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This study proposes an approach, based on a regressive methodology, of the main aspects of the 

wedding in this area. Our approach is focused on the comparison between what was traditional in this 

ceremonial and what was left, what still exists. We want to emphasize the specific linguistic elements from 

this ritual, beginning with the traditions before wedding, during the wedding and after the wedding. 

We consider that the highlighting of the traditional aspects of this ceremonial – an emblem of life for 

each of us - is very important. Also, tradition means a sum of superstitions, and village life contains a 

multitude of such practices. Every village respects its traditions and superstitions, inherited from ancestors. 

Therefore, cultural richness of rural communities is priceless. 
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