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DELIA  RÃCHIªAN

Modificarea statusului premarital
(cãsãtoria)

Cãsãtoria (gr.telos > consacrare), momentul fun-
damental din viaþa omului prin: dobândirea unui
nou-status (mire-mireasã), constituirea unei
familii conjugale, a unei noi unitãþi 
socio-economice, determinã integrarea noului
cuplu la nivelul comunitãþii, într-un alt palier.
Statusul premarital (fecior-fatã-nubilã) este
depãºit prin agregarea la un nou status – acela de
tineri cãsãtoriþi. Evenimentul ceremonial,
sãvârºindu-se pentru prima datã, provoacã
tensiuni individuale ºi sociale, dezechilibru,
anihilat prin rituri. Aºa cum observã, pe bunã
dreptate, Arnold van Gennep, ceremoniile,
riturile de trecere implicã modificãri de status
individual, social, de vârstã, de loc (schimbarea
reºedinþei). Aceste schimbãri genereazã un
moment de crizã. Profesorul Mihai Pop pre-
cizeazã cã momentul poate fi anulat prin rituri:
”Conflictul se rezolvã prin intrarea tinerilor în
categoria maturilor, prin integrarea miresei în fa-
milia mirelui, prin crearea unei noi celule sociale,
a unei noi familii ºi prin stabilirea unei noi
legãturi de încuscrire ºi cumetrie.”  Preluând de
la cercetãtorul francez Arnold van Gennep cele
trei stadii, Ion ªeuleanu percepe nunta ca pe o
trecere dintr-un stadiu într-altul: premarital, mari-
tal, postmarital. Fiecãrei etape i se succed alte
secvenþe: peþitul, logodna (credinþa / încred-
inþarea / nunta micã), chemarea naºilor, masa
micã, cununa, masa mare, pomul de cununie,
momente tranzitorii - oraþii, iertãciuni. Ovidiu
Bârlea precizeazã cã nunta presupune ºi îmbina-
rea unor categorii estetice: ”Nici un alt obicei nu
înmãnuncheazã atât de strâns fastul ºi
comicul…aceastã antinomie guverneazã nunta în
totalitatea ei, atât scenariul ritual ºi ceremonial,
apoi gesturile ºi actele în parte, cât ºi repertoriul
care le însoþeºte”1. Ovidiu Bârlea coreleazã cele
douã categorii estetice (categoria tradiþionalã -
fastuosul, solemnul, graþiosul ºi categoria
determinativã - comicul).
Pe perioada nunþii, mirele ºi mireasa devin
vulnerabili, pe de altã parte sacralitatea 

reprezintã sursa puterii lor. “Mirii sunt cei mai 
neajutoraþi”, dar sunt dotaþi ºi cu “anumite puteri
sociale pe care le deþin numai în aceastã fazã
tranzitorie.” Existã situaþii în care trecerea la 
statusul marital este generatã de nerespectarea
codului moral impus de colectivitate (venirea
copilului înainte de cãsãtorie). În acest sens, sem-
nalãm conceptul de “tensiune antiritualã”3, avansat
de profesorul Silviu Angelescu. Prin nerespectarea
regulilor, echilibrul social rãmâne deteriorat ºi se
instaureazã dezordinea care genereazã conflicte. ªi
raptul determinã, în societatea tradiþionalã,
dezechilibru. Fata furatã ºi readusã în casa 
pãrinteascã are  “puþine ºanse de a se
mãrita…mirele, pentru a consimþi la cãsãtorie,
poate cere o zestre mai mare decât se
obiºnuieºte.”4 În ceremonialul nunþii, existã
momente de rãpire simulatã a miresei, rãpire
sãvârºitã în mod intenþionat (conºtient). Simion
Florea Marian utilizeazã termenul de “rãpire
închipuitã”, Ioan Apostol Popescu 
subliniazã cã dupã rãpire sunt aduse în locul mire-
sei, în faþa mirelui ºi a nuntaºilor, fie o femeie în
vârstã, fie o fetiþã, chiar o pãpuºã5. La o primã
vedere pare a funcþiona aspectul ludic (sesizãm o
pierdere temporarã de status, menitã sã producã
haz, sã genereze panicã, ridicol). Dacã revenim la
ideea cã nunta determinã modificare de status
individual ºi social (intrarea în rândul lumii), atunci
observãm cã haosul este dominat de ordine, norme
precise. ªi în Cântecul Nunului, Cântecul Lãcãþii,
mirele este supus unor probe de iniþiere, printre
care ºi ghicirea miresei. Conform Germinei 
Comanici, în cuplul mire-mireasã, mireasa deþine
rolul principal “nu prin acþiune, ci prin
concentrarea acþiunilor cãtre ea”6. Un moment im-
portant în schimbarea de status îl reprezintã schim-
bul de daruri. În opinia Ofeliei Vãduva, acest
schimb, bazat pe principiul profan al reciprocitãþii
are reale valenþe magice – transmite energie
beneficã, faciliteazã ºi sudeazã unirea.7 
Ion ªeuleanu remarcã în schimbul de daruri,
funcþia compensatorie care reface echilibrul ºi
“tempereazã conflictele de ordin psihic ºi economic
ivite între neamul miresei ºi cel al mirelui, între cei
din grupul cãsãtoriþilor ºi ceata fecioreascã / femi-
ninã, între acesta din urmã ºi tinerii care s-au decis
sã opteze pentru un alt statut existenþial.”8
Peþitul, logodna implicã reciprocitatea darului.
Mirele, miresa devin pe rând donatori ºi beneficiari
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(monedã, nãframã, inel, cãmaºã). Punerea
balþului, bãrbieritul mirelui sugereazã despãrþirea
de statusul premarital ºi de grupul de vârstã,
oraþia iertãciunii implicã despãrþirea de pãrinþi,
oraþia de colãcãrie sugereazã statusul mirelui
(“tânãr împãrat”, fecior), miresei (fatã-floare-cod
fitomorf - fatã nubilã) - fãrã posibilitate de
reîntoarcere, dupã nuntã, la statusul anterior,
masa mare aratã cã, deja, cuplul mire-mireasã s-a
integrat în noua stare.

Relaþia naºi - nou-nãscut - fini

Nãºia, ca dovadã a sistemului de înrudire
patriliniar, presupune constituirea unei relaþii
stabile între douã familii, cea a naºilor ºi cea a
finilor. Rolul naºilor este amplu, dovadã fiind
prezenþa acestora în viaþa finilor în momente 
decisive – botez, nuntã, înmormântare. 
Continuând rolul moaºei, naºii contribuie la
integrarea nou-nãscutului în comunitate. Botezul,
cãsãtoria pecetluiesc relaþii de rol între: 
nou-nãscut-pãrinþi, naºi-fini. Obligaþiile de rol
(sociale, ceremoniale) se instituie o datã cu
botezul. Naºa o secondeazã pe moaºã, într-o
vreme funcþiile s-au suprapus (moaºa era ºi
naºã). Germina Comanici sesizeazã cã în cuplul
naº-naºã “partiturile sunt diferenþiate, cea
femininã fiind mult mai complexã.”
În familiile în care nu trãiau copiii, naºul de
neam ieºea din rolul sãu…copilul era aºezat în
mijlocul drumului ºi primul trecãtor, fãrã nici o
obligaþie materialã îi devenea naº. Conform lui
Simion Florea Marian, naºului îi revenea 
obligaþia de a tãia pãrul copilului, dar obligaþia
putea fi înfãptuitã ºi de un outsider, de
“jumãtatea de naº”.9 Dobândind un nume (status

individual), copilul poate fi încredinþat pãrinþilor.
Între pãrinþi, copil, naºi se instituie schimbul de
daruri. În accepþiunea lui Marcel Mauss, între 
donator ºi darul oferit, datoritã  transferului unei
pãrþi a sufletului donatorului în darul oferit de el
se instaureazã identitatea. Prin gestul oferirii ºi
gestul primirii, între donator ºi primitor se
intercaleazã un cod comportamental stabil: mama
primeºte daruri imediat dupã naºtere, copilul
primeºte de la naºi haine noi, mama oferã naºilor
colaci fãrã soþ etc. Ofelia Vãduva accentueazã cã
oferirea darului este ritualizatã ºi relevã valoarea
lui culturalã în calitate de agent ritual. Naºii,

fiind consideraþi pãrinþi spirituali apar anumite
interdicþii: ”Nu este voie sã se cãsãtoreascã copiii
nepoatei cu copiii moaºei”10; se prelungesc 
anumite obligaþii “proprii familiei nucleare 
(restrânse, conjugale) asupra grupurilor naºi-fini,
cu extensie dincolo de inºii implicaþi în relaþie
direct, cuprinzând pe toþi consangvinii direcþi (fraþi,
surori, copii), uneori chiar mai mult decât atât.”11
Nu doar patronimicul, ci ºi nãºia se moºteneºte.
Profesorul Nicolae Constantinescu subliniazã cã
“pe linie paternã, naºul de botez al bãiatului (mire-
lui) ºi nu naºul de botez al fetei (miresei)” devine
“naºul de cununie al cuplului.”12     Alegerea naºei
este condiþionatã de douã criterii: etate ºi status.
Naºa nu poate avea status premarital (fatã nubilã) /
status aparte (femeie însãrcinatã), ci status marital
(femeie, soþie). Naºul ocupã o poziþie privilegiatã,
se bucurã de prestigiu, relaþia dintre el ºi fini este
una de la iniþiat la neiniþiaþi. În Cântecul Nunului
executã probele la care este supus mirele, are rol de
iniþiator, rol protector, este autoritar.  La nuntã,
naºul joacã primul mireasa, rãscumpãrã mireasa,
plãteºte socãciþele, lãutarii. Faptul cã naºul joacã
primul mireasa întãreºte poziþia acestuia (autoritate,
prestigiu, model demn de urmat) ºi mai puþin aluzia
cã naºul, în postura de iniþiat, trebuia sã-l ajute pe
mire sã treacã anumite probe (primul act sexual),
chiar dacã strigãturile din jocul gãinii (practicat,
încã, în Sãlaj) fac aluzie la viaþa intimã a cuplului
naº-naºã. Proverbul “Naºul boteazã, naºul cuteazã”
trebuie corelat cu alte proverbe, cu  zicãtori,
colinde care sugereazã moralitatea, autoritatea,
prestigiul naºilor. Relaþia naºi-copil-fini presupune
obligaþii morale, sociale pânã în momentul morþii
(pe lângã obligaþia de a-ºi vizita naºii mãcar o datã
pe an, în caz de deces, finii þin lumânarea naºului /
naºei). Preluând modelul relaþiei de rudenie naºi-
fini, în Þara Codrului apare obiceiul nãºirii unui
obiect bisericesc: icoanã, clopot, cruce. Atâta timp
cât dãinuia ofranda, “cel ce dãruia îºi asigura
pomenirea numelui în bisericã.”13 Chiar dacã în
momentul actual existã mai multe perechi de naºi
(din considerente personale – falã – ºi economice),
nãºia este ºi va rãmâne instituþia tradiþionalã cu
obligaþii, de ordin moral ºi social, pentru o viaþã.
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Status social condiþionat de patronimic,
prenume, poreclã, schimbarea reºedinþei

Fiecare familie ocupã un loc aparte în ierarhia 
socialã a satului. Patronimicul, prenumele,
porecla conferã individului un anumit status. Prin
nume (patronimic, prenume, poreclã) detaºãm o
persoanã de celelalte. Nu existã o graniþã între
substantivul comun ºi cel propriu (existã nume,
prenume provenite din substantive comune).
Numele poate sã fie o hainã perfect adaptatã,
poate avea individualitatea, personalitatea lui

proprie. În opinia lui James George Frazer legã-
tura dintre nume ºi persoanã nu este doar o
asociere, ci o ”legãturã realã ºi esenþialã care
uneºte numele cu persoana, în aºa fel încât magia
poate fi exercitatã asupra unui om cu tot atâta
uºurinþã prin numele sãu ca ºi prin pãrul sau
unghiile acestuia”. În mod normal, patronimicul
se transmite de la tatã la copii (descendenþã
agnaticã), dar copilul din flori preia numele
mamei (descendenþã uterinã). Patronimicul nu
poate fi schimbat, ca marcã a unitãþii, identitãþii
se transmite de la o generaþie la alta. Atribuirea
prenumelui este asemenea unui rit de integrare în
neamul comunitãþii. În funcþie de sex se dã
numele de botez al bunicului patern / a bunicii
materne / a celor vii sau morþi. Pânã la botez se
dã nou-nãscutului un alt nume pentru a deruta
spiritele malefice ºi pentru a proteja copilul. Uti-
lizarea altui nume decât cel real are menirea de a
proteja persoana de “duºmanii care le-ar folosi în
incantaþii ºi le-ar rãpi vieþile cu ajutorul

farmecelor”(cf. J. G. Frazer). În cadrul aceleaºi
familii, prenumele nu trebuie repetat: ”Dacã dai
mai multor copii din familie acelaºi nume, unul va
muri.”14 Iniþial, copilul, prelua numele tatãlui /
bunicului patern / ”al moºului (soþul moaºei) de
care era legat prin rudenie de sânge.15 Se poate da
ºi numele naºilor atâta timp cât naºii sunt
consideraþi pãrinþi spirituali. Copilul poate prelua ºi
numele colateralilor (pot sã fie aleatorii); numele
poate sugera ºi poziþia fiecãrui copil în acea 
familie, privind succesiunea – moºtenirea.

Cert este cã un singur nume aparþine spaþiului 
genealogic. În cazul îmbolnãvirii nou-nãscutului se
practicã schimbarea numelui, schimbare ce-ºi are
obârºia în “îndepãrtata perioadã a comunei
primitive.”16 Porecla, transmisã, ca ºi prenumele,
de la o generaþie la alta, denotã “un simþ fin de
observaþie” ºi scoate în evidenþã un aspect fizic sau
psihic, o trãsãturã de caracter. Colectivitatea este 
cea care are rol decisiv asupra poreclei – de comu-
nitate depinde pãstrarea / renunþarea poreclei 
familiei respective. Reºedinþa noului cuplu este pa-
trilocalã / virilocalã (în unele sate, în Maramureº,
mireasa adusã dintr-un alt sat la casa mirelui, pre-
cum ºi caii de la cãruþã sunt legaþi la ochi pentru a
nu recunoaºte drumul în cazul în care, mireasa, ar
dori sã se reîntoarcã la casa pãrinteascã – cãsãtoria
trebuie sã fie pe toatã viaþa), dar poate sã fie ºi
matrilocalã / uxorilocalã: ”Când bãrbatul venea ca
ginere, în casa soþiei, era obligat sã preia ºi
patronimicul acesteia” (cf. H. H. Stahl). În momen-
tul actual, tinerii preferã reºedinþa neolocalã. 

Foto Felician Săteanu: Nuntă, Vadu Izei, 2006
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Prin cãsãtorie, femeia dobândeºte un nou status
(nevastã), un nou cãmin, un nou nume de familie
(reºedinþã virilocalã). Ea nu ia în cãsãtorie, este
luatã în cãsãtorie: ”nu îndeplineºte un act, ci îºi
schimbã statutul”(cf. Émile Benveniste). 
Termenul de soþie (nevastã, muiere, boreasã)
provine din latinescul uxor > soaþã cu care te-ai
obiºnuit; tot din latinã avem expresia uxorem
ducere > a se însura ºi uxorious > al soþiei (adjec-
tiv) / sclav al soþiei  (figurativ).17 Pentru soþ,
limba latinã oferã cuvântul maritus, -i > soþ /
conjugal18, franceza mari, italiana marito 
(în latinã, cuvântul marito are sensul de a cãsãtori
/ a  însoþi).19

Un exemplu de reºedinþã virilocalã, întâlnim ºi în
poveºtile lui Ion Creangã: ”O rãzãºie destul de
mare, casa bãtrâneascã cu toatã pojiþia…Pentru a
nu rãzleþi feciorii de pe lângã sine, mai durã încã
douã case alãture….”; pe de altã parte aceastã
reºedinþã poate fi consideratã ºi reºedinþã
natolocalã / ambilocalã / duolocalã: ”luã
hotãrârea nestrãmutatã de a þine feciorii ºi
viitoarele nurori pe lângã sine – în casa
bãtrâneascã…”20 Chiar dacã numele conferit
inºilor din comunitatea tradiþionalã nu este
învãluit de misterul numelor atribuite cândva
primitivilor, numele, indiferent de genul 
(masculin / feminin), statusul persoanei,  relevã
identitate ºi chiar o anumitã personalitate.
Indiferent dacã are loc în mediul rural / urban,
cãsãtoria determinã modificare de status, 
obligaþii morale, sociale care se cer a fi 
respectate.
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