rut�m �î punim la cale pintru la toamn� ca s� ni 
lu�m’”35. 

„La �iread�”, 

„tot vara, spre sear� când nu-i ‘gioc’ în sat, to�i 	�c�ii �i toate fetele se adun� 
într-o lunc� de s�lcii din marginea satului (Ialoveni) sau la p��une (Bardari, 
Pojor�ni �i Cigârleni), stau de vorb�, glumesc, cânt�, chiuie �i joac�. […] De la 
‘�iread�’ fug toamna fetele ‘pe cuptiori’ la 	�c�i �i tot de aici le ‘fur�’ 	�c�ii de 
le duc mirese la gospod�riile lor”, 

32 Toader Nicoar�, op.cit., p. 157. 
33 Ol.O. Constantinescu, I.I. Stoian, Din datina Basarabiei: Materialul este adunat de elevii 
colii 

Normale de B�ie�i, Chi�in�u, Imprimeria Chi�in�u, 1936, p. 139. 
34 Petre �tef�nuc�, Datini …, p. 37. 
35 Ibidem. 
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iar p�rin�ii doar rareori se încumet� a nu primi miresele aduse de feciori.36 De remarcat 
aici dou� constat�ri importante ale folcloristului basarabean Petre �tef�nuc�, care a 
cules informa�ia etnogra�c� din jude�ul L�pu�na la acea perioad�: prima, cea despre 
efectul unor astfel de raporturi libere între 	�c�i �i fete („mai totdeauna se întâmpl� c� 
‘toamna se’nsoar�, �î pin postu mari ari de-amu naslednic, urma�’”37) �i a doua, despre 
acceptarea unor astfel de moravuri preponderent de partea mai s�rac� a colectivit��ii 
s�te�ti („Gospodarii mai frunta�i �in �i ast�zi ca feciorii lor s� nu ‚s� fac� di râs’ �i s� se 
logodeasc� a�a cum au apucat obiceiul din b�trâni” – subl. noastr�38). 

„Ie�irea în lume” se produce prin consacrarea fetelor �i feciorilor în categoria de 
vârst� a „	�c�ilor” �i „fetelor mari”. În culegerea de material etnogra�c, coordonat� de 
Ol.O. Constantinescu, I.I. Stoian, constat�m c� pentru fete, semnul distinctiv de trecere 
în categoria „fetelor mari” era mersul la hor�, iar pentru b�ie�i – „dreptul de a ‘coman-
da’ l�utarilor”; abia atunci ei puteau s�-�i „prind� o ibovnic�”.39 De exemplu, trecerea 
la majorat pentru 	�c�ii din satele din Valea Nistrului de Jos, conform informa�iilor 
înregistrate câ�iva ani mai târziu, are loc prin intermediul cetei, pentru cei care au tre-
cut de vârsta de 18 ani, printr-un ritual de trecere la hor� sau la hurdughie, iar seara 
cei din ceat� îl duc pe 	�c�u la o fat� �i „�ade (vorbe�te) cu dânsa”40. Fetele, la rândul 
lor, sunt scoase la hor� de un 	�c�u care este rud� cu p�rin�ii sau cineva din apropia�i 
în ochii întregului sat. „Ie�irea în lume” presupune noi modele de comportament care, 
�ind înso�ite de provoc�ri �i riscuri speci�ce acestei perioade de via��, sunt �inute sub 
supravegherea p�rin�ilor. 

Perioada de dup� ie�irea la hor� nu putea � ocolit� sau desconsiderat� sub inciden�a 
riscului de a ajunge „	�c�u tomnatic” sau „fat� b�trân�”. În viziunea comunit��ii rurale 
c�s�toria era una din condi�iile socializ�rii individului, intr�rii acestuia „în rând cu 
lumea”. Satul se uita cu dispre� la persoanele nec�s�torite, iar holteii erau privi�i drept 
membri de prisos ai societ��ii.41 Sentimentele de dragoste care se în�ripau între feciori 
�i fete deveneau vizibile celor din jur prin aten�ia cu care 	�c�ul juca fata la hor� sau 
batista pe care o purta la brâu, ca un preambul la c�ma�a de mire pe care urma s� i-o 
coase aleasa dup� ce se stabilea ziua nun�ii. Rela�ia ce se contura între fat� �i 	�c�u urma 
s� �e circumscris� codului simbolic al tradi�iei populare, condamnând abaterile de la 
norme �i cultivând respectul pentru bunele moravuri. Referin�ele la dragostea �zic� pân� 
la c�s�torie continu� a � percepute de comunitatea tradi�ional� basarabean� ca o rela�ie 
„vinovat�”42 �i sunt mediate prin mesaje simbolice �i atribute de ritual. De exemplu, în 

36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem, p. 38. 
39 Ol.O. Constantinescu, I.I. Stoian, op.cit., p. 140. 
40 Petre V. �tef�nuc�, Folclor �i tradi�ii populare, alc�tuire, studiu introductiv, note �i comentarii 

de G. Botezatu �i A. Hâncu, vol. 2, Chi�in�u, Ed. �tiin�a, 1991, p. 152. 
41 IMA�U, fond V, dosar 673, inventar 703, manuscris, com. Vulc�ne�ti, Ismail, înr. 1884. 
42 Sorin Mitu, Imagini europene �i mentalit��i române�ti din Transilvania la începutul epocii moderne, 

Cluj Napoca, Presa Universitar� Clujean�, 2000, p. X. 
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contextul obiceiurilor de Cr�ciun, norma prevede strict ca darul fetei pentru 	�c�ul ales 
din ceata de colind�tori – colacul – s� �e neap�rat întreg; se considera interzis a oferi 
un colac început. La fel ca în Maramure�, g�sirea pe mas� a unui astfel de colac putea 
anula rela�ia între grupul feciorilor �i fata gazd�. 

Pe de alt� parte, nu se poate nega faptul c� în cultura ��r�neasc� no�iunea de dragoste 
nu exista, chiar înainte de secolul al XVIII-lea. 43 

„În mediile populare când se vorbe�te de dragoste se vorbe�te despre ceva 
care se face �i nu se simte. Apoi accep�iunea lui a face dragoste era cea de a face 
curte. […] Dar în tradi�ia ��r�neasc� exista o rela�ie foarte direct� între dragoste 
�i c�s�torie.”44 

Cum am remarcat mai sus, materialul etnogra�c, m�rturiile celor care au vizitat 
Basarabia �i documentele de arhiv� fac dovada c� rela�iile sexuale erau practicate �i 
pân� la c�s�torie, imediat dup� „ie�irea în lume” a tinerilor. Astfel, 

„ceea ce-i mai caracteristic pentru satele din acest �inut [valea Nistrului de Jos] 
e obiceiul numit în graiul local ‘��d c’on 	�c�u’ sau ‘��d c’o fatî’”45. 

Dac� p�rin�ii se împotriveau („dac’o bate tat-so”46), tinerii se întâlneau la cineva din 
apropia�i („la vo’n niam”47). P�rin�ii, cât �i tinerii, î�i asumau interdic�iile unor astfel de 
comportamente �i pericolul înc�lc�rii normelor morale primite de societate. Când p�rin�ii 
aud c� fata lor „��di c’on 	�c�u, dacî li pla�i 	�l�u, apui d� voi s� st�i fata; da dacî nu, 
o bati �’o opre�ti (Corcmaz)”48. Pe de alt� parte, tinerii insist� asupra propriilor op�iuni 
de a face curte: dup� ce „vini �î bati la ziam la casa �ei mari �î fata îi d� drumu în casî 
[…] 	�c�u merzi’n�et sî n’al sâmtî p�rin�âi, ori cânii”49. Dac� se repet�, aceste întâlniri 
ajung s� se termine conform relat�rilor atestate de Patre �tef�nuc� în satul Copanca: 
„�î m� culc cu dânsa, dacî stau v’o câtiva s�ri”50. Ceea ce urmeaz� explic�, în viziunea 
folcloristului basarabean, frecven�a avorturilor atestate c�tre mijlocul sec. al XX-lea în 
satele din Valea Nistrului de Jos: la rug�min�ile fetei de a � luat� de nevast�, „al�âi o ie, 
da al�âi n’o ie. O ie pi alta �î fata r�mâni’ngreunatî”51. 

Fecioria miresei este privit� în mediul rural pân� la mijlocul secolului al XX-lea ca 
un patrimoniu de familie, urmând s� onoreze ambele neamuri. 
inea de responsabili-
tatea p�rin�ilor s� o supravegheze pân� la momentul când o binecuvânteaz� �i transmit 

43 Andrei Pipidi, op.cit., pp. 4-27. 
44 Toader Nicoar�, op.cit., p. 168. 
45 Petre �tef�nuc�, Datini …, p. 173. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem, p. 174. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
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mirelui, în timpul nun�ii, cu cuvintele: „Am p�zit-o de foc �i de ap�, cum vei p�zi-o 
a�a vei avea-o”. Abaterea de la codul de valori al tradi�iei era o adev�rat� provocare 
pentru fetele „gre�ite” care, r�mase ulterior cu copil �i nec�s�torite, nu aveau încura-
jarea societ��ii pentru astfel de fapte. Mai mult, ele erau somate s� accepte regulile de 
comportament ale comunit��ii elaborate pentru astfel de situa�ii ie�ite din comun, cum 
ar � interdic�ia de port a cununei de 	ori �i a p�rului despletit – însemne ale fecioriei. 
S.Fl. Marian consemneaz� c� portul cununei este interzis pentru fetele gre�ite chiar în 
nunt�, „ceea ce însemneaz� c� nu �i-a p�zit cinstea”52. În Bucovina, 

„fata mare care a devenit grea este constrâns� moralmente de femei s�-�i schim-
be portul de fat� pe cel de nevast� speci�c comunit��ii, altfel urmeaz� s� �e 
expulzat� din sat”53. 

Pentru p�rin�i, fetele „gre�ite” erau o povar� greu de dus atât din punct de vedere 
material, cât �i moral („mare ru�ine pe capul p�rin�ilor”). Fetele gre�ite r�mâneau deseori 
„fete b�trâne” sau „piatr� în cas�”. Comunitatea, la rândul ei, nu ezita în ac�iunile de 
repudiere public� a fetelor necinstite atunci când ajungea s� fac� referin�� la faptele lor 
gre�ite în procesul de educare a tinerelor despre importan�a respect�rii interdic�iilor �i 
bunelor moravuri.54 

Comportamentul restric�ionat, prin interven�ia p�rin�ilor ori a comunit��ii, nu era 
neap�rat valabil �i în cazul feciorilor. La �nele secolului al XVIII-lea, Dimitrie Cantemir 
remarca: 

„Adulterele sunt rare, dar tinerii, pân� a se c�s�tori, socotesc c� nu-i pentru 
ei o ocar�, ci o laud� s� se �in� de dragoste ascunse, de parc� ar � fost dez-
lega�i de orice lege – astfel c� adesea auzi-vei pe la ei vorba asta: ‘Fiul meu, 
fere�te-te de furt, ori de tâlh�rie, �indc� de furci n-am s� te pot slobozi, dar� 
de la împreunarea neîng�duit�, numai s� � pl�tit pentru ‘�ugubinat’ […] nu 
te a�teapt� nici o primejdie de moarte!’”55

S-ar p�rea c� pentru aceast� perioad� ultragierea fetelor nu era considerat� o crim�, 
precum era ho�ia. În perioada de la �nele secolului al XIX-lea – mijlocul secolului al 
XX-lea 	�c�ii care nu-�i onorau promisiunile sunt presa�i moralmente de comunitate 
s� se c�s�toreasc� cu fata ultragiat� („ru�inea fetei trece pe sama 	�c�ului, dac� acesta 
refuz� s� se c�s�toreasc� cu ea”56). La mijlocul secolului al XX-lea, Petre �tef�nuc�, în 

52 S.Fl. Marian, op.cit., p. 541. 
53 Ibidem. 
54 Consemn�rile de teren de la �nele secolului al XX-lea privind cinstea miresei �i impactul acestui 

act conjugal asupra familiei mirilor, rudelor �i comunit��ii poart� înc� amprenta emo�iilor din 
epoca anterioar�. Informatorii refuzând s� vorbeasc� în prezen�a reprezentan�ilor de alt gen, 
deseori negând cunoa�terea unor astfel de moravuri de alt� dat� pentru a evita subiectul. 

55 Dimitrie Cantemir, Principele Moldovei, op.cit., p. 303. 
56 �. �$=�, �+�_�>��� $>���� � �$�_�+��, in <����=�>�"�� �>���#��� ��_$�$�#�, �. 12-13, 

1895, �. 15. 
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studiul etnogra�c privind satele din Valea Nistrului de Jos consemneaz� diminuarea 
autorit��ii tradi�iei printre membrii comunit��ilor rurale, iar dovad� serve�te informa�ia 
despre practicarea avorturilor: 

„Se observ� de asemenea c� tr�iesc înainte de c�s�torie 	�c�i cu fete. Despre 
avorturi practicate �e în ora�e, �e la babe, se aude din ce în ce mai des”57. 

Traiul în colectivitate presupune „acceptarea necondi�ionat� a regulilor neamului, 
devenite legi ale p�mântului”58. Atât familia, cât �i comunitatea nu erau preg�tite s� 
accepte situa�ii, considerate de ambele p�r�i ie�ite din perimetrul „bunelor” moravuri �i 
t�inuite cu insisten�� de fata „gre�it�”, iar în cazuri rare – �i de p�rin�ii acesteia. Statutul 
de „fat� mare” �i originile sociale din „familie de gospodar” determinau fetele „cu 
pricina” la ac�iuni riscante �i clandestine, circumscrise eforturilor de revenire la norme: 

„Recurg la ajutorul babelor sau a doctorului: ‘Sunt unili �î �tiu dr��ii �î nu 
pur�ed gre. Sî duc pi la Tigina �’al scot �î iar r�mân feti mari cum o fost. Pintrucî 
ie o fost fatâ mari di gospodari (subl.n.) �î nu vre sî facî di râs (Copanca)’”59. 

Petre �tef�nuc� noteaz� c�, 

„desigur, asemenea cazuri sunt rare, îns� le-am întâlnit peste tot. Fiind una din 
cele mai t�inuite probleme din via�a satelor, cu greu se poate urm�ri frecven�a 
cazurilor. E de ajuns constatarea c� avortul a p�truns la sate”60. 

Atitudinea comunit��ii fa�� de astfel de ac�iuni poate � sesizat�, de exemplu, în 
sup�rarea moa�ei Irina Morariu din Ol�ne�ti care, marcat� de cre�terea num�rului de 
avorturi, declar�: „�ini ari grijî; da amu-i fac �î sî saturî �î cânii di dân�âi!”61. 

Fecioria tinere (i) lor: între afec�iunea vârstei �i autoritatea tradi�iei 

Comunitatea rural� a �tiut dintotdeauna s� g�seasc� modalit��ile cele mai indicate 
pentru a asigura armonia �i rezisten�a fa�� de moravurile considerate compromi��toare 
pentru societate. Autoritatea tradi�iei a reu�it s� se impun� 

„ca un cod cultural complex, grefat pe un mecanism �n al constrângerilor �i 
varia�iilor. Dac� în orice comunicare solid� �i constant� trebuie s� se instaleze 
o rela�ie între for�a coerent� �i coercitiv� a codului, prin care de fapt se instituie 
regulile �i se asigur� o comunicare armonioas� �i e�cient�, adic� multifunc-
�ional�, exist� deopotriv� �i o anumit� libertate, care s�-i ofere modelului o 
elasticitate controlat�”62. 

57 Petre �tef�nuc�, Datini…, p. 143. 
58 Delia Suiogan, Simbolica riturilor de trecere, Bucure�ti, Ed. Paideia, 1996, p. 131. 
59 Petre �tef�nuc�, Datini…, p. 174. 
60 Ibidem. 
61 Ibidem, p. 171. 
62 Germina Comanici, op.cit., p. 43. 
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Ce prevedea tradi�ia în cazul când fetele �i 	�c�ii, odat� cu „ie�irea în lume”, se întâm-
pla s� „calce strâmb”, pomenindu-se în situa�ii contradictorii celor expectate de familie 
�i comunitate? Propunem s� analiz�m, câteva situa�ii când tinerii erau determina�i, de 
varii motive, s� confrunte rostul �i ordinea obiceiurilor de c�s�torie prin practici culturale 
alternative tradi�iei nup�iale �i, respectiv, s� urm�rim care era atitudinea comunit��ii 
în astfel de circumstan�e? Constat�m, c� formula de înfruntare a modelelor consacrate 
de c�s�torie în cultura tradi�ional� era practica de r�pire a viitoarei mirese. De�i raptul 
se efectua la ini�iativa tân�rului, în joc era pus� de �ecare dat� soarta �i onoarea fetei; 
nu de pu�ine ori, chiar dac� era recuperat� de p�rin�i în scurt timp, calit��ile �zice �i 
morale ale acesteia erau privite de comunitate ca �i compromise, fata riscând s� r�mân� 
„piatr� în cas�”. 

Sub presiunea normelor de comportament tradi�ionale, vorbele în�ep�toare sau zvo-
nurile mali�ioase erau rezumate într-o atitudine aprobatorie, con�rmat� prin constatarea 
„cutare 	�c�u a furat cutare fat�...” sau „cutare fat� a fugit dup� cutare 	�c�u” 63. Pozi�ia 
indulgent� a comunit��ii se explic� în mare parte prin perpetuarea obiceiului pân� târziu 
în secolul al XIX-lea – mijlocul secolului al XX-lea. Ca dovad�, aducem r�pirea înregis-
trat� (�i condamnat�) de preotul Dm. Ceakir din jud. Akkerman care relateaz� despre 
existen�a „unui obicei neru�inat de furare a mireselor, ... care in	uen�a negativ morala de 
familie”64 pân� la venirea sa în comunitate, cu dou� decenii în urm�. Pe parcursul slujbei, 
acesta înregistreaz� �ase cazuri de r�pire, remarcând, nu f�r� mândrie, c� pe moment 
(1878) obiceiul „este stârpit”65. La �nele secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-
lea cre�te num�rul de informa�ii, privind „furatul mireselor”. Men�iunile sunt lipsite 
de comentarii �tiin�i�ce, dar r�mân a � sugestive prin �xarea momentelor distinctive66. 

Descrierea clasic� a practicii de a fura mireasa pentru comunitatea românilor din 
Basarabia de la mijlocul secolului al XX-lea o g�sim în studiul semnat de Petre �tef�nuc�: 

„când p�rin�ii nu vor s�-�i m�rite fata dup� un 	�c�u, �indc� ’nu-i din oamini, 
ori îi s�rac, o furî 	�c�ul pi fatî. Sî du�i cu doi-tri 	�c�i �’o’nha�î de-acasî. Chiar 
dac� n’o ��zut cu dânsa, o furî’ntr’o noapti �’o du�i acasî la dânsu, o furî cu 
de-a sila’ (Copanca)”67. 

A�a cum se considera „mare p�cat” a nu primi pe�itori la casa cu fete de m�ritat, 
chiar dac� p�rin�ii erau ferm deci�i a refuza orice perspectiv� de încuscrire cu p�rin�ii 
poten�ialului mire, fetele pe�ite (nereu�it) la fel puteau � furate. Acest lucru se întâmpla, 

63 ������+�"�� ���=�������� ��_$�$�#�, �. 12, 1878, �. 490. 
64 Idem, � 20, 1891, �. 631. 
65 Ibidem. 
66 Cf. A. ��{�", Ma�����{� �{� &��&����� � ��������"� ������, �$>=����� $����=��� 

\���=����$\$ �#�>�. <����=�>�"�� �>���#�, ��>., 1862, c. 467; S. Fl. Marian, op.cit.; 
������+�"�� ���=�������� ��_$�$�#�, 1878, � 12, �. 490; Idem, 1887, �. 13, �. 466; Anuarul 
Arhivei de Folclor, IV, Bucure�ti, 1937, p. 82. 

67 Petre �tef�nuc�, Datini…, p. 174. 
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mai frecvent din cauza împotrivirii atât a p�rin�ilor, cât �i a fetei pe�ite: 

„nu-i exclus ca acesta s’o fure într’o sear� cu ajutorul altor 	�c�i” �i atunci 
p�rin�ii nu au încotro �i „trebuie s� se învoiasc� �i s� fac� preg�tirile pentru 
Logodn�”68. 

Cel mai des, fata era r�pit� cu acordul acesteia. Nu întâmpl�tor, comunitatea rural� 
consemna în acest caz despre „fuga miresei„ în loc de „r�pirea miresei”. Când starostii, 
dup� încercarea „de a l�uda tinerii, ar�tându-le toate însu�irile, dând asigur�ri c� vor � 
foarte buni gospodari” nu pot convinge p�rin�ii fetei �i „nu ajung la învoire [de]�i tinerii 
nu vor s� renun�e unul la altul”69 fata se hot�ra s� fug� cu alesul. Ol.O. Constantinescu 
�i I.I. Stoian remarca: „nu rare sunt cazurile când fata ‚fuge’ cu 	�c�ul la o rud�, unde 
stau pân� se învoiesc p�rin�ii”70; atunci se spune c� fata cut�ruia „a fugit mireas�” (s. 
Visoca, jud. Soroca; s. Bu�euca, jud. Orhei)71. Dup� ce fata fugea cu alesul („mireasa a fost 
furat� de mire”72 p�rin�ii sunt pu�i în fa�a faptului împlinit de a-�i da consim��mântul. 
Astfel de atitudini au fost atestate atât în localit��ile din sudul Basarabiei istorice73, cât 
�i în localit��ile din centru.74 Dup� ce ajungeau la casa p�rin�ilor mirelui, 	�c�ii marcau 
izbânda cu focuri de arm� �i chiuituri puternice. �i ast�zi, când se aud chiuituri pe ne-
prins de veste prin mahalalele din satele basarabene, lumea satului constat�, mai mult 
pentru sine, c� „cineva a fugit mireas�”. Adic�, s-a c�s�torit. 

Chiar �i atunci când p�rin�ii urmeaz� modele comportamentale mai rigide referitor 
la tradi�ia c�s�toriei, practica raptului miresei îi constrânge s� accepte unirea tinerilor 
pentru a-i ajuta s� revin� „în rândul lumii” �i, nu în ultimul rând, a evita „gura satului”. 
De exemplu, în s. N�du�ita, jud. Soroca, p�rin�ii „miresei furate” „au fost impu�i s� dea 
blagoslovire tinerilor a se c�s�tori dup� ce fata fuge la alesul ei”75. În unele cazuri, ie�irea 
din tiparele comportamentale ale tradi�iei str�mo�e�ti �i cele prev�zute de cadrele fami-
liei patriarhale dep��ea, pe lâng� limitele afective, perspectivele materiale ale viitoarei 
familii. Autoritatea �i implicarea p�rin�ilor devenea ultima instan�� în deciderea sor�ii 
copiilor. Astfel, în s. Cartal, jud. Ismail, tinerii s-au în�eles în prealabil �i „b�iatul vine 
cu c�ru�a s-o ia; fata fuge cu lucrurile preg�tite din timp. P�rin�ii [a�a cum] nu o pot 

68 Ol.O. Constantinescu, I.I. Stoian, op.cit., p. 140. 
69 Ibidem. 
70 Ibidem. 
71 Ibidem. 
72 IMA�U, fond V, dosar 673, inventar 703, manuscris, com. Vulc�ne�ti, jud. Ismail, 1884. 
73 IAFAR, inventar 425, p. 5-6, manuscris, s. Borisovca, jud. Tatarbunar, inf. Nicula Andrei, înr. 

Virgil Stanciu, 1932. 
74 IAFAR, inventar 424, p. 86, manuscris, s. Satu Nou, jud. Cetatea Alb�, înr. Virgil Stanciu, 1932; 

inventar 939, p. 4, manuscris, s. Costuleni, jud. L�pu�na, înr. Iosif Gr. Mare�, 1937; inventar 
669, p. 12, manuscris, s. Costuleni, jud. L�pu�na, înr. Iosif Gr. Mare�, 1934; inventar 835, p. 22, 
manuscris, s. Izbe�te, jud. Orhei, înr. Th. Pletos, 1936. 

75 IMA�U, fond V, dosar 688, inventar 703, manuscris, s. N�du�ita, jud. Soroca, 1884. 
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întoarce, o lipsesc de zestre”76. Deseori, aceast� dram� tr�it� de p�rin�i �i desf��urat� 
în ochii satului, nu se oprea aici. Se putea întâmpla ca fat� s� �e furat� de alt 	�c�u 
chiar din casa primului pretendent.77 La fel, insisten�a p�rin�ilor o putea dep��i pe cea 
a tinerilor: „Dac� p�rin�ii se opuneau, �i planul tinerilor nu �inea mult, desp�r�indu-se 
chiar la câteva zile de trai în comun”78. „Fugi�ii” puteau s� r�mân� f�r� iertarea (�i 
respectiv sus�inerea economic� a) p�rin�ilor doar în cazuri excep�ionale, �ind nevoi�i 
s� tr�iasc� din greu, f�r� averea ce li se cuvenea, doar din munc� proprie pân� dup� 
moartea p�rin�ilor neiert�tori79. Investiga�iile de teren în comunit��ile rurale basarabene 
m�rturisesc c�, de obicei, se ajungea la în�elegere, iar tinerii erau „ierta�i” prin a li se face 
nunta80, îns� practica raptului aducea perturb�ri �i tensiuni numeroase în comunitatea 
rural� de la �nele secolului al XIX-lea �i se dorea a � dep��it�: „din cauza nepl�cerilor 
produse, obiceiul a fost distrus”81. 

Datorit� frecven�ei cu care este atestat� la �nele secolului al XIX-lea – începutul se-
colului al XX-lea, aceast� derivat� de model comportamental ajunge s� �e perceput� ca 
un „alt chip de f�cut nunta, anume prin furatul miresei”82. Alexei Mateevici, consider� 
important s� precizeze: „Se în�elege c� furatul miresei are loc mai mult atunci când fata 
�i 	�c�ul se iubesc unul pe altul �i când ceva îi împiedic� s� fac� r�spuns �i logodn�”83. 
Margareta Serghi, cu referire la nunta ��r�neasc� din comuna Ocsentia, jude�ul Orhei, 
consemneaz� c� „nu se face Logodn� [pe�it] ci fetele se fur�. […] Se fur� nu pentru c� nu 
se învoiesc p�rin�ii fetei. Ei sunt la curent, fata e în în�elegere cu 	�c�ul”84. Chiar dac� 
	�c�ul trimite la p�rin�ii fetei pe�itori �i ob�ine consim��mântul p�rin�ilor �i al fetei, acesta 
nu ezit� s� apeleze la practica raptului: „seara târziu se procedeaz� furtul. Dup� ce se 
întunec� bine, vine 	�c�ul la casa alesei, bate în fereastr� �i o a�teapt�. Ea iese �i pleac� 
la el acas�”85. Astfel, în condi�iile acordului p�r�ilor, practica mireselor „furate” ajunge 
a � inserat� în contextul obiceiurilor prenup�iale, pe rol de spectacol: în s. Pug�ceni, 
jud. Bender „se practic� furarea fetei cu acceptul acesteia, pl�tind în prealabil un calâm 
în vin p�rin�ilor, pentru respectarea obiceiului”86; în s. Brânzeni, jud. Ia�i, 

76 IMA�U, fond V, dosar 701, inventar 703, manuscris, s. Cartal, jud. Ismail, 1884. 
77 IMA�U, fond V, dosar 673, inventar 703, manuscris, s. Cârpe�ti, jud. Ismail, 1884. 
78 IMA�U, fond V, dosar 674, inventar 703, manuscris, s. Taraclia, jud. Bender, 1884. 
79 Astfel de cazuri sunt excep�ionale �i le întâlnim pân� în secolul al XX-lea; Cf. ABA�U, fond 

V, dosar 673, inventar 703. 
80 ������+�"�� ���=�������� ��_$�$�#�, � 12, 1866, �. 83. 
81 IMA�U, fond V, dosar 674, inventar 703, manuscris, s. Taraclia, jud. Bender, 1884. 
82 Alexei Mateevici, Obiceiurile �i rînduielile nun�ei la moldovenii basarabeni, in Opere, edi�ie critic� 

de Ion Nu�� et al., vol I., Chi�in�u, Ed. �tiin�a, 1993, p. 299-300. 
83 Ibidem. 
84 Margareta Serghi, Nunta la �ar�: obiceiuri �i poezii populare, Ia�i, Tipogra�a concesionar� 

Alexandru Terek, 1937, p. 13. 
85 Ibidem. 
86 IMA�U, fond V, dosar 675, inventar 703, manuscris, s. Pug�ceni, jud. Bender, 1884. 
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„	�c�ul dup� ce î�i alege viitoarea mireas�, se în�elege cu ea în prealabil �i, 
cu prilejul unei s�rb�tori, o fur� �i o duce în casa p�rin�ilor s�i. P�rin�ii fetei 
sunt la curent cu aceste manevre, de�i nu dau pe fa��. La câteva zile, tân�rul 
merge la p�rin�ii fetei, înso�it de rudele mai în vârst�, î�i cer iertare �i cad de 
acord privind ziua nun�ii”87. 

Totu�i, practica raptului miresei �i a mirilor fugi�i nu ajunge s� de�in� autoritatea 
de obicei, iar caracterul de ac�iune la limit� cu a � considerat� ilegal� l�sa spa�iu pentru 
neonorarea responsabilit��ilor asumate �i alimentarea st�rilor de incertitudine pentru 
viitorul tinerilor. De referin�� poate � cazul consemnat în localitatea Hânce�ti, când 
„p�rin�ii fetei nu se împotrivesc, c�ci a�a este obiceiul. Se putea întâmpla, îns�, ca fata 
furat� s� revin� la casa p�rin�ilor, dac� se g�sea un mire mai bun”88. Or, respectarea 
obiceiurilor de „Pe�it” �i „Logodn�” avea elaborate modele clare de comportament ce 
implicau responsabilitatea fetei �i familiei acesteia �i garantau stabilitatea. 

Cazurile de rapt sau fug� a tinerilor erau generate nu numai de factorul sentimental 
când doi tineri care simt c� „se potrivesc” �i „sunt unul pentru altul” au curajul s� încalce 
normele de comportament acceptate de comunitate �i s� treac� peste vrerea p�rin�ilor. 
În familiile ��ranilor cu gospod�rii s�race, raptul fetei de m�ritat de c�tre un poten�ial 
mire putea � aranjat chiar de p�rin�ii fetei. În acest context, amintim expunerea semnat� 
de Olga Nacco la �nele secolului al XIX-lea, autoarea �ind preocupat� de „moravurile 
�i obiceiurile de atunci […] a popula�iei b��tina�e – moldovenilor”, despre predispo-
zi�ia p�rin�ilor de a-�i „l�sa” fata furat� în schimbul absolvirii de responsabilitatea s�-i 
fac� nunt�.89 Simularea r�pirii miresei urmat� de concubinaj este semnalat� ca practic� 
general� (cu motiva�ie economic�) �i de C. Laugier într-un studiu cu referire la zona 
etnogra�c� a Olteniei pentru o perioad� similar�.90 Acceptarea raptului în astfel de situa�ii 
avea scopul valid�rii c�s�toriilor ie�ite de sub autoritatea tradi�iei, „furtul” echivalând 
simultan pe�itul �i nunta.91

Practica r�pirii fetelor, fuga tinerilor, promisiunile neonorate ale 	�c�ilor de a se 
c�s�tori cu fetele cu care „�edeau” au generat institu�ionalizarea neo�cial� în mediul 
rural a practicii culturale c�derea pe vatr�. A�a cum consemneaz� Petre �tef�nuc� pentru 
satele din Valea Nistrului de Jos, 

„sc�parea pentru fetele care ajung în asemenea situa�ii grele, e ‘s� fug� pi 
cuptior’. ‘Fug pe cuptiori’ foarte multe fete �i din aceast� cauz� se întâmpl� 

87 IMA�U, fond V, dosar 673, inventar 703, manuscris, s. Brânzeni, jud. Ia�i, 1884
88 IMA�U, fond V, dosar 672, inventar 703, manuscris, loc. Hânce�ti, 1884. 
89 Olga Nacco, Din trecutul Basarabiei: schi�e �i povestiri, alc�t. A. Kidel, Chi�in�u, Cartea 

Moldoveneasc�, 1976. 
90 C. Laugier, Contribu�iuni la etnogra�a medical� a Olteniei, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 

1925, p. 35, Apud: Carmen Hulu��-Mihalache, Trei ipostaze ale corpului feminin sau despre sexu-
alitate �i sacru, in Caiete de Antropologie Istoric�, anul II, nr. 2 (4), 2003, p. 116. 

91 Carmen Hulu��-Mihalache, op.cit., p. 116. 
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c� toamna fac nunta �i dup� Cr�ciun vine copilul. ‘Am ��dzut cu dânsu, m’o 
vrut �î l-am vrut �î am fuzit pi cuptiori (Copanca)’”92. 

Documentele etnogra�ce din arealul basarabean, tezaurizate în fondul de arhiv� al 
Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei Române” (Cluj-Napoca), con�in numeroase 
referin�e la astfel de practici.93 Memoria pasiv� a comunit��ilor s�te�ti din Basarabia mai 
p�streaz� amintirea despre „venirea fetelor pe cuptor” – adev�rat� institu�ie popular� 
care a permis timp îndelungat s� se fac� dreptate fetelor ultragiate, f�r� interven�ia unui 
organism justi�iar.94 Odat� „gre�it�”, fata r�mânea f�r� sus�inerea moral� �i economic� 
a familiei, deseori �ind trimis� sau adus� cu for�a în familia b�iatului. Fata intra cu 
smerenie în cas�, se închina în semn de profund respect în fa�a celor prezen�i, s�rutând 
mâna persoanelor în vârst�: ‘Când am aziuns acasâ cu dânsu, am intrat în casî �’am 
dzâs: Iarta� p�rin�! (di trii ori) �î ii o spus: ‘Domnu sî ti ierti!’. M’o iertat �i m’o prinit 
(Copanca)’”95. O formul� similar� de adresare p�rin�ilor de c�tre fetele fugite pe vatr� 
este atestat� �i în alte localit��i: „Mam�, m� rog, iart�-m�!”96. Actul culminant în acest 
ceremonial este atingerea vetrei din cas�, explicat prin credin�a în for�a protectoare a 
focului (cuptorul, c�minul, soba) pentru familie �i c�ldura casei.97 Gestul de apropiere 
a fetei de cuptor trebuia s� arate respectul fa�� de membrii familiei, cerându-li-se pro-
tec�ia �i tutela: „En allant au foyer, on s’assure un bon accueil et l’hospitalite de la part 
des amphitryons”98. Dac� mireasa venit� „pe cuptior” reu�ea s� ajung� în spa�iul din 
preajma vetrei �i s� ating� simbolic focul din vatr�, ea nu mai putea � scoas� din cas�. 
Atingerea vetrei, conform credin�elor populare, semni�ca totodat� moartea (simbolic�) a 
st�pânei casei (mamei b�iatului), deci transmiterea tuturor grijilor casei c�tre fata venit� 
mireas�.99 Ac�iunile disperate ale fetei de a reveni „în rândul lumii” nu întotdeauna 
g�seau, îns�, sus�inere �i în�elegere din partea p�rin�ilor b�iatului. Neamul b�iatului 

92 Petre �tef�nuc�, Datini …, p. 174. 
93 Fuga fetei îns�rcinate acas� la 	�c�u se nume�te „fuga pe cuptior” (IAFAR, inventar 979, p. 

20, manuscris, s. Holercani, jud. Orhei, înr. Th. Pletos, 1938; inventar 939, p. 4, manuscris, s. 
Costuleni, jud. L�pu�na, înr. Iosif Mare�, 1937; inventar 835, p. 22, manuscris, s. Izbe�te, jud. 
Orhei, înr. Th. Pletos, 1936; pp. 1-2, manuscris, s. Frumu�ica, jud. Soroca, înr. Gh.Th. Mihai, 
1941). 

94 Ciubotaru, Silvia, Nunta în Moldova. Cercetare monogra�c�, Ia�i, Ed. Universit��ii „Al.I. Cuza”, 
2000. 

95 Petre �tef�nuc�, Datini …, p. 174. 
96 IAFAR, inventar, 1165, p. 39, manuscris, s. Alcedar, jud. Orhei, inf. Ursachi Irina, înr. D. Balaur, 

1931. 
97 Cf. Alain Gheerbrant, Jean Chevalier Dictionnaire des symbole: Mythes, rêves, coutumes, gestes, 

formes, �gures, couleurs, nombres, Paris, 1997. 
98 P. Caraman, Une ancienne coutume de mariage, in Lud slawianski, Cracovie, 1931, vol. 2, pp. 27-

55; vol. 3, pp. 80-97, 185-212; p. 191. 
99 Ibidem. 
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avea dreptul s� o împiedice s� ajung� la vatr�: 

„ils (membrii familiei b�iatului – n.n.) lui donnaient des coups de poings, la 
frappaient avec tous ce qui leur tombait sous la maen ou bien la tiraient par 
cheveuz si elle reussisoit a saccrosher au four ou au foyer”100. 

Venirea pe vatr� nu avea loc neap�rat sub presiunea p�rin�ilor de a merge la casa 
	�c�ului cu care „a �ezut”. Pe�irea f�r� consim��mântul p�rin�ilor, putea determina fata 
„gre�it�” s� ias� repetat din tiparele tradi�iei, fugind în casa alesului de una singur�: dac� 
p�rin�ii nu ajung la în�elegere în timpul Pe�itului, nu de pu�ine ori fata „vine chiar ea 
singur� la el �i atunci se spune c� ‘fata cut�ruia a fugit pe cuptior (subl.n.) la cutare’”101. 
Exemplu de cazuri când fata merge singur� la 	�c�u au fost consemnate în s. Izbe�te, 
Orhei.102 În Moldova istoric� pân� ast�zi este în uz expresia „a venit pe cuptor” care 
face referin�� la sosirea unui oaspete nepoftit �i poart� conota�ii negative, nu neap�rat 
în adresa poten�ialelor mirese.103 Cert este c�, a�a cum am constatat �i în alte p�r�i, „gos-
podarii frunta�i cred c�-i mare ru�ine s� le ‘fug� fata pi cuptiori’ sau s� le vin� la 	�c�u 
‘mireasa pi cuptiori’”104. Practica c�derii fetelor pe vatr� este institu�ionalizat� cu scopul 
normaliz�rii rela�iilor �i atitudinilor, apelând la func�ia educativ� a sentimentului de 
repudiere public�. Apelul la astfel de mecanisme este întreprins cu scopul de a evita o 
eventual� contaminare a celorlal�i membri de obi�nuin�ele „rele”. 

Comunitatea era martor la aceste procese f�r� a juca un rol direct în desf��urarea 
ac�iunilor dintre tineri �i familiile lor. Înc�lc�rile de norme �i modele comportamentale 
produse prin actul r�pirii sau venirii pe vatr�, de�i condamnate cu asprime de colectivi-
tate, erau justi�cate de dragul evit�rii blestemului p�rintesc. Odat� consumat �i adus la 
cuno�tin�a întregului sat, actul venirii pe cuptor �i cel al fetei r�pite/fugite ob�inea sanc�io-
narea neo�cial� a noului cuplu din partea comunit��ii. În po�da zvonurilor generate de 
circumstan�ele din ajunul raptului/fugii fetei sau venirii pe vatr�, comunitatea se ar�ta gata 
s� ia act de faptul împlinit pentru a participa la re-intrarea tinerilor în ordinea �reasc� a 
lucrurilor �i integrarea lor în rândul „oamenilor gospodari”. Astfel de c�s�torii, privite 
m�car în parte ca ilegale �i cu reticen��, aveau stringent� nevoie de sus�inerea comuni-
t��ii �i familiei pentru dep��irea tensiunilor. Or, ceremonialul de nunt� �i nuntire era 
modalitatea considerat� viabil�, în viziunea comunit��ii s�te�ti, s� readuc� ordinea �i 
„împ�c�ciunea” în rela�iile din noua familie, dar �i între aceasta �i p�rin�i, comunitate. 

Altfel stau lucrurile, dac� feciorul gre�it nu î�i recunoa�te vina �i refuza s�-�i asume 
r�spunderea pentru soarta fetei ultragiate. A�a cum nerespectarea datinii comport� 
în reprezent�rile colective anumite riscuri, comunitatea este în drept s� preia posibili-

100 Ibidem, p. 39. 
101 Ol.O. Constantinescu, I.I. Stoian, op.cit., p. 140. 
102 IAFAR, inventar 835, p. 22, manuscris, înr. Th. Pletos, 1936. 
103 Ciubotaru, Silvia, op.cit; Idem, Obiceiuri nup�iale. Raptul miresei, in Dacia Literar�, anul VII, 

serie nou�, nr. 23 (4), 1996. 
104 Petre �tef�nuc�, Datini …, p. 174. 
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tatea instituirii unor corect�ri. Astfel, în caz c� asumarea rolurilor de mire �i mireas� 
este afectat� de „gre�irea” lor, colectivitatea, prin anumite acte �i roluri desf��urate de 
reprezentan�ii ei, intervine cu ac�iuni recuperatorii.105 S.Fl. Marian consemneaz� pentru 
cazul când o fat� mare r�mânea îns�rcinat� despre cununarea de dou� femei la un gard, 
plop sau la o salcie. În a�a fel „comunitatea încearc� s� ofere destinului uman, pe calea 
ritului, menite s� corecteze devierile, creând în sfera imaginarului ceea ce trebuia s� 
ofere realul”106. Pentru a men�ine echilibrul obiceiurilor de nunt� �i nuntire, neamul fetei 
gre�ite alegea na�ii sau ace�tia erau numi�i de primar �i se mergea la prim�rie unde era 
declarat� nevasta 	�c�ului cutare, iar copilul care urma s�-l nasc� era declarat public al 
lui cutare, chiar dac� acesta nu era de fa��.107 

În ambele situa�ii descrise mai sus – raptul miresei/fuga tinerilor �i c�zutul pe vatr� - 
tradi�ia prevede ac�iuni de ocolire a tensiunilor în leg�tur� cu „întâmplarea”. În cazul 
când tradi�ia, comunitatea sau familia nu reu�ea s� evite na�terea copiilor înafara c�s�-
toriei, erau încurajate ac�iunile de men�inere a fetelor gre�ite �i copiilor lor în limitele 
moravurilor, în schimbul certitudinii de a � considerat „bun cre�tin” �i „bun gospodar”: 
„La fatî mari, cari o f�cut on baistruc, sî botedz, cî-� merzi la gospod�rii (Tudora)”108. Un 
alt exemplu este legat de tradi�ia pe�itului �i atitudinea fa�� de pe�itori inaugurat� prin 
tradi�ia de nunt� �i nuntire. Literatura �tiin�i�c� �i investiga�iile de teren nu atest� cazuri 
de ignorare a pe�itorilor. A�a cum am men�ionat anterior, se considera „mare ru�ine �i 
p�cat s� nu prime�ti starostii de la b�iatul, care-�i cere fata de nevast�”109. Refuzul fetei 
pe�ite avea consecin�e p�guboase �i pentru comunitatea de neam a tân�rului, lezând 
prestigiul �i orgoliul acestuia. Nu întâmpl�tor, pe�itorii î�i f�ceau semnul crucii, spu-
nându-�i „într-un ceas bun!” �i luând loc, înainte de a porni spre casa miresei110. Chiar �i 
atunci când p�rin�ii erau deci�i s� nu-�i blagosloveasc� �ica cu poten�ialul mire, acesta 
trebuia primit �i mul�umit pentru aten�ia cu care a tratat fata, totodat� invocând diferite 
motive pentru a evita încuscrirea cu p�rin�ii b�iatului.111 

105 Germina Comanici, op.cit. 
106 Ibidem, p. 149. 
107 S. Fl. Marian, op.cit., p. 540. 
108 Petre �tef�nuc�, Datini …., p. 173. 
109 Inf. A. Chiaburu, 65 ani, s. Z�icani, r. Rî�cani, înr. 1994. 
110 Inf. C. Ciuntu, 72 ani, s. Cajba, r. Glodeni, 1994. 
111 R�spunsul despre acceptarea sau respingerea pe�itorului era exprimat prin formule �i ac�iuni 

speciale. Dac� p�rin�ilor nu le convenea persoana, ei g�seau diferite motive, care s� nu jigneasc� 
nici pe staroste, nici pe tân�rul pentru care au venit. Indiferent de atitudinea socrilor mici, com-
portamentul actan�ilor corespundea etichetei tradi�ionale, evitându-se r�spunsurile categorice. 
Formulele de refuz puteau �: „fata-i mic�”, „nu are destul� zestre”, „nu �tie a le face pe toate în 
gospod�rie” (inf. E. Pidghirnaie, 69 ani, s. Hârtop, r. Cimi�lia, înr. 1996). Ac�iunile prin care se 
transmitea mesajul de refuz se manifestau prin punerea bostanilor la picioarele pe�itorilor sau la 
geamuri (inf. E. Pidghirnaie, 69 ani, s. Hârtop, r. Cimi�lia, înr. 1996). Comunitatea constat� im-
pacientarea lucrurilor prin expresia „starostele a luat tabac” (�. �������", C�$�<��� ����������, 
in Mo{������: �\��" �������, ����&�����, ��"}������������, �.^. ��"��� � _=., ������+, 
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Încercând s� circumscriem situa�iile trecute în revist� la teoria riturilor de trecere, 
constat�m c� acestea sunt cali�cate drept „rituri de separare […] întâlnite decât foarte 
rar sub form� de institu�ie […] �i reprezint� form� individual�, sporadic� �i anormal�”112 
�i nu este o reminiscen��, ci un fapt actual, repetat la �ecare ini�iere �i la �ecare c�s�torie: 
„Riturile numite de furt sau de r�pire exprim� rezisten�a opus� de mediile afectate 
numeric, economic �i sentimental”113. A�a cum men�ioneaz� Arnold van Gennep, 

„dac� doi îndr�gosti�i vor s� se c�s�toreasc� împotriva voin�ei familiilor lor 
ori împotriva regulilor sociale care le par mai mult sau mai pu�in inutile sau 
absurde, de obicei are loc o acomodare cu noua lor stare; sau se accept� faptul 
împlinit sau se execut� numai o parte din ceremonii; dar ansamblul acestor 
ceremonii continu� s� existe sub forme stabile pentru to�i cei care încheie o 
c�s�torie conform cu obiceiurile tribului”114. 

În majoritatea localit��ilor s�tenii se �ineau cu pietate de tradi�ia „Pe�itului”, având 
grij� ca feciorii „s� nu se fac� de râs” �i s� se c�s�toreasc� „a�a cum au apucat din b�-
trâni”. P�rin�ii î�i c�utau din timp nor� sau ginere în cas� spre a evita statutul de „	�-
c�u tomnatic” �i „fat� b�trân�” pentru copiii lor sau, �i mai r�u, r�pirea, fuga tinerilor, 
venirea unei fete ultragiate „pe cuptior”. 

Fecioria miresei: între discern�mântul colectivit��ii �i onoarea familiei 

A�a cum avea s� remarce Alexei Mateevici, „[�]�ranul nostru basarabean socote�te 
c�s�toria ca o tain� mare de care trebuie s� te preg�te�ti cu s�n�enie”115. Însu�i pe-
rioada de desf��urare a obiceiurilor de nunt� are limite clar determinate de tradi�ia 
popular� �i nu pot � desf��urate în perioada de post („postim �i cu su	etul”116) �i nici 
în zilele de Pa�ti �i Cr�ciun117. La fel, nunta nu se face când e lun� nou� c�ci se crede 
c� va „merge pe dos în cas�”118. Iar înregistrarea unor abateri de la aceste norme este 
explicat� tot spre bene�ciul viitoarei familii: „Logodna se poate face uneori chiar 
Miercuri sau Vineri seara, c�ci sunt zile de post �i tinerii vor � f�r� gre�eli în via�� 

�#�����, 1977 c. 173.) sau „pe�itorii au lins macahonul” (inf. I. Cereteu, 28 ani, s. Drochia, r. 
Drochia, înr. 1996). Prin multe locuri, dac� p�rin�ilor nu le pl�cea tân�rul propus, atunci umpleau 
plosca cu rachiu sau cu vin pe cât a fost �i o puneau înaintea starostilor. Acesta era semnul c� 
propunerea nu a fost primit�. 

112 Arnold van Gennep, Riturile de trecere, studiu introductiv de Nicolae Constantinescu, postfa�� 
de Lucia Berdan, Ia�i, Ed. Polirom, 1996, p. 112-113. 

113 Ibidem, p. 113. 
114 Ibidem. 
115 Alexei Mateevici, op.cit., p. 296. 
116 IAFCN, inventar 951, p. 17, manuscris, s. Pelinei, jud. Cahul, inf. Stamate Manole, înr. Dumitru 

Vlas, 1937; inventar 945, p. 19, manuscris, s. Holercani, jud. Orhei, înr. Th. Pletos, 1937. 
117 IAFAR, inventar 951, p. 7, manuscris, s. Costuleni, jud. L�pu�na, înr. Iosif Gr. Mare�, 1939. 
118 IAFAR, inventar 951, p. 17, s. Pelinei, jud. Cahul, inf. Stamate Manole, înr. Dumitru Vlas, 1937. 
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(Dereneu, Orhei; Cârpe�ti, Cahul)”119. Timpul zilei ales pentru pe�it era perioada de 
dup� as�n�itul soarelui, fapt explicat prin tendin�a rudelor de a proteja tinerii, t�inuind 
pe�itul „de ochi r�i”120. Responsabilitatea actului de c�s�torie reiese �i din credin�ele 
cu putere s� fac� nunta un act ireversibil: „între Logodn� �i nunt�, fata nu toarce, nu 
r�suce�te” c�ci se crede c� se întoarce nunta121, se crede c� dac� fata toarce, î�i toarce 
nunta, iar dac� spal� – î�i spal� norocul, nici nuci nu m�nânc� – care i-ar aduce b�t�i 
de la b�rbat122, iar îmblatul noaptea prin sat este evitat pentru a se p�zi de duhurile 
rele123. Grija pentru ireversibilitatea procesului odat� demarat continu� �i pe durata 
nun�ii: de exemplu, la ie�irea miresei din casa p�rinteasc� pentru Cununie, „între timp 
ce mireasa urc� în tr�sur�, un conocar arunc� un b�� peste casa miresei: ‘Cum tu b�� 
nu te vei întoarce, a�a �i dumneata cuconi�� mireas�, s� nu te mai întorci decât oaspe 
în casa p�rinteasc�’”124. 

Nerespectarea datinii str�mo�e�ti �i obiceiurilor cre�tine comport� în percep�ia co-
munit��ii tradi�ional� anumite riscuri. Iar fecioria miresei �i puritatea rela�iilor între 
miri era una din normele p�strate în centrul aten�iei. Nu era bine primit ca mirii s� stea 
împreun� pân� la „Cununie”, or obiceiul de con�rmare a castit��ii miresei era prev�zut 
anume dup� ce reveneau de la „Cununie” pentru „Masa Mare”. Înainte de „Cununie”, 
mirii dorm separat125, iar dac� mireasa este adus� în casa mirelui pân� la „Cununie”, 
ea doarme separat 

„împreun� cu o prieten� a sa într’o odaie aparte, ca s� nu o tulbure nimeni. 
�i doarme pe unul din covoarele d�ruite de m�-sa, pe care a doua zi va sta cu 
mirele la biseric�, când se vor cununa”126. 

Mai mult, o descriere de la începutul sec. al XIX-lea precizeaz� c� se putea întâmpla 
ca mirele, când se trimite dup� mireas� în diminea�a zilei de Cununie, „pân� atunci n-a 
privit-o în fa��”127. Odat� sosit� la casa mirelui, pentru a merge împreun� la cununie, 
aceasta este înso�it� de socri „în odaia hot�rât� pentru singur�tatea sa”128. Cât timp se 
adun� oaspe�ii, 

„s�rb�torita mireas� trebuie s� stea în odaia ei, pe o sofa turceasc�, picior peste 
picior, f�r� ca s� schimbe o vorb� ori s� priveasc� la fereastr�. Numai femeilor 

119 Ol.O. Constantinescu, I.I. Stoian, op.cit.,, p. 140. 
120 AIEF, fond 24, dosar 21, inventar 2, p. 25, s. Cucuruzeni, r. Nisporeni. 
121 IAFAR, inventar 939, p. 6, manuscris, s. Costuleni, jud. L�pu�na, înr. I. Mare�, 1937. 
122 IAFAR, inventar 945, p. 17, manuscris, s. Holercani, jud. Orhei, înr. Th. Pletos, 1937. 
123 IAFAR, inventar 951, p. 16, manuscris, s. Pelinei, jud. Cahul, inf. Stamate Manole, înr. Dumitru 

Vlas, 1937. 
124 Margareta Serghi, op.cit., p. 18. 
125 IAFAR, inventar 83\, p. 15, manuscris, s. Izbe�te, Orhei, înr. Gh. Pletos, 1936. 
126 Gheorghe V. Madan, op.cit., p. 155. 
127 Tudor Pam�le, op.cit.,, p. 34. 
128 Ibidem. 
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li-i îng�duit s� o poat� vedea, s�-i a�eze cozile împletite cu peteala ce-i cade 
atârn� �i pe fa�� �i 	orile ce-i acoper� capul”129. 

Tradi�ia de nunt� a prev�zut momente ritualice distincte pentru consemnarea cas-
tit��ii miresei. Unul dintre acestea era consumarea actului conjugal pentru desemnarea 
public� a fecioriei miresei în timpul „Mesei Mari” �i celebrarea intr�rii ei în rândul ne-
vestelor în timpul obiceiurilor de a doua zi. Rolurile centrale în acest interval de timp 
sunt rezervate femeilor c�s�torite, antrenate în practicile de integrare a tinerei în noul 
grup social. În fruntea comunit��ii de femei c�s�torite se a	a nuna cea mare. Se spune c� 
înainte, „nuna nici nu lua din mas�” pân� nu aducea „bucuria” de la mireas� (Tudora). 130 
Astfel, seara târziu, dup� „Masa Mare” �i s�rutul mirilor în v�zul tuturor la insisten�a 
mesenilor despre bucatele „amare”131, na�a cu câteva femei „merg s� culce mireasa” (s. 
Bumb�ta, Ungheni, 1899) 132 sau „tinerii c�s�tori�i se duc ‘la culcat’”133. Dimitrie Cantemir 
consemneaz� participarea ambilor na�i la petrecerea mirilor: „Mirii sunt du�i în iatac 
de c�tre nuni”134. Cu referire la nunta ��r�neasc� din comuna Co�erni�a, jude�ul Soroca, 
Margareta Serghi relateaz�: „Când se termin� de închinat colacii, mireasa ia banii �i se 
retrage cu mirele. Cei b�trâni joac� pân� diminea�a”135. Dup� o bucat� de timp, „[m]ai 
târziu se duce în camera lor �i na�a, ca s� caute pe c�ma�a miresei stigmatele fecioriei”136. 
Tudor Pam�le, în traducerea din german� a studiului despre „via�a moldoveneasc�” de 
la începutul secolului al XIX-lea, consemneaz� cazul când mireasa nu particip� deloc 
la „adev�rata mas� a nun�ii” – Masa Mare, a�teptându-�i mirele „în cu totul întunecata 
odaie a miresei” unde este ademenit când nunta�ii se preg�tesc de plecare de r�mân 
na�ii �i rudele apropiate �i „unde tocmai a doua zi va � sigur de pre�ul miresei, cu care 
�i-a topit în curgerea unei nop�i întâia dulcea�� a dragostii”137. 

Ce ac�iuni erau delegate reprezentantelor grupului de femei c�s�torite, în frunte cu 
nuna cea mare pentru performarea rolurilor vizavi de castitatea miresei: 

„N�na�a când îi duce pe tineri, cu l�utarii, cântând, s�-i închid� [cu lac�te], 
le d� �i o g�in� fript� cu dou� pâini�oare, pe care mireasa le are de acas� de la 
m�-sa; �i le mai las� �i o garaf� de vin, pentru ca tinerii, înainte de a se culca 
sau dup�, s� osp�teze împreun� din acea g�in�”138. 

129 Ibidem. 
130 Petre �tef�nuc�, Datini…., p. 179. 
131 La Masa Mare particip� doar cei c�s�tori�i, „din când în când mesenii strig� c� bucatele sunt 

amare. Atunci mirii trebuie s� se s�rute în v�zul tuturor (Durle�ti, L�pu�na). Vezi: Ol.O. 
Constantinescu, I.I. Stoian, op.cit., p. 152. 

132 Texte dialectale, vol. I, p. I., Chi�in�u, 1969. 
133 Boris Malski, op.cit., p. 615. 
134 Dimitrie Cantemir, Principele Moldovei, op.cit., p. 315. 
135 Margareta Serghi, op.cit., p. 12. 
136 Ol.O. Constantinescu, I.I. Stoian, op.cit., p. 152. 
137 Tudor Pam�le, op.cit., p. 37. 
138 Gheorghe V. Madan, op.cit., p. 161. 
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Importan�a actului care urma s� se consume între timp este conturat� prin detaliile 
cu care insist� documentele timpului privind asigurarea veridicit��ii dovezii �nale: nuna 
cu cele câteva femei „intr� dintâiu numai cu mireasa în odaie… o dezbrac� pe mireas�” 
�i, dup� ce intr� �i mirele încuiau dup� ele u�a cu cheia139; „n�na�a-i d� �inii alt rând di 
c�me�î curatî”140. A doua zi diminea�a, când nuna se duce la gazda tinerilor „ca sî vadî 
bucuria”141, împreun� cu alte femei, aceasta duce „cu dânsâli �î pl��inta �î dacî-i bini o 
pun pi masî �-o mânîncî tinerii”142. 

Tot na�a este cea care ia act despre dovada castit��ii miresei: 

„Diminea�a (luni), n�na�a o dezbrac� pe mireas�, ca s�-i constate ‘	oarea’. 
O îmbrac� în alt� c�ma��. […] N�na�a, dup� ce le arat� femeilor c�ma�a, o 
îmbrac� pe mireas� iar��i în cea veche”143. 

Castitatea miresei era un adev�rat semn de fericire pentru nun�.144 La �nele secolu-
lui al XIX-lea, în com. Alexandrovka, jud. Akkerman, la o vreme dup� ce mirii au fost 
petrecu�i „la odihn�”, „dou� femei din partea mirelui �i dou� din partea miresei merg 
s� con�rme cumsec�denia miresei”.145 „Nuna vine de la mireas� jucând �i cântând”146 �i 
„aduc bucurii la masa �ei mari”147. 

Înso�it� de femei, nuna continu� s� performeze rolul cel mai responsabil, urmând s� 
prezinte cinstea miresei în fa�a mamei mirelui �i a nunta�ilor.148 Ca �i majoritatea me-
sajelor din nunt�, vestea despre castitatea miresei era transmis� prin gesturi simbolice 
�i mesajul cromatic al atributelor ritualice. Astfel, „dac� mireasa a fost cinstit�, na�a se 
leag� cu o panglic� ro�ie �i vine în mijlocul mesenilor, producând mult� mul�umire, 
mai ales p�rin�ilor fetei (Ciocîlteni, Orhei; Ord��ei, Orhei)”149, „cu ro�, luni diminea’a, 
nuna leagî ro� la �mei, lânî ro�âe, cordeli�� busuioc, da pi b�rba� îi liag� cu brâi ro�âi 
în cru�i”150, „nuna ie c�me�a niresâi �’o liagî’ntr’o basma ro�îi, �î zioacî �î cântî […]”151. 
Prima dat� vestea este dus� la soacra mare, „cu colacu �î cu c�mesa, cu bucurii mari”152. 
Vestitorul principal e onorat �i cinstit cu daruri: „Pi nuna �ei mari o liagî cu mâne�ter-
guri, cu odoarî buni”153. 

139 Ibidem, p. 162. 
140 Petre �tef�nuc�, Datini…, p. 178. 
141 Ibidem, p. 179. 
142 Ibidem, p. 179. 
143 Boris Malski, op.cit., p. 615. 
144 IAFAR, inventar 939, p. 15, manuscris, s. Costuleni, jud. L�pu�na, înr. Iosif Mare�, 1937. 
145 IMA�U, fond V, dosar 862, inventar 703, manuscris, s. Alexandrovka, jud. Akkerman, 1884. 
146 Gheorghe V. Madan, op.cit., p. 162-163. 
147 Petre �tef�nuc�, Datini …, p. 179. 
148 IAFAR, inventar 835, p. 16, manuscris, s. Izbe�te, jud. Orhei, înr. Gh. Pletos, 1936. 
149 Ol.O. Constantinescu, I.I. Stoian, op.cit., p. 152. 
150 Petre �tef�nuc�, Datini …, p. 179. 
151 Ibidem. 
152 Ibidem. 
153 Ibidem. 
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Cum se proceda, îns�, dac� mireasa se dovedea a �, în viziunea nunei �i a suratelor 
sale, „mireas� gre�it�”? Putea ea ascunde, în contextul comunit��ii tradi�ionale, adev�rul 
pentru a salva cinstea miresei? Tradi�ia etnogra�c� scris� spune, c� 

„dac� mireasa nu a fost fat� cum se cade, atunci nuna se întoarce mânioas� 
la masa cea mare �i pune mâna pe o strachin� sau farfurie �i trosc! Cu ea de 
mas� de se face ��nd�ri. Aceasta este semn pentru to�i mesenii, c� mireasa nu 
a fost fat� cuminte.”154

Viitoarele neamuri, prin intermediul na�ei, puteau încerca s� evite tensiunile în v�-
zul întregii comunit��i: „sî du�e’nainti cu ro�, a�a numa, di ochii lumii”155, pedeapsa 
miresei gre�ite �i p�rin�ilor ei urmând a � aplicat� într-un cerc mai restrâns la întâlnirea 
socrilor �i na�ilor la ceva timp dup� nunt�. De remarcat, c� pân� a ajunge s� suporte 
sanc�ionarea public� prin repudiere, mireasa putea � pedepsit� de c�tre mire: „Înainti, 
nirli ave’ntr’o �iubotî on ghi�i �î’n �eilantî o carboavî. Nireasa al disc�l�a �� dacî g�s� 
ghi�iu, al pune supt cap �î dacî nu iara �instititî, o b�te”156. Uneori, mirele î�i lua vina 
asupra sa, când mireasa era tratat� cu statut de fat� gre�it�.157 Se considera c� „nuna 
trebuie negre�it s� sparg� ceva �i s� dea de veste tuturor, cum a fost mireasa; altfel i se 
va întâmpla o nenorocire”158; „Nuna cea mare niciodat� nu poate dosi nimic, crezând cu 
dinadinsul, c� va avea pricaj la vite”159. 

Remarc�m aici aten�ia tradi�iei pentru între�inerea echilibrului între sacru �i profan. 
Dac� na�a �i femeile din nunt� considerau, judecând dup� c�ma�a miresei, c� aceasta 
este „necinstit�” – c�ma�a cu pricina era c�lcat� �i scuipat� de femei.160 În alt context, 
remarc�m: „C�tre sfâr�itul mesei [mari], nuna cheam� mireasa la ea �i o pune s� se 
spele într’o strachin� cu agheazm� ca s� se cure�e de toate gre�elile (Pitu�ca, Orhei)”161. 
Nu mai pu�in sugestiv� este tradi�ia de închiderea ritual� a mirilor în camera nup�ial� 
�e în casa mirelui, în casa na�ilor, �e „la o casî’n m�halî sî doarmî”162. Atitudinea nun-
ta�ilor fa�� de castitatea miresei este una similar� celei inaugurate de na��. Dac� na�a 
era sup�rat�, „aceasta le stric� cheful tuturor, c�ci mirele în loc de nevast� �i-a adus pe 
dracu cu l�utari în cas�…”163, iar dac� na�a era mul��mit� de „�na ca o 	oare”, „atunci 
to�i mesenii se umplu de bucurie �i încep a tropoti din picioare împreun� cu nuna”164. 

154 Gheorghe V. Madan, op.cit., p. 162. 
155 Petre �tef�nuc�, Datini…, p. 180. 
156 Ibidem, p. 178. 
157 IMA�U, fond V, dosar 688, inventar 703, manuscris, s. N�du�ita, jud. Soroca, 1884. 
158 Gheorghe V. Madan, op.cit., p. 162. 
159 Elena D. O. Sevastos, op.cit., p. 342. 
160 IAFAR, inventar 835, p. 19, manuscris, s. Tudora, jud. Cetatea Alb�, înr. Matrona Ginerenco, 

1936. 
161 Ol.O. Constantinescu, I.I. Stoian, op.cit., p. 152. 
162 Petre �tef�nuc�, Datini …, p. 178. 
163 Gheorghe V. Madan, op.cit., p. 162. 
164 Ibidem, pp. 162-163. 
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Dup� vestirea mamei mirelui �i invita�ilor din rândul gospodarilor, legitimarea noului 
cuplu se f�cea prin a „în�tiin�a satul [mirelui] asupra virginit��ii miresei”165 de c�tre un 
grup de neveste tinere �i rude cu mirii, care prin dansul dinamic al „Hostrop��ului” 
�i „garafe cu vin legate cu �re ro�ii” duc vestea în sat despre bucuria na�ei (Covurlui, 
Cahul)166. Prin aceste ac�iuni demara partea a doua a obiceiurilor, legate de celebrarea 
castit��ii miresei – „Hostrop��ul”. Obiceiul presupune veselia �i voia bun� a nevestelor, 
care �ine toat� ziua �i „înseamn� bucuria femeilor din sat c� num�rul lor s-a înmul�it 
prin ad�ogirea tinerei neveste, care din ziua ceea s-a f�cut tovar��a lor”167. „Fecioritatea 
miresei” este consemnat� �i la Pelinei, Cahul �i este desemnat� printr-un cear�af alb 
sau c�ma��.168 În dependen�� de regiune, aceast� petrecere dup� nunt� la casa socrilor 
mari era numit� „Calea primare”169, „Fuioare”170, „Uncrop”171, „Pripoi”172, „Leg�toarea” 
(Covurlui, Cahul)173. Condi�ia patriarhal� a familiei, las� loc aici pentru echilibru între 
genuri, admi�ând ac�iuni de violen�� simbolic� din partea comunit��ii femeilor, care au 
reu�it s� respecte autoritatea tradi�iei �i includerea noului membru, asupra comunit��ii 
b�rba�ilor care au fost principalii actori ce puteau primejdui castitatea miresei pân� la 
c�s�torie dar �i cei în fa�a c�rora conta s� �e legitimat� fecioria miresei: 

„Câteodat� [femeile care invit� la Leg�toare, jucând hostrop��ul �i desem-
nate cu recuzita simbolic� care duce dovada fecioriei miresei] au cu ele un 
b�rbat ca turc, de care-�i bat joc cumplit (Cricova, L�pu�na; Z�briceni, Glodeni-
B�l�i)”174. 

Care erau atributele de ritual prin care era transmis mesajul despre castitatea miresei 
�i avea loc legimitarea ritualic�? La românii din Moldova, 

„luni de cu ziu� se porne�te prin sat o nevast� tân�r�, rud� a mirilor, c-un bas-
ton în mân�, la care are legat� o basma ro�ie �i c-un urcior cu vin, c-un l�utar 
dup� ea, care pofte�te pentru luni seara la ‚uncrop’ pe to�i aceea care au fost 
la masa-cea-mare”175. 

165 Boris Malski, op.cit., p. 615. 
166 Ol.O. Constantinescu, I.I. Stoian, op.cit., p. 152. 
167 Alexei Mateevici, op.cit.,, p. 298. 
168 IAFAR, inventar 951, p. 40-41, manuscris, s. Pelinei, jud. Cahul, inf. M. Constantinescu, înr. 

Dumitru Vlas, 1937. 
169 IAFAR, inventar 461, p. 17, manuscris, s. T�t�r��ti, jud. Orhei, înr. Maura Mircu-Mircea, 1937. 
170 IAFAR, inventar 951, p. 41-42, manuscris, s. Pelinei, jud. Cahul, inf. Pandelache Maria, înr. 

Dumitru Vlas, 1937. 
171 IMA�U, fond V, dosar 673, inventar 703, manuscris, s. Cârpe�ti, jud. Ismail, 1884. 
172 IMA�U, fond V, dosar 673, inventar 703, manuscris, s. Vancic�u�i, jud. Hotin, 1884. 
173 Ol.O. Constantinescu, I.I. Stoian, op.cit., p. 152. 
174 Ol.O. Constantinescu, I.I. Stoian, op.cit., p. 153. 
175 Ion Mîrza, Regulile nun�ilor, Hu�i, 1872, p. 20. 
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„O femeie, ia o cârp� ro�ie ca sângele �i o leag� de o pr�jin� de doi metri 
(la cap�tul de sus) […] �i pornesc pe uli��, în ‘propagand�’ de onestitate […] 
cu ‘steagul’ fâlfâind victorios în dreapta sau în stânga”176. 

Steagul nun�ii se joac� a doua zi de nunt� la mire. Starostele are în vârf g�ina legat� 
cu ro�u �i simbolizeaz� cinstea miresei.177 La steag le leag� cear�aful sau c�ma�a de 
noapte a miresei.178 Acest obicei este atestat �i în alte localit��i, cu semni�ca�ie apropiat� 
de consemnare a cinstei miresei de c�tre na�� �i femeile de la nunt�, urmând apoi s� 
cinsteasc� socrii mici în dependen�� de dovada actului nup�ial consumat.179 

Familia miresei este anun�at� despre „cumsec�denia” acesteia în ultimul rând: 

„mirele ia seama stra�nic ca în ziua urm�toare, p�rin�ii fecioarei s� nu a	e nimic 
despre �ica lor. C�ci ei sunt �inu�i ca, «abia» a treia zi dup� nunt�, laolalt� cu 
toate rudele lor de sânge, s� vin� s�-�i viziteze {�ica}/ […] pe urma ei, dup� 
cum se întâmpl�, p�rin�ilor li se ive�te �e mult� cinstire, �e nespus de mult� 
ocar�”180. 

La începutul secolului al XX-lea, c�ma�a miresei este luat� de na�� �i trimis� la mama 
miresei.181 Dac� mireasa era din alt sat, „se trimit vornicei, sub conducerea starostelui, 
s� duc� ‚raportul c�tre’ s�tenii din Ol�ne�ti despre ‚	orile’ fetii”182. În caz de bucurie, 
c�ma�a era împodobit� �i dus� la mama fetei de femei jucând „Hostrop��ul”.183 A�a cum 
noteaz� Dimitrie Cantemir pentru �nele secolului al XVIII-lea, 

„[c]�ci dac� �ica le-a fost a	at� fecioar�, nu numai c� toate-s a pace, ci p�rin�ii 
sunt primi�i �i cu cinstire �i cu str�lucit osp��, �i, dup� al doilea fel de mâncare, 
le este adus� tuturora, pus� pe o tipsie, c�ma�a cu semnele dup� care �ica a 
fost a	at� fecioar�, iar �ecare obi�nuie�te s�-i pun� al�turi câte un mic dar. Îns� 
aceasta nu se întâmpl� decât la cei de rând: la cei de vi��, numai socrilor li se 
îng�duie s-o vad�. Dac� îns� �ica �i-a atras vreo pat� de pe urma unui culcu� 
neîng�duit, mirele îi cheam�, a doua zi, pe consângenii s�i �i le arat� c� �i-a 
g�sit mireasa „necurat�” (c�ci aceasta e vorba cu care le înseamn� pe cele ce 
au c�zut în p�cat). Ei fac rost de o c�ru�� de doi bani, cu hamurile rupte de tot, 
�i-i înjug� la ea, când vin, pe p�rin�ii ei, în loc de vite, �i-i silesc cu bicele s�-�i 
duc� înapoi acas� �ica pus� sus în ea, ca pe o târf�. […] Apoi mirele p�streaz� 

176 Boris Malski, op.cit., p. 616. 
177 IAFAR, inventar 951, p. 22, manuscris, s. Pelinei, jud. Cahul, inf. Stamati Manole, înr. Dumitru 

Vlas, 1937. 
178 Ibidem. 
179 IAFAR, inventar 835, p. 16-17, manuscris, s. Izbe�te, jud. Orhei, înr. Gh. Pletos, 1936; inventar 

835, p. 19, manuscris, s. Tudora, jud. Cetatea Alb�, înr. Matrona Ginerenco, 1936. 
180 Dimitrie Cantemir, Principele Moldovei, op.cit., p. 315. 
181 IAFAR, inventar 979, p. 20, manuscris, s. Holercani, jud. Orhei, înr. Th. Pletos, 1938. 
182 Boris Malski, op.cit., p. 615. 
183 IAFAR, inventar 945, p. 29, manuscris, s. Holercani, jud. Orhei, înr. Th. Pletos, 1937. 
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zestrea, �i, de va � f�cut anumite cheltuieli de nunt�, el le stoarce, printr-o 
hot�râre a judelui, de la p�rin�ii cei f�r� de grij� ai stricatei.”184 

De�i marele c�rturar a încercat s� precizeze practicarea acestui obicei „printre ��-
rani”185, aceia�i rânduial� a obiceiului este consemnat� pentru �nele secolului al XIX-lea 
când în s. Bumb�ta, Ungheni este consemnat� prezen�a hamurilor pentru socrii mici 
(1899)186, cât �i în anii 30 ai secolului al XX-lea: La „Cale” socrii mici erau pu�i la grea 
încercare dac� se dovedea a � „necinstit�” �i li se puneau hamuri.187 Petre �tef�nuc� 
constat� continuitatea acestui obicei pentru satele din Basarabia de la mijlocul secolului 
al XX-lea, incluzând ac�iuni punitive pentru p�rin�ii fetei, când mireasa „n’o fost cu-
minte” acestea �ind puse în ac�iune de na�i �i socrii mari: „apu-i �inste din p�har spart 
�î li pune hamu’n gât”188. 

La mijlocul secolului al XX-lea, obiceiul este în dispari�ie, a�a cum creeaz� ambi-
valen�e prin dep��irea hotarelor dintre domeniul public �i cel privat al familiei. Petre 
�tef�nuc� constat� c� acest obicei, 

„de�i foarte respectat în trecut, […] ast�zi […] a disp�rut poate �i din cauza c� 
fetele �i 	�c�ii î�i permit raporturi prea libere între ei. Preo�ii, socotind acest 
obicei p�gân �i degradant, au c�utat s�-l îndep�rteze: ‘da popa proboz�, oc�r�, 
s� nu fac�’”189. 

Despre o atitudine rezervat� fa�� de etalarea public� a castit��ii miresei g�sim infor-
ma�ii înc� de la �nele secolului al XIX-lea: 

„serbarea muiereasc� numit� serbarea vinului la ucrop … acest obicei nu s-a 
p�strat decât pe alocurea; în jude�ul Chi�in�u, la nun�ile ��r�ne�ti, nu se mai 
obi�nuesce a de da pe fa�� prin vre-o manifesta�iune nevinov��ia fetei”.190 

De remarcat, condi�ia virginit��ii miresei c�tre momentul „Cununiei” �i „Mesei Mari” 
cedeaz� în aceast� perioad� în schimbul acceptului p�rin�ilor, mai ales p�rin�ilor miresei, 
de a permite cuplului rela�ii conjugale dup� „Logodn�” sub pretextul deplinei încrederi 
�i responsabilitate acordate copiilor. Antropologul cipriot Vassos Argyrou, în studiul 
privind performarea fecioriei miresei în obiceiurile de nunt� din comunit��ile cipriote, 
consider� c� în acest fel p�rin�ii au elaborat anumite strategii de men�inere a poten�ialului 

184 Dimitrie Cantemir, Principele Moldovei, op.cit., p. 317. 
185 Ibidem. 
186 Texte dialectale, vol. I, p. I., Chi�in�u, 1969. 
187 IAFAR, inventar 835, p. 18, manuscris, s. Izbe�te, jud. Orhei, înr. Th. Pletos, 1936. 
188 Petre �tef�nuc�, Datini …, p. 180. De remarcat prezen�a h��urilor ca atribut ritualic cu mesaj 

bene�c, integrator: „Vorniceii �i starostele trag mirii cu h��urile peste prag la socrii mari” 
(IAFAR, inventar 941, p. 38, manuscris, s. Pelinei, jud. Cahul, înr. Stamate Maria, 1937). 

189 Petre �tef�nuc�, Datini…, p. 179. 
190 Zam�r C. Arbure, Basarabia în secolul XIX, Oper� premiat� �i tip�rit� de Academia Român�, 

Bucure�ti, Institutul de Arte Gra�ce Carol Gobl, 1898, p. 171. 
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mire.191 În tradi�ia româneasc�, a�a cum puncteaz� Constan�a Ghi�ulescu, virginitatea 
fetelor era considerat� ca �ind ofrand� adus� familiei în care vine �i, mai ales, so�ului 
ei, �ind r�spl�tit� cu daruri ce îi vor apar�ine chiar �i dup� divor�.192

Condi�ia feminin� �i castitatea miresei: calit��i, statut �i responsabilit��i

A�a cum am remarcat mai sus, femeile sunt actorii principali delega�i de comunitate 
prin intermediul tradi�iei cu responsabilitatea legitim�rii fecioriei miresei. Indiferent 
de caracterul patriarhal al familiei, rolul mamei mirelui �i mamei miresei în medie-
rea rela�iei cu comunitatea atât în cazul miresei „cinstite”, cât �i a celei „gre�ite” este 
unul însemnat. În opinia lui Argyrou, aceste roluri delicate �i de mare responsabilitate 
pentru to�i invita�ii sunt delegate femeilor nu atât de comunitatea tradi�ional�, cât de 
so�ii acestora – pater familias.193 Ferit� de ispitele lume�ti, femeia avea datoria s� cultive 
valorile comunit��ii �i s� vegheze bunele moravuri, rostul �i rânduiala lucrurilor prin-
tre membrii familiei. Ea este cea care semnaleaz� timpul c�s�toriei copiilor („Mama 
ca mam�, spune tat�lui mai întâi pe departe, c� a venit vremea 	�c�ului nostru de 
însur�toare”194), dar mai întâi de toate, femeia-mam� este responsabil� de starea de 
spirit a casei �i calit��ile morale �i abilit��ile de gospod�rie ale �icelor ei. De exemplu, 
la �nele secolului al XIX-lea, „calit��ile miresei se observ� în faptul c� ea cunoa�te bine 
toate treburile gospod�riei �i este s�n�toas� �zic, deci este ‘muncitoare’195. În caz de 
constatare a unor devieri de la normele �i atitudinea comunit��ii este l�sat� anume pe 
seama mamelor. Am urm�rit mai sus atitudinea comunit��ii în cazul când �ul, dar mai 
ales �ica, se întâmpla s� „gre�easc�”. Pe lâng� pedeapsa comunit��ii, femeia-mam� 
era supus� unei atitudini violente, de marginalizare, în interiorul propriei familii, la 
ini�iativa so�ului �i rudelor apropiate. 

Tân�ra familie trebuia s� urmeze modelul rela�iilor so�-so�ie, asem�n�toare celor 
practicate de p�rin�ii lor. Pentru �nele secolului al XIX-lea se considera în �rea lucrurilor 
faptul c� „feciorii se c�s�toresc din dragoste, iar fetele – la indica�ia p�rin�ilor, astfel c� 
rela�iile de c�s�torie între ei se leag� prin prietenie �i în�elegere. C�s�torindu-se, tân�rul 
devenea st�pânul so�iei, iar tân�ra nevast� se supunea f�r� murmur voin�ei so�ului”196. 
Atitudini ce denot� caracterul patriarhal al familiei �i condi�ia feminin� supus� so�ului 
este con�rmat �i în timpul ceremonialului nup�ial prin urm�toarele consemn�ri: 

„Înainte de plecare din casa p�rin�ilor miresei, mirele c�lare pe cal înconjoa-
r� mireasa învelit� în pânz� alb� �i o love�te [simbolic] cu biciul prin care d� de 

191 Vassos Argyrou, Tradition and Modernity in the Mediterranean: The Wedding as Symbolic Struggle, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1996, p. 1-2. 

192 Constan�a Ghi�ulescu, În �alvari …, p. 222. 
193 Ibidem, p. 85. 
194 Elena D.O. Sevastos, op.cit., p. 148. 
195 IMA�U, fond V, dosar 862, inventar 703, manuscris, com. Alexandrovka, jud. Akkerman, 1884. 
196 IMA�U, fond V, dosar 674, inventar 703, manuscris, s. Taraclia, jud. Bender, 1884. 
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în�eles despre dragostea lui pentru ea. În Sfânta Scriptur� este scris ‘Iube�te-�i 
nevasta �i o st�pâne�te’, iar poporul în�elege acest precept cuvânt cu cuvânt”197; 

„mirele urc� personal mireasa în c�ru�� �i înainte de a porni spre casa socrilor 
mari, o atinge de trei ori pe mireas� cu biciul”198. 

Pe lâng� statutul viitoarei so�ii de persoan� supus� so�ului, fecioria miresei era fac-
torul determinant de atribuire a condi�iei de „femeie” în schimbul celei de „tân�r�”. 
Anticiparea tensiunilor, în cazul unor eventuale devieri de la respectarea normelor de 
comportament de c�tre mireas� pân� la c�s�torie, are loc într-o manier� tradi�ional� 
speci�c� societ��ii patriarhale: în prima noapte, 

„mireasa este datoare s�-l descal�e pe mire de cibote. Mirele are vârât în ture-
atca cibotei drepte biciu împletit gros �i scurt de c�l�rie […] Când mireasa d� 
s�-l descal�e […] biciul cade jos din tureatc�. Atunci mireasa sau las� biciul jos, 
sau cade în genunchi, ridic� biciul �i-l s�rut�, ceea ce înseamn�: Iart�-m�!”199. 

De referin��, �i nu mai pu�in supravegheat în limitele „bunele” moravuri din perioada 
respectiv�, era comportamentul femeilor participante la ceremonialul nun�ii: 

„La masa cea mare femeile trebuie s� se p�zeasc� a se trece cu b�utura; 
c�ci de se vor îmb�ta, apoi vor mânca acas� b�taie ele b�rbat �indc� l-au f�cut 
de ru�ine”200. 

De remarcat aici, c� „La Masa Mare” �ecare gospodar poftit trebuia s� vin� neap�rat 
cu femeia lui.201 Nici chiar în timpul ritualurilor cu caracter pronun�at „feminin”, fe-
meile nu reu�eau s� evite pe deplin controlul colectivit��ii: dac� se întâmpl� ca b�rba�ii 
s� participe �i la „Leg�toare”, „cântecele ru�inoase nu se mai zic, c�ci se împotrivesc 
b�rba�ii”, în frunte cu nunul cel mare.202 Dup� obiceiul de celebrare a castit��ii miresei �i 
de integrare a miresei în comunitatea femeilor c�s�torite, în care rolul principal revine 
nevestelor �i care presupune mult� veselie („c�ci femeile când petrec singure f�r� b�rba�i, 
mai se îmbat�, �i î�i fac de cap unele”203) �i, s-ar p�rea c� anuleaz� orice restric�ie a com-
portamentului, „unele mai m�nânc� �i b�taie de la b�rba�i, dac� au venit prea cu chef”204. 

Supravegherea fetelor mari r�mâne preocuparea esen�ial� a comunit��ii tradi�ionale, 
comportamentul acestora �ind gestionat prin îns��i structura obiceiurilor de nunt� �i 
atribuirea rolurilor în ceremonial. Dup� ce aduc mireasa la casa mirelui, fetele mari nu 

197 IMA�U, fond V, dosar 673, inventar 703, manuscris, s. Dolineni, jud. Hotin, 1884. 
198 IMA�U, fond V, dosar 673, inventar 703, manuscris, s. Gura Galben�, jud. Akkerman, 1884. 
199 Gheorghe V. Madan, op.cit., p. 162. 
200 Ibidem, p. 161. 
201 Alexei Mateevici, op.cit., p. 297. 
202 Gheorghe V. Madan, op.cit., p. 161. 
203 Ibidem, p. 167. 
204 Ibidem. 
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se re�in pe timp târziu în veselia nun�ii: 

„l�utarii cânt� cele mai �ontite �i pip�rate jocuri, pe cari le joac� numai 	�c�ii, 
c�ci fetele sunt duse pe acas�, vremea �ind târzie, aproape de miezul nop�ii”205. 

Articularea unui proces de emancipare atât a femeilor cât �i a tinerilor de sub supra-
vegherea celor vârstnici ia contur c�tre mijlocul secolului al XX-lea. Modi�c�rile intervin 
în structura ceremonialului nup�ial prin comprimarea timpului prev�zut de tradi�ie 
desf��ur�rii �ec�rui obicei, fapt ce a generat pierderi în în�elegerea semni�ca�ii de rol, 
ritual, atribute ritualice: „la hor� dansurile în perechi sunt din ce în ce mai preferate fa�� 
de cele din jur”206, „dup� r�zboi se fac tot mai rar c�s�toriile cu ‘staro�ti’ (pe�itori)”207, 
„exist� jocuri rituale de nunt�, care se aud din ce în ce mai rar. Unele sunt cântate de 
l�utari, iar altele, de femeile care îndeplinesc anumite ritualuri ale nun�ii. […] ‘P�s���lu’ 
�l zioacî �meili când sî duc cu ro�u”208. 

Concluzii

Transform�rile la nivel de reprezentare, atitudine, viziuni asupra vie�ii în Basarabia 
c�tre mijlocul secolului al XX-lea denot� un parcurs mai domol al proceselor moderni-
zatoare, iar vechile structuri �i forme de gândire r�mân înc� a � puternice, determinând 
a viziune a lumii înc� tradi�ional�. Prin intermediul obiceiurilor de nunt�, comunitatea 
tradi�ional� educa individul „de la leag�n la mormânt” �i constituie institu�ia cu drept de 
a interveni sau sanc�iona abaterile de la normele general acceptate în putere s� sus�in�, 
sanc�ioneze �i, nu în ultimul rând, s� transmit� �i s� cultive valorile, spiritul �i compor-
tamentul membrilor colectivit��ii s�te�ti. A�a cum avea s� remarce Alexei Mateevici la 
începutul secolului al XX-lea, 

„din ar�tarea obiceiurilor de nunt� ale moldovenilor basarabeni, f�cut� mai 
sus, se poate de a	at c� toate aceste obiceiuri sunt foarte frumoase �i nu-i chip 
de zugr�vit mai bine sim�irile ce le stârne�te nunta în su	etul moldoveanului 
�i v�jnicia nun�ei în via�a ��ranului nostrum, cum o pricepe el singur, decât 
cum se oglindesc acestea în toate cele petrecute la nunta ��r�neasc�”209. 

Prin respectarea tradi�iei de nunt�, colectivitatea s�teasc� va întreprinde eforturi 
însemnate pentru a gestiona atitudini �i comportamente str�ine �rii moldovenilor, con-
siderate de comunitatea s�teasc� drept imorale sau care contraziceau norma o�cial�. 
Obiceiurile de nunt�, prin recuzita �i mesajul ritualurilor performate, erau leg�minte 
s�nte între miri �i familiile acestora de a respecta normele o�ciale �i cele prestabilite de 
comunitate. Parcurgerea, rând pe rând, a ritualurilor de nunt� de c�tre tineri, al�turi de 

205 Ibidem, p. 155. 
206 Petre �tef�nuc�, Datini…, p. 167. 
207 Ibidem, p. 37. 
208 Ibidem, p. 169, nota 68. 
209 Alexei Mateevici, op.cit., p. 300. 
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p�rin�i �i comunitate, conferea legitimitate c�s�toriei. Limbajul verbal �i coreic augmenta 
însemn�tatea ritualurilor de trecere, punând în rela�ie puritatea miresei, actul de consti-
tuire a unei noi familii �i integrarea tinerei în comunitatea femeilor c�s�torite. În caz de 
abatere �i manifestare a moravurilor str�ine, se întreprindeau eforturi comune pentru 
revenirea la normalitate �i, astfel, erau menajate tensiunile �i st�rile de dezechilibru. 
Larga r�spândire în spa�iul basarabean a c�s�toriei prin furtul/fuga miresei �i atestarea 
practicilor de venire pe vatr� a fetelor ultragiate nu a reu�it s� reduc� din importan�a c�-
s�toriei prin respectarea tradi�iei pe�itului. 

Pericolul angaj�rii miresei într-o rela�ie de pân� în noaptea nun�ii era aspru condam-
nat, consumarea actului conjugal urmând s� aib� loc în context ritual �i cu condi�ia de a 
� validat ritual. Contextul ritual este asigurat de ceremonialul nun�ii, sub supravegherea 
na�ei de cununie �i a femeilor c�s�torite, iar validarea ritual� se produce prin etalarea 
public� a c�me�ii miresei sau a cear�afului nup�ial ca prob� a virginit��ii, marcat� prin 
dansarea Hostrop��ului �i valori�carea atributelor de ritual. 

Neconformarea cu obiceiurile �i moravurile cons�n�ite de comunitatea tradi�ional� 
punea în pericol onoare feminin�, �ind tratat� drept precedent periculos în eforturile 
sistematice ale colectivit��ii de evitare a c�derilor în imoralitate. În po�da caracterului 
paternalist al familiei �i societ��ii tradi�ionale din Basarabia, constat�m rezervarea rolului 
de autoritate moral� femeii-mam�, ca principala p�str�toare a tradi�iei �i semni�ca�iei 
acesteia. În universul lumii rurale, statutul miresei se contureaz� în rela�ie direct� cu 
autoritatea tradi�iei �i institu�ia c�s�toriei, iar ulterior cu rolul gospod�resc �i educativ 
asumat în educa�ia copiilor, c�s�torie, castitatea miresei. 

Castitatea miresei �i autoritatea tradi	iei în obiceiurile nup	iale române�ti din Basarabia
la � nele sec. al XIX-lea – mijlocul sec. al XX-lea

Rezumat. Studiul propune o investigare a registrului de atitudini �i comportamente consemnate în cere-
monialul nup�ial românesc din Basarabia la � nele sec. al XIX-lea – mijlocul sec. al XX-lea ca moravuri „bune” 
�i „rele”. Analiza documentelor cu caracter etnogra� c probeaz� sensibilit��i, norme, modele comportamentale 
articulate în rela�ie direct� cu reprezent�rile colective despre rostul �i buna rânduial� a lucrurilor. Demersul 
nostru de cercetare este construit pe analiza informa�iilor privind atitudini, supersti�ii, norme, credin�e �i modele 
de comportament ce �in de un subiect mult prea delicat, dar nu mai pu�in supravegheat �i important pentru 
comunit��ile tradi�ionale - fecioria miresei. Prin intermediul obiceiurilor de nunt�, comunitatea tradi�ional� educa 
individul „de la leag�n la mormânt” �i constituie institu�ia cu drept de a interveni sau sanc�iona abaterile de la 
normele general acceptate în putere s� sus�in�, sanc�ioneze �i, nu în ultimul rând, s� transmit� �i s� cultive 
valorile, spiritul �i comportamentul membrilor colectivit��ii s�te�ti. Parcurgerea, rând pe rând, a ritualurilor 
de nunt� de c�tre tineri, al�turi de p�rin�i �i comunitate, conferea legitimitate c�s�toriei. Limbajul verbal �i 
coreic augmenta însemn�tatea ritualurilor de trecere, punând în rela�ie puritatea miresei, actul de constituire 
a unei noi familii �i integrarea tinerei în comunitatea femeilor c�s�torite. În caz de abatere �i manifestare a 
moravurilor str�ine, se întreprindeau eforturi comune pentru revenirea la normalitate �i, astfel, erau menajate 
tensiunile �i st�rile de dezechilibru. 

Cuvinte cheie: Basarabia, castitatea miresei, ceremonial nup�ial, cultur� tradi�ional� româneasc�, � nele 
secolului al XIX-lea – mijlocul secolului al XX-lea. 
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Bride’s Chastity and Tradition’s Authority in the Romanian Nuptial Customs in Bessarabia
at the end of 19th – the middle of the 20th centuries

Abstract. This study proposes an investigation of attitudes and behaviours registry attested in the 
Romanian nuptial tradition in Bessarabia at the end of the 19th – the middle of the 20th centuries, as „good” and 
„bad” habits. Analysis of ethnographic documents proves sensibilities, norms and behavioural patterns directly 
related to the collective representations about the sagacity and good order of things. Our research is built on the 
analysis of information on attitudes, superstitions, norms, beliefs and patterns of behaviour related to a subject 
too delicate, but no less important for the traditional communities – the virginity of the bride. Through wedding 
customs, traditional community educates individual „from cradle to grave” and represents the institution with 
the right to intervene or punish deviations from the generally accepted norms in power to support, sanction 
and, not least, to transmit and cultivate the values, spirit and behaviour of rural community. The deep respect 
and completion, one by one, of wedding rituals by young people, with their parents and native community, give 
legitimacy to the act of marriage. The verbal and choreic language increases the meaning of rites of passage 
and relates the bride purity to the act of a new family constitution and integration of young neophyte into the 
community of married women. In case of deviation and expression of strange manners, the joint efforts were 
undertaken to assure the return to normalcy and thus to spare tensions and the state of imbalance. 

Keywords: Bessarabia, bride chastity, wedding ceremonial, Romanian traditional culture, the end of the 
19th century – the middle of the 20th century.


