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REZUMAT 

Cuvinte-cheie: rit de trecere, obicei, naștere, nuntă, înmormântare 

Această lucrare ştiinţifică se axează pe cercetarea unor rituri de trecere ȋn structura 

obiceiurilor vieţii de familie, o incursiune ȋn sfera ritualurilor de naștere, nuntă și 

ȋnmormȃntare, ȋntr-un spaţiu determinat, zona etnografică Plaiul Cloşani, din judeţul 

Mehedinţi, avȃnd ȋn atenţie satele Cerna – Vârf, Nadanova, Isverna, Ponoarele și Husnicioara. 

Lucrarea de față este structurată în cinci capitole, având drept fundament analiza 

riturilor de trecere, potrivit teoriei lui Arnold Van Gennep, care propune o schemă alcătuită 

din trei tipuri de rituri: preliminare sau de separaţie, liminare sau de prag şi postliminare sau 

de agregare. Capitolele propuse urmăresc să prezinte atât instrumentarul științific utilizat în 

realizarea cercetării, cât și succesiunea logică a celor trei etape esențiale, care marchează 

trecerea omului prin lume: nașterea, nunta și înmormântarea, fiind succedate de un capitol 

supus interpretării hermeneutice, a unor fapte de cultură tradițională ce au fost observate în 

teren și descrise de subiecții intervievați. 

 Primul capitol al lucrării, Cultura tradiţională orală şi mentalul comunitar rural în 

satele din zona Plaiului Cloşani. Rituri de trecere. Aspecte actuale în perspectivă teoretică. 

Teme și obiective identificate în zona etnografică ,,Plaiul Cloșani” raportate la riturile de 

trecere (ipoteze de lucru),  urmărește să prezinte cadrul general în care se manifestă faptele de 

folclor, tipul de cultură în care aceste fapte devin active, care este atitudinea omului tradițional 

în fața momentelor de trecere, cum se manifestă în diversele stadii ale trecerii și cum își 

explică existența, raportându-se la credințe și practici magice. 

De asemenea, în acest capitol al lucrării se descrie modul de gândire al omului 

tradițional din Plaiul Cloșani, explicându-l totodată prin ceea ce se numește mentalitate. 

Mentalitatea omului din Plaiul Cloșani a fost analizată atât din perspectivă diacronică, cât și 

sincronică, notând fiecare diferență observată în anchetele de teren sau din lucrările de 

specialitate studiate cu privire la această temă. Tot în cadrul capitolului I se clarifică o serie de 

aspecte teoretice cu care se operează pe parcursul lucrării: obicei, rit, ritual, ceremonial, mit, 

simbol, sacru. 



 
 

 Se prezintă o taxonomie a obiceiurilor, dar și a ritualurilor în trecerea și persistența lor 

în faza de ceremonialitate și se subliniază funcțiile cu care se operează în cadrul acestui 

demers științific. 

 În capitolul I se urmărește modul în care oamenii din comunitățile tradiționale își 

normează existența, stabilesc relații, schimbări de status, de roluri, depășesc conflicte, 

comunică cu entități superioare, determinați fiind de o gândire simbolică. 

 Partea cea mai interesantă a acestui capitol o constituie clarificarea conceptului de 

simbol, căci fără o interpretare a simbolurilor pe care le întâlnim în ritualurile de naștere, 

nuntă și înmormântare, nu se poate înțelege sensul performării lor. 

 Prin simbol, omul comunității tradiționale comunică atât cu semenii săi, cât și cu 

entități superioare sau cu strămoșii din lumea ,,fără dor”. Prin metoda hermeneutică se 

încearcă să se afle ce anume comunică și în ce moment al vieții lor. 

 Cadrul predilect în care se manifestă ritul este sacrul și tocmai de aceea se întreprinde 

un scurt excurs în perimetrul sacrului într-un subcapitol al primei părți a lucrării, în care se 

încearcă să se surprindă modul în care oamenii din comunitatea tradițională se raportează la 

sacru.  

  În această parte a lucrării se  prezintă, de asemenea, Plaiul Cloșani cu localitățile 

supuse cercetării, notând câteva dintre caracteristicile  acestei zone etnografice (s-a avut în 

vedere așezarea geografică, câteva date istorice și elemente de toponimie). 

 În capitolul al II-lea al lucrării intitulat Nașterea se explică de ce obiceiurile legate de 

aceasta se integrează în riturile de trecere, iar informațiile prezentate reflectă cele trei secvențe 

ale riturilor de trecere propuse de Arnold Van Gennep: etapa preliminală, etapa liminală – de  

prag, etapa de agregare. Aici ne-am referit la obiceiuri și practici care preced nașterea precum: 

practicile de stimulare a fertilității, a fecundității, ale unui cuplu nou format, atitudinea 

sătenilor din Plaiul Cloșani cu privire la sterilitate, practici magice pentru stoparea nașterilor, 

avortul și normele morale ale satului tradițional. 

          Conform teoriei lui Arnold van Gennep, nașterea este considerată un prim rit de trecere, 

asemenea gravidității, care face parte tot din categoria riturilor liminare (de prag).  În cartea sa 



 
 

consacrată, Arnold van Gennep vorbește despre culturile ritualice care s-au manifestat cu 

prilejul acestei treceri existențiale, susținând că pentru ușurarea nașterii și pentru protejarea 

mamei și a copilului, în perioada de graviditate, dar și în momentul nașterii au loc o serie de 

rituri simpatetice și contagioase, directe și indirecte, dinamiste și animiste. Acestea presupun 

retragerea mamei din viața comunității tradiționale și supunerea acesteia unor interdicții. După 

aducerea pe lume a copilului, comunitatea tradițională impune o serie de rituri de separare 

dintre mamă și nou-născut, nașterea biologică, fiind urmată de nașterea socială a copilului, de 

integrarea lui în familie și în comunitatea tradițională. 

 Tot în cadrul acestui capitol sunt notate practicile apotropaice premergătoare nașterii, 

făcând referire și la o serie de interdicții care preced nașterea. Se descrie cum anume are loc 

schimbarea de status a femeii însărcinate, cum este privită aceasta de comunitate și cum 

depășește această perioadă de prag din existența sa. În ceea ce privește interdicțiile, se explică 

care este scopul lor și de ce anume femeia însărcinată trebuie să se supună unor norme 

prohibitive moștenite prin tradiție.  

Într-un alt subcapitol al lucrării al acestei prime părți se descrie și se explică o serie de 

obiceiuri și practici care însoțesc nașterea, punctând aici rolul moașei, practicile de ușurare a 

nașterii, locul nașterii și tăierea cordonului ombilical. Toate acestea sunt prezentate diacronic, 

urmărind cum se desfășura nașterea în trecut și cum se desfășoară astăzi. Alte practici de 

integrare a copilului sau de separare sunt întâlnite în subcapitolele despre scalda copilului și 

botez. Sunt integrate în cadrul acestui capitol și obiceiul îmbunării ursitoarelor, precum și 

bolile copilului deoarece se identifică în cadrul acestora o serie de legături puternice cu riturile 

de trecere, întrucât practicile magice performate cu ocazia lor asigură integrarea armonioasă a 

copilului în comunitate sau separarea de comunitate prin curmarea firului vieții de către aceste 

entități superioare omului. 

 Sunt surprinse în acest capitol și o serie de aspecte stigmatizate și de cvasi(tabuizare) 

de comunitatea tradițională în ceea ce privește nașterea copiilor din flori, nașterea copiilor cu 

căiță sau moartea copiilor nebotezați. 

Capitolul al III-lea al lucrării descrie un alt ritual de trecere din viața omului tradițional 

din Plaiul Cloșani și anume Nunta. Aici este prezentată fiecare secvență care alcătuiește acest 



 
 

ritual și se explică de ce anume această etapă a ciclului vieții de familie poate fi numită rit de 

trecere.  

Nunta reprezintă unul dintre cele trei mari rituri de trecere, unul dintre evenimentele 

cele mai importante din viaţa omului. Încă din trecut poporul român şi în mod special 

societăţile tradiţionale acordă căsătoriei o importanţă deosebită, acest eveniment având un 

caracter economic, social, moral, biologic, dar şi normativ. Acest eveniment se încadrează în 

riturile de trecere deoarece presupune o schimbare a statutului relaţiilor sociale ale individului, 

trecerea de la un mod de a se comporta la altul, implicând schimbări fundamentale şi la nivelul 

realţiilor familiale sau de grup. Nunta este cea care marchează trecerea de la vârsta fecioriei la 

maturitate. Orice schimbare în starea unui individ atrage după sine acţiuni şi reacţiuni între 

sacru şi profan. Aceste acţiuni sunt atent supravegheate de comunitatea tradiţională şi 

reglementate atunci când e cazul, astfel încât societatea generală să nu fie afectată în vreun fel.  

Ritualul nupţial poate fi privit, în general, sub două aspecte: cel de ritual de trecere şi 

cel de spectacol popular. Astfel, la nivelul comunităţii tradiţionale, putem remarca producerea 

unui anumit dezechilibru  prin plecarea celor tineri din rândul categoriilor de tineret cărora le 

aparţineau, prin plecarea din familiile lor şi, mai ales, prin plecarea miresei de la casa 

părintească, producându-se uneori ciocniri de interese şi sentimente. Majoritatea riturilor din 

cadrul ritualului nupţial au scopul de a rezolva aceste conflicte, de a restabili echilibrul 

comunităţii săteşti. Conflictul se rezolvă prin integrarea miresei în familia mirelui,  prin 

stabilirea de noi legături de rudenie. 

În prima parte a acestui capitol este realizat un excurs bibliografic, trecând în revistă 

lucrările de specialitate care au abordat acest subiect. Apoi, pe baza cercetării de teren,  se 

prezintă succesiv riturile preliminale, de prag și de integrare care sunt performate în cadrul 

ritualului nupțial. Astfel, în etapa preliminală, de separare, sunt incluse practici de aflare a 

ursitului, pețit, logodna, tocmirea nunții, chemarea la nuntă. În privința ritualurilor de prag, în 

cadrul nunții, sunt integrate gătitul miresei, gătitul mirelui, conăcăria, proba prăjinii, 

iertăciunile. Rituri postliminare specifice ritualului nupțial sunt selectate: masa mare, 

dezvelitul miresei și calea mare. 



 
 

 În cadrul acestui capitol se urmărește să se identifice  importanța pe care o sătenii 

acestui eveniment din viața lor, atitudinea lor cu privire la fiecare secvență care compune 

ritualul nupțial și practicile magice performate cu scopul influențării sorții tânărului cuplu. De 

asemenea, se compară ritualul nupțial din Plaiul Cloșani cu ritualul nupțial de la romani, sârbi 

și alte populații, toate acestea cu scopul de a evidenția mentalul rural al sătenilor din Plaiul 

Cloșani și de a surprinde specificul acestei zone etnografice. 

         În capitolul al IV-lea al lucrării, intitulat Înmormântarea, se tratează moartea ca o 

trecere în lumea ,,fără dor”, o trecere care determină performarea unui sistem complex de acte 

ritual – ceremoniale menite să protejeze comunitatea umană de o posibilă criză. Moartea 

înseamnă, în gândirea tradițională a sătenilor din Plaiul Cloșani, o realitate complexă, un 

eveniment la fel de important precum nașterea sau căsătoria. Chiar dacă sătenii cred în 

continuitatea existenței după moarte, pierderea unui membru al comunității este un moment de 

tristețe profundă.  

Folclorul românesc oferă o imagine amplă asupra lumii ,,fără dor”, ceea ce ar trebui să 

ajute într-un fel ca desprinderea de un membru al comunității să constituie un eveniment 

firesc, mai ales că există o corespondență între lumea ,,cu dor” și lumea fără dor”. Cu toate că 

imaginea morții este una înspăimântătoare prin felul în care este înfățișată în imaginarul 

colectiv, momentul morții aduce cu sine posibilitatea de a depăși pragul acestei lumi și de a 

accede în comunitatea strămoșilor. Astfel, omul tradițional recurge la o serie de practici 

funerare, iar prin aceasta încă le menține, perpetuându-le dar și modificându-le formal, venind 

în sprijinul acomodării psihice cu această schimbare de statut.   

Ca în cazul celorlalte rituri de trecere, ceremonialul funerar respectă structura propusă 

de Arnold van Gennep, fiind împărţit în trei categorii de rituri: preliminare sau de separaţie, 

liminare sau de prag şi postliminare sau de integrare. Despărţirea de vechea stare presupune: 

pregătirea, semnele prevestitoare, iertarea şi despărţirea propriu-zisă. Integrarea ȋn noua stare 

se realizează în următoarele secvențe: pregătirea corpului, pregătirea tronului sau a gropii şi 

pregătirea călătoriei. În etapa liminală sau de prag sunt incluse secvențe ce se referă la 

abluțiune, priveghi, doliu, drumul spre cimitir, desfrățitul la mormânt. În ceea ce privește 

agregarea în noua stare, sunt integrate aici: pomenile, tămâiatul, slobozitul apei și nunta 

mortului. 



 
 

În acest capitol este analizat complexul ritual și ceremonial ce cuprinde moartea și 

înmormântarea din perspectivă diacronică, urmărind evoluția acestui concept de-a lungul 

timpului, dar se realizează și o abordare comparativă a morții pentru a sublinia specificul 

acestei mari treceri așa cum este reflectat în mentalul rural al sătenilor din Plaiul Cloșani. 

Abordarea comparativă a morții este realizată prin raportare la geto-daci, romani, slavi, 

egipteni, mesopotamieni, greci, budiști, unguri și sârbi. 

În capitolul al V-lea al lucrării, având o bază teoretică și o cercetare de teren în acest 

sens, se încearcă schițând o poetică folclorică și o sintaxă a simbolurilor folclorice, 

identificarea multitudinii de sensuri a simbolurilor din riturile de trecere, în structura 

obiceiurilor vieții de familie. Deși lucrarea nu este una comparativă, pe alocuri am făcut 

referire și la alte populații în încercarea de a întregi viziunea de ansamblu asupra multitudinii 

de semnificații ale simbolurilor.  

Efectiv se încearcă să se surprindă capacitatea cuvintelor de a se desprinde de 

referentul real și de a funcționa ca simboluri, de a construi limbaje și, astfel, de a comunica 

ceva depre individ și despre lume.  Dar se supun interpretării și  simboluri din toate cele trei 

etape ale riturilor de trecere, în structura obiceiurilor vieții de familie (naștere, nuntă și 

înmormântare). În respectiva lucrare se dorește să se depășească metoda descriptivă spre a 

pătrunde în decodarea semnificațiilor anumitor simboluri care se regăsesc în actele rituale, 

deoarece aceste simboluri ascund un limbaj complex al comunității tradiționale  prin care se 

stabilesc norme și se formează valori. Însă, pentru a putea avea acces la mulțimea de sensuri a 

simbolurilor, a fost realizat un excurs bibliografic, având drept repere lucrările unor cercetători 

precum: Ivan Evseev, Tzvetan Todorov, Paul Ricoeur, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung etc.  

   În lucrarea de față se susține ideea că în comunitățile tradiționale, actele rituale, 

recuzita rituală, spațiile simbolice funcționează drept acte de comunicare ce vehiculează 

anumite coduri în cadrul colectivității. Astfel, comunicarea între săteni se realizează și prin 

simboluri, care se regăsesc într-o multitudine de limbaje. Întâlnim, așadar, un limbaj muzical 

(în orațiile de nuntă sau în cântecele funebre), un limbaj coreic (în dansurile din cadrul celor 

două mari rituri de trecere: nunta și înmormântarea), un limbaj plastic (prin recuzita rituală, 

precum mărul, bradul, toiagul) și toate acestea sunt înglobate într-un  limbaj simbolic, 

determinat de o gândire, la rândul ei, simbolică. 



 
 

Lucrarea este realizată pe baza unei vaste cercetări teoretice, care este folosită pentru a 

clarifica noțiunile – cheie despre simbol și simbolism, dorind prin aceasta să se aducă o 

reflecție nouă asupra modului în care percepem realitățile din jurul nostru, precum și 

comportamentele umane repetate însoțite de cuvinte care se desprind de referentul lor real.   

Capitolul al V-lea al lucrării se axează pe semnele simbolice întâlnite în riturile de 

trecere, în structura obiceiurilor vieții de familie (naștere, nuntă și înmormântare). Din 

cercetările realizate, se constată că omul comunității tradiționale de azi nu mai cunoaște sensul 

originar al acestor semne simbolice, însă le folosește ca pe un dat, transmis din generație în 

generație.  Simbolul, conținând în sine o multitudine de informații, funcționează ca un cod, pe 

care oamenii din trecut îl utilizau spre a comunica ceva despre ei sau despre semenii lor, 

transformându-se astfel în ceea ce azi numim limbaj simbolic. Se remarcă cum cuvinte ce fac 

parte din lexicul fundamental, precum apa, pâinea, mărul, oglinda etc., capătă o funcție 

simbolică, atunci când depășesc granițele semnificației obișnuite, căpătând o nouă valență 

informațională, alta decât cea referențială.  

Naşterea, nunta şi ȋnmormȃntarea sunt incluse ȋn categoria riturilor de trecere deoarece 

prin parcurgerea acestora, omul trece prin cele trei etape de care vorbeşte teoria fundamentală 

a lui Gennep, fiecare etapă fiind ȋnsoţită de acte ceremoniale performate cu scopul iniţierii 

individului pentru trecerea la noua stare. Așadar, obiceiurile vieții de familie se pliază cel mai 

bine pe paradigma conceptului (teoretic) de rit de trecere. Renunţarea la un anumit statut, în 

gâdirea simbolică a omului tradițional, determină un dezechilibru existenţial, adică intrarea 

ȋntr-o stare de liminaritate. În etapa liminară, individul rămâne fără identitate. După ce a 

renunțat la statutul anterior, individul se află într-o situație nedefinită, tranzitorie. În acest 

moment, individul este vulnerabil, până la căpătarea unei noi identități, a unui nou statut. Prin 

rit, se observă așadar, că are loc o modificare în cadrul ordinii sociale, o reorganizare produsă 

după ce s-a intrat în etapa postliminară. Astfel, manifestările ceremoniale care ȋnsoţesc 

schimbările de statut au drept scop restabilirea echilibrului ontologic pierdut. 

 

 

 



 
 

 


