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Una dintre trăsăturile fundamentale 
ale umanităţii constă în tendinţa sa 
de sociabilitate, tradusă prin nevoia 
individului de „companie” şi frica de 
singurătate. Societatea tradiţională 
a fost una eminamente colectivă1. A 

trăi singur în lumea rurală era deopotrivă de dificil, în primul rând din cauza 
vicisitudinilor economice şi a grijilor casnice, cât şi de nedorit datorită situaţiei 
ingrate a celibatarului în comunitatea sa. Dorit cu ardoare şi îndelung aşteptat, 
momentul nunţii în societatea tradiţională românească era unul de mare intensitatea, 
cu o puternică încărcătură religioasă şi afectivă, şi prin urmare, de o complexitate 
extraordinară a ceremonialului nupţial.

Analizând nunţile româneşti din secolul al XIX-lea observăm un întreg cortegiu 
de obiceiuri, superstiţii şi rituri ce scapă unei explicaţii logice şi coerente. Mai 
mult, acest melanj bizar îmbină într-o manieră aparent firească atât elemente din 
tradiţia creştină cât şi elemente de rit precreştine, de factură păgână. Întrebarea care 
se pune fireşte, este dacă curentul de modernizare ce a afectat întreaga societate 
transilvăneană la finele secolului al XIX-lea şi debutul secolului XX a reuşit să 
şteargă, sau măcar să diminueze, o parte dintre aceste superstiţii? Putem numi 
oare modernă căsătoria de la cumpăna dintre veacuri? Şi, în cele din urmă, cum 
putem explica sensul acestor schimbări ţinând cont de evoluţiile ulterioare ale 
fenomenului?

Pentru a răspunde acestor interogaţii, în cele ce urmează vom încerca să 
exemplificăm şi explicăm cu ajutorul studiilor de etnologie şi folclor comparat cele 
mai răspândite dintre aceste superstiţii şi obiceiuri, pentru a pătrunde profunzimea 
originilor lor şi a testa astfel puterea lor de supravieţuire şi metamorfozare în timp.

1 Toader Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800). Societate 
rurală şi mentalităţi colective, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 148
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Căsătoria ca rit fundamental de trecere

Căsătoria, ca act individual, reprezintă un moment complex din viaţa omului, care 
implică trecerea de la o stare civilă la alta, cu acceptul sau interdicţia comunităţii2. 
Ca act colectiv, căsătoria se prezintă ca un proces integrator plasând individul într-un 
sistem de roluri şi relaţii la nivelul comunicării cotidiene, dar şi în planul forte al 
comunicării ceremoniale. Căsătoria instituie la nivel social un prag fundamental 
de liminalitate, marcat pe mai multe planuri şi, vizându-i în mod diferenţiat pe cei 
doi membrii ai cuplului3. Tocmai această schimbare de status-uri dă valoare de „rit 
de trecere” căsătoriei, fiind în fapt o „desprindere de vechea stare”, cum o numea 
Arnold Van Gennep, şi o asumare conştientă de roluri specifice.

Ca orice popor credincios, şi poporul român este inevitabil şi fatalist. Aceasta 
deoarece orice religie încorporează un corpus distinct de credinţe şi rituri. Dacă 
riturile în general, reprezintă reguli de conduită, modalităţi de acţiune determinate, 
care reglementează comportamentul omului faţă de lucrurile sacre4, riturile de 
trecere în special, joacă un rol de primă mărime în marcarea momentelor de criză, 
de ruptură, de tensiune, de schimbare prin care trece orice om, asigurând totodată 
continuitatea existenţei fiinţei, individului, în interiorul grupului căruia îi aparţine5. 
„Ruptura” angrenează la rândul său o serie de interdicţii, cunoscute îndeobşte sub 
numele de tabuuri, ce acţionează colectiv şi restrictiv la nivelul unei societăţi. 
Reputatul sociolog francez Emile Durkheim considera că „fără interdicţii, nici 
o religie nu joacă un rol considerabil”6, deoarece acestea fac posibilă, la rândul 
lor, existenţa unor rituri speciale prin care comunitatea intervine spre a îndrepta 
dezordinile materiale create de violarea acelor interdicţii7. 

Potrivit concepţiei lui Frazer, tabuul este un sistem de prohibiţii religioase care 
îşi ating cea mai deplină dezvoltare la popoarele primitive, dar ale căror urme pot fi 
regăsite sub diverse nume în cele mai multe părţi ale lumii. Instituţia tabuului este 
doar unul dintre sistemele similare de superstiţii care au contribuit în mare măsură 

2 Mihai Pop, Folclor literar românesc, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976, p. 137 

3 Germina Comanici, Cercul vieţii. Roluri şi performanţă în obiceiurile populare, Editura 
Paideia, Bucureşti, 2001, p. 145

4 Emile Durkheim, Formele elementare ale vieţii religioase, Traducere de Magda Jeanrenaud 
şi Silviu Ferreol, Prefaţă de Gilles Ferreol, Editura Polirom, Iaşi, 1995, p. 48

5 Arnold Van Gennep, Riturile de trecere. Studiu sistematic al riturilor de poartă şi prag, de 
ospitalitate, de adopţie, de sarcină şi de naştere, de copilărie, de pubertate, de iniţiere, de 
ordinaţie, de încoronare, de logodnă şi căsătorie, de funeralii, de anotimpuri, etc., Traducere 
de Lucia Berdan şi Nora Vasilescu, Studiu introductive de Nicolae Constatinescu, Postaţă 
de Lucia Bredan, Editura Polirom, Iaşi, 1998, p. 11

6 Emile Durkheim, op. cit., p. 276

7 Triada rit – tabu – superstiţie revine obsesiv în analiza etnologilor cu privire la etapele 
ceremonialului de nuntă, raţiune în virtutea căreia am considerat absolut necesară o 
succintă definire şi explicaţie a acestor noţiuni, precum şi a corelaţiei dintre ele. (n.n.)
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în cazul unor popoare – poate chiar a tuturora – la înălţarea complexei alcătuiri a 
societăţii cu toate variatele ei forme, religioase, sociale, materiale şi economice şi au 
sprijinit în mod indirect dezvoltarea civilizaţiei, promovând, printre altele, credinţa în 
dreptul de proprietate şi caracterul sacru al căsătoriei. Tabuurile trebuiau respectate 
sub pedeapsa obstracizării sau chiar a morţii, pedeapsa acţionând colectiv8.

Toate riturile, şi mai cu seamă riturile de trecere, se bazează pe o sumă de credinţe 
populare perpetuate din vremuri străvechi9, numite oarecum peiorativ superstiţii. 
Romanii înţelegeau prin „superstitio”, un obicei religios de prisos, necerut de ritual10. 
Pe deasupra oricărei evidenţe, miturile străvechi, din primele înmuguriri ale ideii 
de religie, s-au păstrat în sufletul omenesc până în zilele noastre. Reduse la ceea ce 
înţelegem azi prin superstiţii, străvechile mituri din primele vârste ale omenirii, se 
păstrează încă în plină ortodoxie a epocii11.

Alături de religiile oficiale, trăieşte – poate cu mai multă vitalitate decât 
aceastea – superstiţia. Ea constituie o adevărată „religiune a celor mulţi” şi este 
mereu în putere, fiindcă este cea mai veche formă a religiei: un amestec de 
sfărâmături din animism, fetişism şi naturism. Poporul n-a înţeles niciodată pe 
deplin religiile superioare ci şi-a păstrat credinţele primitive, adoptând numai de 
formă şi superficial noile concepţii de credinţă. Superstiţia este deci o „deviere 
a sentimentului religios, prin care suntem aduşi a ne crea false îndatoriri, a ne 
teme de lucruri de care n-ai de ce să te temi, sau a pune nădejde în altele care 
sunt deşarte”12. Toate străvechile credinţe şi mituri ale sentimentului religios de 
la izvoarele sale, considerate tabu, au degenerat cu timpul în superstiţii şi s-au 
încorporat folclorului din zilele noastre13.

Superstiţia este ceea ce decidem noi să fie superstiţie. Ea se exprimă sub forma 
unor credinţe sau a unor practici cu scopuri religioase, medicale sau de conduită. 
Dificultatea constă în distincţia dintre credinţă şi superstiţie14. Superstiţiile sunt 
de fapt credinţele mitologice analizate prin studii de folclor comparat15. Reputatul 

8 James George Frazer, Creanga de aur, Editura Minerva, Bucureşti, 1980, 5 Vol., Traducere 
şi prefaţă de Octavian Nistor, note de Gabriela Duda, p. XII

9 Lucia Bredan, Feţele destinului.Incursiuni în etnologia românească a riturilor de trecere, 
Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1999, p. 205

10 Alexandru Nour, Credinţe, rituri şi superstiţii geto-dace, Editura Antet XX Press, Prahova, 
2003, p. 97

11 Ibidem, p. 89

12 Gh. F. Ciauşanu, Superstiţiile poporului român în asemănare cu ale altor popoare vechi 
şi noi, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2001, p. 15

13 Alexandru Nour , op. cit., p. 89

14 Irina Nicolau, Carmen Huluţă, Credinţe şi superstiţii româneşti, după Artur Gorovei şi 
Gh. F. Ciauşanu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 9

15 Gh.F. Ciauşanu, op. cit., p. 15
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folclorist I. Aurel Candrea16 în Dicţionarul enciclopedic ilustrat „Cartea Românească”, 
definea superstiţia ca fiind „credinţă deşartă, eres, teamă religioasă, neîntemeiată 
pe nimic, care inspiră omului acte şi păreri împotriva bunului simţ şi a judecăţii 
sănătoase”17. Superstiţia se naşte de fapt din teamă, frică, fiind deci o „religie a 
fricii”18. Rezultă deci o conotaţie negativă asociată acesteia, de fapt cultural marginal. 

Deşi, credinţele populare ar trebui privite în primul rând ca norme de conduită 
interumană, de drept cutumiar, de prevenire a unor situaţii şi stări nedorite aşa cum 
reiese prin interpretarea „înţelepciunii poporului, acestea sunt îndeobşte tratate ca 
superstiţii, învăluiri ale unor practici înapoiate. Trebuie să îndepărtăm vălul acestor 
presupuse mistere, decodificându-le adevăratele sensuri. În cea mai mare parte, 
acestea constituie cartea nescrisă de bună creştere şi bună purtare transmisă de 
părinţi urmaşilor, ca zestre morală, consecinţă şi obligaţie asumată prin transmiterea 
vieţii19.

În toate culturile există însă credinţe colective („tari”), de care ţine seama toată 
lumea, credinţe facultative („slabe”), şi credinţe individuale, născute prin conexiuni 
operate între circumstanţele în care are loc o acţiune şi rezultatele ei. A numi 
superstiţii credinţele facultative şi individuale nu face decât să sporească o confuzie 
existentă20. Măsurile şi regulile de comportament ale populaţiilor primitive sunt 
întemeiate pe temeri superstiţioase sau sunt dictate de o prudenţă raţională21. Deşi 
superstiţiile sunt adeseori asociate mediilor oamenilor neinstruiţi, credinţele şi 
superstiţiile populare nu sunt şi nu trebuie privite ca o expresie a misticismului şi 
inculturii, cum au fost considerate atâta timp. La rândul lor, acestea sunt expresia, 
sau mai exact zis reflectarea, unei ştiinţe populare, constituită pe o bogată cazuistică 
de-a lungul timpului în istoria omenirii22. Credinţele populare nu formează numai 

16 Aurel Candea şi-a justificat de altfel înclinaţia spre cercetarea superstiţiilor populare prin 
rolul de surse importante ale unor astfel de manifestări pentru cercetările de etnologie: 
„Generaţiile trecute ne-au transmis – nouă ca şi altora – fie prin viu grai, fie prin scriitori, 
toate sau numai o parte din comorile graiului cu ajutorul căruia tălmăceau lucrurile, 
faptele, sentimentele pe care voiau să le exprime. Dar mai toate concepţiile acestor generaţii 
despre viaţă şi moarte, despre cer şi pământ, despre bine şi rău, toate credinţele şi îndoielile 
ce s-au strecurat în sufletele lor, au rămas acolo ascunse, nescoase la lumină şi neprihănite 
de condeiul scriitorilor care s-au perindat până la noi, şi e de datoria folcloristului să le 
smulgă din ascunzişul lor, să le iscodească şi să lămurească înţelesul lor tainic”. Vasile 
Sfarghiu, Otilia Sfarghiu, Credinţele populare, superstiţii sau norme morale?, Editura 
Amadoros, Câmpulung Moldovenesc, 2003, p. 10

17 Aurel Candrea, Dicţionarul enciclopedic ilustrat „Cartea Românească”, Bucureşti, 1926, 
p. 1233

18 Gh.F. Ciauşanu, op. cit., p. 15

19 Vasile Sfarghiu, Otilia Sfarghiu, op. cit., p. 7

20 Irina Nicolau, op. cit., p. 9

21 J.G. Frazer, op. cit., p. 164

22 Aurel Candrea, op. cit., p. 9
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pârghia nenumăratelor obiceiuri şi tradiţii, dar în acelaşi timp şi dogmele misterioase 
ale unui îndreptar de viaţă pe care poporul român îl respecta cu sfinţenia unor 
legi străbune. Cu ajutorul lor omul îşi modelează conduita în viaţă, interpretează 
anumite evenimente precum şi momentele mai însemnate din popasul existenţei 
sale pe acest pământ23.

Cu toate acestea, chiar şi în zilele noastre, la toate nivelele societăţii româneşti 
observăm manifestarea concretă a unor superstiţii, mai cu seamă pe parcursul 
desfăşurării riturilor de trecere – care prin definiţia lor se bazează pe o sumă de 
credinţe populare perpetuate din vremuri străvechi – precum botezul, nunta şi 
înmormântarea. 

Semnificaţia superstiţiilor inserate în ceremonialul nunţii româneşti

Nunţile româneşti, cu amploarea lor, depăşesc toate celălalte obiceiuri ale anului 
şi ale ciclului familiei24. Ritul de trecere cel mai complex, nunta se înscrie unui 
ceremonial care trebuie să transmită o taină sacră, cea a căsătoriei. Omul realizează 
în acel moment „o adevărată mutaţie ontologică”, afirma istoricul religiilor Mircea 
Eliade. Nu întâmplător deci vechii greci numeau căsătoria „telos” (consacrare) iar 
ritul nupţial era asemănat cu cel al misterelor25. Începută sub semnul sacrului, noua 
întemeiere este integrată social, prin toate prescripţiile rituale ce se efectuează şi care 
diferă cu nuanţe specifice de la o provincie la alta. Nunta, ritul împlinirii depline şi a 
plămădirii unor noi existenţe, se leagă într-un cerc existenţial de naştere şi de moarte26. 
În culturile tradiţionale, ceremonia nupţială urmăreşte cosmicizarea actului întemeierii 
familiei şi punerea ei sub incidenţa legilor eterne ce guvernează întreaga fire. Iată de ce 
spectacolul pitoresc al nunţii realizează o ciudată osmoză solemn-ilariant, tragic-comic, 
sacru-profan, fiind în acelaşi timp o adevărată „mixtură de arhaic şi contemporan”27.

Din punct de vedere al funcţiilor şi finalităţilor lor, toate acţiunile implicate în 
ceremonialul nunţii, pot fii împărţite în trei grupe: 1) rituri de trecere, ce marchează 
separarea de stadiul flăcău-fată şi încorporarea în noul stadiu de bărbat-nevastă; 2) 
riturile menite să asigure belşugul în gospodărie, fertilitatea şi prosperitatea; şi, 3) 
rituri apotropaice ce au ca scop apărarea mirelui şi miresei de acţiunile nocive ale 
spiritelor vrăjmaşe28. Fundamentală este însă trecerea simbolică de la o etapă de 
viaţă la alta, reprezentând astfel şi un început, realizată prin căsătorie. 

23 Aurel Cosma, Lumea spiritelor. Din credinţele poporului român, Tipografia „Universul”, 
Bucureşti, 1943, p. 5

24 Valeria Bilţ, Literatura şi obiceiurile vieţii de familie din Maramureş, Editura „Grai şi 
Suflet – Cultură naţională”, Bucureşti, 1966, p. 41

25 Lucia Bredan, op. cit., p. 95

26 Ibidem, p. 97

27 Ivan Evseev, Simboluri folclorice. Lirica de dragoste şi ceremonialul de nuntă, Timişoara, 
Editura Facla, 1987, p. 183

28 Ibidem, p. 184
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Ritualul nunţii încorporează un plan magic, verbal şi gestual, implicând atât o 
magie temporală (timpul fast sau nefast al desfăşurării) cât şi una spaţială (ocolul 
mirilor la biserică, parcursul alaiului nuntaşilor, etc.)29. În ritualul nunţii tradiţionale 
româneşti întâlnim numeroase obiceiuri care pot fi uşor catalogate drept superstiţii. 
Acestea au diverse semnificaţii, în funcţie de care sunt distribuite în cadrul 
ceremonialului pe mai multe planuri. Aşa se explică de altfel şi rolul starostelui, 
care este conducătorul ceremonialului nupţial deoarece el trebuie să cunoască toate 
aspectele şi detaliile nunţii, probele la care trebuie supuşi mirii, versurile oraţiilor 
tradiţionale, momentele comice şi apelativele specifice30.

În primul rând, nuntaşii se asigură de bunul augur al momentului încheierii 
căsătoriei, motiv pentru care ziua în care se desfăşoară logodna sau cununia este 
aleasă cu mare grijă. Astfel, zilele săptămânii sunt personificate ca „sfinte” ori 
„blestemate” şi fiecare din ele are momente favorabile (ceasuri bune) şi nefavorabile 
(ceasuri rele)31. Peţitul cu noroc e dumineca sau joia, nu lunea că atunci e început de 
săptămână, nici marţea că atunci a pornit lumea, iar miercurea e văduvă32. Cartea de 
superstiţii româneşti specifică că o logodnă nu e bine să se facă marţi, miercuri sau 
vineri, fiind „zile păgubitoare”33. Din triada Sfânta Miercuri, Sfânta Vineri, Sfânta 
Duminică, cea mai periculoasă este Sfânta Vineri, lucru care se reflectă şi mai bine 
în basmele populare româneşti34. De departe, ziua de marţi este însă cea mai nefastă 
pentru încheierea unei căsătorii, nici un lucru început atunci neputând fii dus la 
bun sfârşit, întrucât acea zi în mentalitatea ţărănească aduce numai „pieze rele” şi 
nenoroc35. Ilustrativă este în acest sens şi lirica populară în care destinul omului este 
strâns legat de o zi fatidică: „Foaie verde lemn uscat, / Parcă marţi m-am însurat, / 
Parcă vineri am vorbit / Şi marţea m-am logodit, / Că deloc nu-s fericit: / Că de când 
m-am însurat, / Peste multe rele-am dat.”36

Uneori până şi vremea are un rol în descifrarea destinului noii familii, dar aici 
părerile sunt împărţite: dacă unii cred că mireasa căreia îi plouă la nuntă va plânge 
des37, alţii sunt convinşi însă că pâcla, promoroaca sau roua din ajunul nunţii sunt 
semn că traiul şi casa mirilor vor fi îmbelşugate38. Poate tocmai pentru capriciile 

29 Lucia Bredan, op. cit., p. 95

30 Valeria Bilţ, op. cit., p. 42

31 Ion Taloş, Gândirea magico-religioasă la români. Dicţionar, Editura Enciclopedică, 
Bucureşti, 2001, p. 191

32 Irina Nicolau, op. cit., p. 84

33 Carte de superstiţii, Editura porţile Orientului, Iaşi, 2003,

34 I. Aurel Candrea, Folclorul medical român comparat. Privire generală. Medicina magică, 
Studiu introductiv de Lucia Bredan, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 11

35 Ion Taloş, op. cit., p. 191

36 Gh F. Ciauşanu, op. cit., p. 285

37 Irina Nicolau, op. cit., p. 196

38 Ibidem, p. 30
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vremii schimbătoare, în vechime se evitau până şi nunţile din luna mai, fiind 
considerate „fără de noroc”39.

Există apoi o serie de superstiţii premaritale cu rol de purificare, de influenţare şi 
„îmbunare” a sorţii, cum sunt de pildă vrăjile şi descântecele de dragoste, cu rol de 
a facilita trecerea într-o condiţie fizică propice vârstei căsătoriei. La poporul român 
credinţa în soartă (zodie, scrisă, ursită) este aşa de răspândită, încât nu e poveste în care 
să nu fie întâlnită. Adesea se spune că poporul român este fatalist; aceasta deoarece 
el crede în puterea destinului şi se supune voinţei sale intransigente. Orice bucurii 
sau nenorociri s-ar abate asupra românului de rând, le atribuie fatalităţii după cum 
se poate observa şi din arhicunoscutele expresii „aşa i-a fost să fie” sau „aşa i-a fost 
scris”. Există numeroase superstiţii prin care tinerii necăsătoriţi îşi pot afla ursitul sau 
grăbi o soartă favorabilă (vezi obiceiuri de Sf. Vasile). Norocul este varianta favorabilă 
a soartei căci el este „orb”40. Totuşi, voinţa destinului nu este întotdeauna respectată, 
şi atunci intervin spiritele rele ce pot produce accidente nedorite. 

Iată de ce, poate cel mai important rol pe care îl au riturile apotropaice, este cel 
preventiv, de a apăra cuplul şi în primul rând mireasa de spiritele rele. De exemplu, 
momentul în care mireasa este înlocuită de „mireasa mică”, atunci când o cere 
starostele mirelui, are loc o evitare a unui destin tragic, o înşelare a soartei. Tot în 
acest scop, in vechime, la plecarea mirilor din casa fetei, cuplul trebuia să treacă 
peste un făraş cu jar41.

În ziua de nuntă mirii nu mănâncă carne, ca să le fie corpul uşor să aibă noroc şi 
trăiască mulţi ani42. Înainte de cununie mirii trebuie să se scalde în apă cu busuioc, 
bani de argint, lapte şi miere, pentru ca ei să fie iubiţi ca busuiocul, curaţi ca argintul 
şi dulci ca laptele şi mierea43. Deoarece mirii sunt foarte uşor de deochiat44, în 
vechime mireasa purta în ziua cununiei o păpuşă la sine, iar mirele punea un cuţit 
în brâu, amulete simbolice folosite pentru a se proteja de farmece45. O altă superstiţie 
românească spune că a cununie mireasa trebuie să aibă la ea bani, oglindă şi miere 
iar mirele cuţit şi usturoi46. Mirele nu se cunună încălţat în cizme, sub cuvânt, 
că la cizme se pot „încăputa carâmbii”, astfel că şi ginerele se va căsători cu altă 
mireasă, netrăindu-i cea dintâi47. Oamenii pot înşela uneori spiritele necurate prin 

39 Ibidem, p. 86

40 Gh F. Ciauşanu, op. cit., p. 236

41 Valeria Bilţ, op. cit., p. 41

42 George S. Ioneanu, Mică colecţiune de superstiţiile poporului român. Deosebite credinţe 
şi obiceiuri, Editura Librăriei Modernă A. Davidescu, Buzău, 1888, p. 26

43 Irina Nicolau, op. cit., p. 84

44 Aurel Candea, op. cit., p. 214; Carte de superstiţii, p. 65

45 Ibidem, p. 205

46 Irina Nicolau, op. cit., p. 196

47 George S. Ioneanu, op. cit., p. 32
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întinderea de curse sau deturnarea situaţie, aşa cum e cazul nuntaşilor care nu se 
întorc acasă de la cununie pe acelaşi drum ca să nu dea peste duhurile rele potrivnice 
căsătoriei care ţin calea mirilor. Clopotele de la biserică pot speria spiritele rele, şi 
chiar alunga ciuma48.

Dacă unele spirite rele pot fi evitate sau înşelate, există totuşi semne prevestitoare 
ale unui destin fatidic, ce nu poate fi ocolit, motiv pentru care unele lucruri nu se 
fac. De aici vine şi interdicţia de a se vedea două mirese la biserică, consecinţa fiind 
fie că se despart căsătoriţii, fie că una dintre mirese moare49. Nu trebuie ca naşa ce 
îi cunună pe miri să fie însărcinată, astfel nu vor trăi copii noilor căsătoriţi50. De 
asemenea, dacă curg lumânările naşilor la cununie, mirii vor plânge toată viaţa 
lor51. Stingerea candelelor la cununie vesteşte că s-a făcut o mare nelegiuire prin 
căsătoria mirilor52. Există apoi numeroase superstiţii legate de inelul de logodnă 
sau cununie a cărui pierdere vesteşte o mare nenorocire, o căsătorie nefericită, 
chiar moartea prematură a unuia dintre miri53. Deşi s-a pierdut semnificaţia acestor 
interdicţii, ele sunt păstrate în continuare, oricât de stupide ar fii, dacă ne gândim 
numai la rumoare creată în rândul nuntaşilor în momentul întâlnirii a două mirese 
la biserică.

Poate cea mai cunoscută şi comentată este regulă prohibitivă ce interzice 
căsătoria rudelor, uniune aspru taxată şi repudiată la mai toate popoarele datorită 
oroarei pe care genul uman o are pentru incest. Principiul „tabuului”, izvorât 
din înrudire, a rămas normativ şi în zilele noastre atunci când se pune problema 
căsătoriei între neamurile apropiate54. Conform superstiţiilor de acest gen dacă rudele 
se iau în căsătorie, atunci nu le merge bine, nu se alege nici praful de ei55 iar urmaşii 
lor vor avea diverse malformaţii fizice şi psihice deoarece „păcatele” părinţilor se 
moştenesc până la a şaptea generaţie56. În concepţia populară românească rudele, 
fie ele consangvine, afine sau spirituale, nu e bine să se ia, căci mor de „rudă rea” 
adică o boală ce cauzează moartea urmaşilor57. În unele regiuni ale ţării, pedeapsa 
încălcării barierelor sângelui este chiar mai aspră întrucât acţionează colectiv: „...

48 Aurel Cosma, op. cit., p. 49

49 Carte de superstiţii, p. 89

50 Ibidem, p. 90

51 Irina Nicolau, op. cit., p. 85

52 Gh F. Ciauşanu, op. cit., p. 286

53 Irina Nicoalu, op. cit., p. 130

54 Viorel Rogoz, Familia în credinţe, rituri, obiceiuri (studiu de etnologie aplicată pe un 
material din Ţinutul Codrului), Editura Solstiţiu, Satu Mare, 2002, p. 22

55 Irina Nicolau, op. cit., p. 235

56 K.V. Zorin, Păcatele părinţilor şi bolile copiilor, Traducere de Adrian şi Xenia Tănăsescu-
Vlas, Editura Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2007, p. 6

57 Irina Nicolau, op. cit., p. 321
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strigoi se mai fac din copiii născuţi din văr şi vară sau din alte rude de apropiere. 
Strigoiul îşi cheamă la sine toate rudele fiindu-i urât singur”58.

Riturile de trecere sunt secondate de riturile ce asigură belşugul şi fertilitatea. 
În acest scop este împrăştiat grâu peste miri pentru a aduce noroc, trai dulce şi 
îmbelşugat. Mesele sunt încărcate cu bucate şi băuturi alese având valoare de ofrandă 
rituală oferite pentru a îmbuna zeiţele destinului. Întorcându-se mirii de la cununie, 
se varsă înaintea lor cofe cu apă, ca prin toată viaţa lor să le meargă din plin59. În 
obiceiurile de nuntă, rolul apei este preponderent axat pe funcţia de purificare şi 
fertilizare60, dar şi regenerare; aceasta are un rol de propiţiere şi unul profilactic61. 
Iată de ce, chiar înainte de cununie mirii trebuie să se scalde în apă cu busuioc, bani 
de argint, lapte şi miere, pentru ca ei să fie iubiţi ca busuiocul, curaţi ca argintul 
şi dulci ca laptele şi mierea62. Întorcându-se mirii de la cununie, se varsă înaintea 
lor cofe cu apă, ca prin toată viaţa lor să le meargă din plin63. Stropitul mirilor şi a 
nuntaşilor la întoarcere de la cununie în semn „de rodire”; la fel, spălatul mâinilor, 
înainte de a intra în casă simbolizează alungarea tuturor relelor şi a apucăturilor 
urâte64. Tot pentru un trai îmbelşugat, la cununie se cânta „Isaia dănţuieşte”65, iar 
mireasa trebuie neapărat să plângă în ziua nunţii, mai ales când o piaptănă; dacă, din 
întâmplare, nu-i vin lacrimile, atunci vine o babă sau o nevastă cu o ceapă zdrobită 
şi i-o dă pe la ochi, ca să mai plângă puţin, să nu stea cu ochii uscaţi66. 

Unele rituri au menirea de a asigura coeziunea conjugală, fiind numite de altfel 
şi rituri de propiţiere. Cu acest scop se calcă mirii pe picioare la intrarea în biserică. 
În unele părţi ale ţării, logodnica pune în plosca peţitorilor o bucată de lemn dintr-un 
jug pentru ca să fie cu peţitorul său după cununie ca doi boi într-un jug, şi în viaţa 
lor să tragă deopotrivă, în parte egală67. Mireasa îl calcă pe mire pe picior în timpul 
cununiei religioase pentru a fi „mai mare şi mai cu autoritate în casă”68. Ambii miri 
calcă în picioare bani în biserică, călcând astfel toate măririle deşarte care se fac prin 

58 Aurel Candrea, op. cit., p. 174

59 Valeria Bilţ, op. cit., p. 41

60 Mai ales în riturile premaritale, în vrăjile şi descântecele de dragoste, rolul apei este e 
regenerare fizică şi purificare, de trecere într-o condiţie fizică propice vârstei căsătoriei 
(n.n.)

61 Viorel Rogoz, op. cit., p. 80

62 Lucia Bredan, op. cit., p. 221

63 Irina Nicolau, op. cit., p. 20

64 Lucia Bredan, op. cit., p. 222

65 Irina Nicolau, op. cit., p. 84

66 Simeon Florea Marian, Nunta la români. Studiu istorico-comaparativ şi etnografic, Editura 
Meridiane, Bucureşti,1989, p. 384

67 Carte de superstiţii, p. 88

68 George S. Ioneanu, op. cit., p. 31



80

bani, deoarece îşi doresc doar fericirea casnică69. După cununie, ambii miri mănâncă 
la cină dintr-un ou ouat de o puică întâi pentru a trăi amândoi nedespărţiţi până la 
moarte70; din acelaşi motiv mirii mănâncă cu o lingură71. Simbolul central al nunţii, 
căsătoriei şi familiei a fost şi este verigheta, inelul care semnifică uniunea cuplului, 
ca simbol perpetuu al legăturii indisolubile şi a credinţei reciproce.

După ce se întorc de la cununie acasă mireasa ia în braţe soacra, şi de o poate 
ridica, tânăra va fi mai mare în casă, iar de nu, soacra72. Tot pentru „îmbunarea” 
soacrei, mireasa trebuie să poarte la cununie zahăr în sân pe care apoi îl va pune în 
bucatele mâncate de soacră, pentru a fi bine văzută de aceasta73.

Alte obiceiuri au semnificaţii pur simbolice, de reiterare a unor momente 
biblice, de stabilirea conexiunii cu strămoşii, sau de marcarea a unui moment de 
ruptură în viaţa individului. Aşa de exemplu, în timpul ceremonialului nunţii, 
există nişte versuri rostite de un colăcar numite „iertăciuni”, prin care mireasa îşi 
cere iertare de la părinţi, fraţi şi surori, ocazie cu care este reiterată legenda biblică 
a plăsmuirii bărbatului şi a femeii74. Ca şi alte rituri de trecere, măritişul creează, 
în plan social-afectiv, un clivaj. Momentul trăit intens este considerat şi un proces 
de maturizare, inerent pentru individ75. Aruncarea de flori şi confeti asupra mirilor 
după cununie semnifică tocmai că din acea zi tinerii cununaţi trebuie să părăsească 
toate jocurile copilăreşti şi încep a se ocupa numai cu lucruri serioase, pentru o 
viaţă conjugală76. Nu în ultimul rând, trecerea pragului reprezintă pătrunderea şi 
integrarea în noua familie. În ceremonialul întemeierii, riturile de prag, poartă, 
sunt prezente în câteva momente marcante ale riturilor de separaţie, care pregătesc 
integrarea într-o nouă familie. Trecerea pragului, ca poartă a existenţei umane, 
reprezintă pătrunderea în noua familie, iar udarea pragului semnifică purificare 
legată de cultul strămoşilor, pragul fiind sfânt; masa destinului, bucatele şi băuturile 
servite la nuntă având valoare de ofrandă rituală oferite pentru a îmbuna zeiţele 
destinului.77 În Transilvania, după Vasile Scurtu, „stegaşul merge la casa miresei 
unde acesta aşteaptă cu părinţii şi neamurile. Ea se ascunde iar stegaşul o caută 
până o găseşte ... înainte de a pleca se aşează steagul pe prag pentru ca la ieşire 
să treacă toţi peste el ... la întoarcere de la biserică se procedează la fel, după care 
steagul este ridicat şi se strigă: „ Lărgiţi-vă casa, că ni-i mare oastea”78. 

69 Carte de superstiţii, p. 89

70 Ibidem, p. 91

71 Irina Nicolau, op. cit., p. 86

72 Carte de superstiţii, p. 91

73 Irina Nicolau, op. cit., p. 85

74 Aurel Candea, op. cit., p. 135

75 Viorel Rogoz, op. cit., p. 65

76 Carte de superstiţii, p. 90; George S. Ioneanu, op. cit., p. 32

77 Lucia Bredan, op. cit., p.96

78 Ibidem, p. 126-127
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Actele rituale ale nunţii asigură trecerea deplină de la stadiul de flăcău-fată la cel 
de bărbat-nevastă. Ele se încadrează în grupa riturilor de trecere, cu scopul de a uşura 
fazele tranzitorii, fiind distribuite în cadrul ceremonialului pe mai multe planuri. 
Astfel, în momentul nunţii se relevă violenţa sacră, ca practică magică iniţiatică şi 
de întemeiere, în câteva momente ale ceremonialului, la care asistă, practic, întreaga 
comunitate. Unul dintre momentele de preluare a unui nou membru într-o nouă 
familie, sau într-o nouă obşte, se consumă la plecarea miresei de la casa părintească 
şi luarea zestrei. Aceasta nu se poate face decât printr-o restabilire a echilibrului de 
forţe, o recuperare în plan material a ceea ce familia sau comunitatea pierde prin 
plecarea unui membru al ei79. De altfel, întregul ceremonial de nuntă este dominat 
de simbolurile conjugării „eu-rilor” celor doi, complementarea, în vederea realizării 
unei instituţii sociale, cu toate responsabilităţile ce le incumbă celor doi calitatea 
de soţ, respectiv soţie80 deoarece prin realizarea pasajului căsătoriei mirii renunţă 
deliberat la o anumită stare de libertate premaritală.

Nunta include în complicatul său scenariu vânzarea simbolică cu substrat mitic. 
Aceasta se face pentru al pregăti pe individ pentru o altă etapă a existenţei lui. 
Substratul magic şi ritual este implicit. Această secvenţă ritualică se desfăşoară 
la plecarea miresei de la casa ei, când se desparte de mediul familial formativ şi 
va intra în altul, de întemeiere a propriei existenţe, într-un alt univers familial, de 
obicei cel al viitorilor socri, a căror familie o va perpetua. Familia fetei, care cedează 
un membru din comunitatea sa, împreună cu bunurile aferente (zestrea) pretinde 
reprezentanţilor celeilalte familii să „plătească” zestrea. Uneori plata se face chiar de 
către rudele miresei81. Echilibrul plăţilor şi cheltuielilor se realizează pe parcursul 
întregului ceremonial al nunţii, pentru că ambele colectivităţi, care participă, să-
şi distribuie , cât de cât egal, contribuţia82. De exemplu, momentul vânzării găinii 
închinată naşului pentru a o împărţii ulterior tuturor nuntaşilor. Semnificaţia consta 
în contaminarea, prin această răscumpărare şi împărţire, a tuturor nuntaşilor cu 
belşug şi bunăstare83. Din cele mai sus arătate rezultă importanţa funcţiei economice, 
de înzestrare a tinerei familii cu daruri, pe care o îndeplineşte nunta. Cei care pun 
cea dintâi piatră la edificiul conjugal sunt părinţii mirilor, ei fiind datori să de ce 
au promis copiilor la logodnă, altfel nu le va merge bine nici lor, nici tinerilor84. 
Tot din superstiţie, banii strânşi la nuntă se dau în mâna miresei, ca să aibă tinerii 
noroc în toată viaţa85.

79 Ibidem, p. 99

80 Ivan Evseev, op. cit., p. 43 

81 Lucia Bredan, op. cit., p. 107

82 Ibidem, p. 110

83 Ibidem, p. 108

84 Irina Nicolau, op. cit., p. 143

85 Ibidem, p. 25
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Deşi, aparent consecinţele ce le riscă cel ce nesocoteşte regulile prestabilite, 
sunt de domeniului fantasticului, în fond ele au darul cizelării unor porniri, al 
imprimării unor deprinderi normale, al prevenirii unor situaţii ţi stări de nedorit, 
al desăvârşirii omului86. Complexitatea ceremonialului, şi a diverselor credinţe sau 
superstiţii prezente în acesta, izvorăşte şi din dorinţa participanţilor de a asigura 
maximum de eficienţă magică, etică, estetică şi afectivă tuturor momentelor din 
scenariul nunţii recurgând la interactivitate.

Atitudini specifice manifestate vis-a-vis de superstiţii

Din cele mai sus arătate putem observa bogatul evantai al semnificaţiilor 
superstiţiilor şi obiceiurilor la nuntă ale românilor, dintre care noi am exemplificat 
doar cu cele mai răspândite. La acestea se adaugă şi obiceiurile împrumutate 
de la popoarele învecinate, sau chiar de occidentali87 precum şi cele specifice 
diferitelor regiuni ale ţării. În cazul românilor, aşa cum se poate observa din 
analiza ceremonialului de nuntă şi nu numai, elementul creştin s-a suprapus pe 
concepţia păgână a fatalismului moştenită de la strămoşii lor88. Concepţia că omul 
este răspunzător de soarta celorlalţi, că acţiunile unui individ implică răspunderea 
colectivă89, şi de aceea abaterea de la normele colective atrăgea consecinţe nefaste 
pentru întregul grup social fac să se perpetueze până în zilele noastre multe dintre 
superstiţiile mai sus exemplificate, în forme aparent neschimbate.

Pentru combaterea superstiţiilor, omul a inventat diferite mijloace, cu care a 
încercat să anihileze sau să îndulcească efectul lor asupra sa. Dintre aceste mijloace 
amintim: rugăciunile, descântecele, dansurile, libaţiile ce alcătuiau în fond ritualuri 
foarte confuze dar adânc înfipte în mintea şi-n sufletul omului primitiv. La acestea 
se adaugă o serie de amulete şi simboluri precum obiectele de podoabă (cercei, 
inele, brăţări) făcute şi purtate dintr-o raţiune superstiţioasă. Erau deci obiecte 
profilactice, a căror întrebuinţare are origine comună cu medicina, cărora li se 
atribuiau puteri oculte de a ocoli, de a îndepărta sau învinge răul90. Totuşi, aceste 
reguli nu sunt altceva decât maxime pe care, în concepţia primitivă, orice om 
înzestrat cu bun simţ trebuie să le respecte dacă vrea să trăiască mult pe pământ. 
Cum excusatione itaque veteres audiendi sunt (Aşadar cei vechi trebuie ascultaţi 
cu îngăduinţă)91. Adevărata cauză a acestui fenomen, trebuie să se caute de fapt în 
„ignoranţa legilor naturii şi ale religiunii” ce a favorizat perpetuarea acestor „lucruri 

86 Vasile Sfarghiu, Otilia Sfarghiu, op. cit., p. 8

87 Avem în vedere obiceiurile de genul petrecerii burlacilor sau furatul miresei si dusul ei 
prin cluburi, atât de vehiculate în filmele americane, şi care s-au „aclimatizat” facil şi în 
spaţiul românesc

88 Aurel Cosma, op. cit., p. 15

89 Viorel Rogoz, op. cit., p. 40

90 Alexandru Nour, op. cit.,

91 J.G.Frazer, op. cit., p. 265
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ridicole, absurde, de multe ori tragice” pe fondul lipsei unei culturi corespunzătoare 
a poporului92.

Pe fondul modernizării structurilor şi instituţiilor româneşti, la sfârşitul secolului 
al XIX-lea au apărut critici tot mai virulente la adresa mentalităţii populare „înapoiate”, 
„primitive”, rămase în acest stagiu tocmai datorită infuziunii de superstiţii. Prin 
presa vremii mai cu seamă s-a vehiculat un curent de ascuţită ironie la adresa 
românului credul: „Şi să n’alergi după zodiaşi şi după păscălitori Române, după 
descântători şi cărturărese, şi după ghicitori şi proroci mincinoşi. Îţi pierzi degeaba 
numai vremea şi banii. Ba îţi pierzi şi liniştea sufletului, căci din minciunile acestor 
proroci mincinoşi se nasc de atâtea ori gâlcevuri între oameni prieteni mai înainte, 
din iscodirile şi scorniturile lor se nasc atâtea bănuieli între bărbat şi femee, din 
nesocotitele lor vorbe pe cari le spun într’o doară izvorăsc duşmănii şi pizme şi 
zizanii cari strică pacea şi sparg casele...”93 Tot în acea perioadă a apărut şi lucrarea 
lui G. Dem Teodorescu intitulată sugestiv „Încercări critice asupra unor credinţe, 
datine şi moravuri ale poporului român”. Nu pot fi ignorate nici exagerările făcute 
cu bună ştiinţă pe seama poporului român în epocă, cum a fost de exemplu cazul 
articolului defăimător publicat de profesorul universitar clujean Victor Cholnokz 
în numărul 114 din anul 1911 al ziarului „Pesti Napló”, şi căruia îi dă replică 
preotul Vasile Moldovan prin intermediul revistei „Cultura Creştină”. Acesta din 
urmă arată „reaua credinţă” a profesorului care „atribuie poporului românesc o 
superstiţie, carea o întâlnim nu exclusiv la poporul românesc, ci şi la alte popoare, 
şi mai ales la popoarele slave de sud” găsindu-i şi o justificare pertinentă acestei 
manifestări generale: „Căci, preste tot grăind, credinţa deşartă a însoţit omenirea dela 
leagănul său în toate timpurile şi o va însoţi poate, până când numai va susta. Nici 
o manifestaţie a spiritului omenesc, afară de religie, nu a fost şi nu este poate aşa de 
generalizată în timp şi în loc, ca chiar această aberaţie a minţii omeneşti. Speciile 
cele mai felurite de magie veche şi nouă, ne sunt dovadă despre aceasta”94. Se pare 
că la data respectivă s-a creat chiar o mică polemică, susţinută prin intermediul 
presei, pe marginea acestei dezbateri. Părintele Cotuţiu din Diug, în numărul 36 
al ziarului „Telegraful Român” ia apărarea tagmei preoţeşti (atât cea ortodoxă cât 
şi cea greco-catolică) direct vizată de confratele său Vasile Moldovan atunci când 
afirma că aceştia „nu se nizuiesc destul a stârpi aceste superstiţii”, ci dimpotrivă le 
încurajau din oportunism: „Dar aici iarăş se potigneşte plugul în rădăcină. Mulţi, 
foarte mulţi preoţi, în loc să lucreze într’acolo, ca credinţele deşarte să dispară, se 
bucură, când cresc. Pentru că credinţele deşarte sunt doar cel mai bun venit pe lângă 
congrua, care o primim de la stat”95.

92 Vasile Moldovan, „Credinţe deşarte”, in Cultura Creştină, nr. 11/ 1911, p. 365

93 George Coşbuc, Din superstiţiile păgubitoare ale poporului român, Editura de stat pentru 
literatură şi artă, Bucureşti, 1953, p. 47

94 Vasile Moldovan, op. cit., p. 364

95 Idem,„Răspuns”, in Cultura Creştină, nr. 17/ 1911, p. 572
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La polul diametral opus, culegătorii de folclor au subliniat de câte ori au avut 
ocazia importanţa superstiţiilor pentru cunoaşterea mentalităţii tradiţionale, aşa 
cum au făcut-o Teodor G. Djuvara în conferinţa din 21 aprilie 1885 ţinută la Ateneul 
român din Bucureşti şi C. G. Arion prin broşura sa publicată la 1886, sau D. C. 
Cantili ce a semnat lucrarea intitulată „Obiceiurile nunţilor aflate pe la ţară”96. Dacă 
folcloriştii au pus accentul pe spectacolul nunţii, pe acele obiceiuri cu caracter 
comic menite a-i distra pe nuntaşi, iar etnologii au proiectat percepţiile personale 
asupra evoluţiei mentalităţilor în comunităţile rurale sau a modificărilor produse în 
viaţa acelei comunităţi, istoricii sunt datori să arate care este distanţa dintre omul 
aşa-zis modern şi omul din trecut, aşa cum reiese aceasta din maniera specifică de 
a se raporta la anumite credinţe primitive, la superstiţii şi prejudecăţi. 

Localizarea diferitelor obiceiuri din ceremonialul de nuntă şi atestarea unor 
modificări ale ceremonialului determinate de evoluţia societăţii rurale, prin 
suprapunerea sau chiar suprimarea unor momente ale protocolului impus de 
tradiţie, este uneori văzută ca o modernizare97. Aspectele legate de exemplu de 
îmbrăcămintea mirilor, în majoritatea zonelor geografice româneşti renunţându-
se la portul popular pentru a se îmbrăca după „moda de la oraş”, de renunţarea 
la unele obiceiuri rituale din timpul mesei şi evoluţia culinară (cozonacul a fost 
înlocuit cu prăjituri), şi nu în cele din urmă, de însăşi suprimarea unor accesorii 
ce imprimau o solemnitate specifică a evenimentului, îndreptăţesc această opinie. 
Scurtarea ceremonialului, de la trei zile la numai una, este o realitatea contemporană, 
determinată de schimbările economico-sociale produse în comunităţile rurale sub 
influenţa modelului industrial de organizarea a timpului de muncă98. Astfel, s-a 
produs atât o aglomerare a obiceiurilor, cât şi o modificare a ponderii şi menirii 
acestora. 

Există o teorie care afirmă că mentalitatea modernă s-a păstrat în unele zone 
până în zilele noastre datorită comunismului şi colectivizării care a eliminat elita 
intelectuală şi a şters proprietatea, generând astfel o criză de identitate profundă 
şi cu consecinţe pe timp îndelungat, afectând organismul social în întregime99. 
Mentalitatea modernă cunoaşte o stagnare după cele două războaie mondiale, 
datorită definţării economiei rurale: astfel, strategia dotei s-a transformat în strategia 
profesiunii100. Deşi modernizarea economică a şters în timp diferenţele oraş-sat, 
superstiţiile au rămas ca o mărturie a dificilei schimbări de mentalitate, care se 
produce complet abia după câteva generaţii.

96 George S. Ioneanu, op. cit., p. 3

97 Cristina Călăraşu, Obiceiuri româneşti de nuntă. Antologie comentată, Editura Universităţii 
din Bucureşti, 1999, p. 23

98 Ibidem, p. 112

99 Lidia Gaga, „La mentalité rurale et la startegie de son accommodement á l’epoque moderne”, 
in Studii şi comunicări de etnologie, Sibiu, tom X, 1996, p. 92

100  Ibidem, p. 97
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În ciuda aparenţelor, a vehementului discurs al modernizării cadrelor mentale, 
superstiţiile subzistă în plin secol XXI. Aceasta deoarece evoluţia s-a produs doar 
la nivel de discurs, şi mai puţin la nivelul cutumelor şi practicilor tradiţionale care 
s-au metamorfozat în timp îmbrăcând o „haină modernă”: mireasa nu mai este furată 
pentru a se da plata vinarsului cetei de feciori ci pentru a fi distrată în cluburi, 
darurile de căsătorie sunt tot mai adesea asociate cu o „datorie” ce se amortizează 
în timp, năşitul a devenit o ocazie de afirmare a prestigiului social de care se bucură 
respectiva familie, rolul lor de părinţi spirituali trecând în subsidiar, iar grâul 
de la nuntă a fost înlocuit cu confeti şi apa cu şampania. Pe lângă aceste, „omul 
modern” a adoptat noi obiceiuri, lipsite de orice semnificaţie religioasă, cum sunt 
de exemplu petrecerile burlacilor, aruncarea buchetului miresei, luna de miere, etc. 
Singura observaţie pertinentă este că oamenii au încetat să mai fie curioşi în privinţa 
însemnătăţii superstiţiilor, respectându-le în continuare doar dintr-un automatism şi 
o inerţie a gândirii. Nu mai puţin adevărat este faptul că, conservatorismul populaţiei 
majoritar de origine ţărănească întârzie înnoirile economice, culturale şi sociale101. 
Concluzionând, considerăm că astfel de obiceiuri şi superstiţii se vor perpetua 
atâta timp cât se va menţine un strat social substanţial de oameni mai mult sau 
mai puţin educaţi, creduli sau chiar incuţli, ce cad uşor victimă acestor stereotipii 
mentale, crezându-le fără al le pune la îndoială viabilitatea sau valabilitatea. În 
ceea ce priveşte socialul, avem încă o mentalitate de oameni primitivi102. Aceasta 
scoate din discuţie existenţa unei evidente modernizări depline, ireversibile şi de 
durată. Datoria contemporanilor este de a decela între ceea este aberaţie şi ceea ce 
are o cauză exactă, cum este de exemplu cazul interzicerii căsătoriilor consangvine, 
restul cutumelor tradiţionale păstrându-se exclusiv datorită farmecului lor aparte 
ce imprimă nunţii caracterul de spectacol.

101 Lidia Gaga, op. cit., p. 98

102 Emile Durkheim, op. cit., p. 37


