
Atunci când se opresc în fața mea, mulți 
vizitatori spun „Uau!”. Nici nu au cum 

să nu fie impresionați de tot ceea ce văd la 
mine pentru că meșterul croitor care m-a 
cusut era foarte priceput. A ales catifeaua 
roșie cea mai fină, fire de mătase și de

 aur din abundență 
și a brodat zile în 
șir până când am 

fost gata. Apoi m-a 
dus acasă la o 

fată a cărei nuntă 
se pregătea de 

zor. Pe drum 
îmi imaginam 

bucuria din 
acea casă, dar 

când am ajuns, 
am fost uimită să 
găsesc doar jale. 

Fata plângea într-
un colț întunecat al 

camerei și îi ruga 
pe părinți să nu 
o mărite pentru 

că auzise despre 
mire că este 

bătrân, urât și 
bețiv, însă 
tatăl fetei 
a fost de 

neînduplecat. I-a răspuns că nu e 
singura care se mărită în aceste condiții, ci 

prin asta trec aproape toate fetele de vârsta 
ei. În plus, aveau datorii mari și nu puteau 
scăpa de ele decât dacă se înrudeau cu cineva 
mai bogat. Tristă a mai fost ziua nunții, dar 
am fost mulțumită că măcar frumusețea mea 
i-a adus puțină alinare fetei care se oprea 
din plâns doar când își trecea degetele peste 
frunzele și florile mele.  

Da, sunt o rochie de mireasă. Pe vremuri 
aceste rochii speciale erau colorate, abia 
din anul 1840 au apărut cele albe, după ce 
regina Victoria a Marii Britanii s-a căsătorit 
în rochie albă dând naștere acestei mode în 
toată lumea. În Balcani, așa cum mai este 
numită această parte a Europei unde se află 
și țara noastră, acest tip de rochie se numește 
Bindali, care în limba turcă înseamnă „o mie 
de ramuri”. Numele său are legătură cu 
motivele decorative vegetale care acopereau 
aceste rochii. 

Rochia de mireasă a reginei Victoria, prima 
rochie albă de mireasă, încă se mai păstrează, 
ea se află în colecția de artă a Casei Regale a 
Marii Britanii din Londra.
 
Rochie de mireasă, catifea cu broderie din fir 
de aur, mătase; tehnici textile; lucrat manual, 
dimensiuni 148 x 38 cm, secol XVIII. Este 
singurul obiect din muzeu clasat ca obiect de 
tezaur, adică de o valoare specială, de interes 
mondial. 
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De ce crezi că albul a fost imediat apreciat ca fiind potrivit cu ideea de nuntă? 
Alege câte o culoare pentru fiecare eveniment important din viața ta și 
argumentează-ți alegerile!
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