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INTRODUCERE
Lucrarea de faţă, Identități lingvistice regionale în context european. Conservarea și
valorificarea obiceiurilor și tradițiilor populare românești în arealul Slănic Prahova
conturează identitatea unui loc special ales pentru cercetare, locul copilăriei mele, Slănic
Prahova. Încă de la o fragedă vârstă, de la gângurelile cântecelor populare fredonate prin
curtea bunicului și până astăzi, dragostea, pasiunea pentru folclor au fost aproape ,,o religie”
în familia mea. Etalon pentru formarea educației mele, mama, un simbol între generațiile
orașului Slănic Prahova, avea să stea la baza realizării acestui studiu. Interpret de muzică
populară, mama a încântat cu vocea sa atât locuitorii orașului, cât și pe cei de peste hotare.
Vicisitudinile vremurilor și preocuparea pentru familie au întrerupt drumul către o carieră în
muzică populară, rămânând vie flacăra păstrării tradiției populare.
Dorința mea de a mă implica în viața comunității, de a descifra ,,viața cetății” și a de a
dezvălui rădăcinile neamului acestui areal au constituit primii pași în derularea cercetării de
teren. Oraşul Slănic Prahova înglobează două tipuri de medii, respectiv un mediu rural şi unul
urban. În mod surprinzător, se împletesc armonios valorile omului societății moderne cu cele
ale omului societății tradițioanle. Păstrarea nealterată a obiceiurilor şi a tradiţiilor străvechi ce
dăinuie din antichitate până în zilele noastre atribuie zonei originalitate și în același timp
identitate etnografică și culturală.
Am început studiul în anul 2012, în cadrul lucrării de diploma, investigând documentele
istorice ale Salinei Slănic, Arhivele Primăriei Slănic, dar şi ascultând poveştile de viaţă ale
oamenilor din zonă. În documentele istorice ale Salinei Slănic, am găsit acte istorice
doveditoare care amintesc de deschiderea primelor mine de sare, de către Spătarul Mihail
Cantacuzino, figură istorică ce a pus ,,piatra de temelie” a oraşului Slănic. Pe de altă parte,
Arhivele Primăriei Slănic mi-au oferit informaţii bogate cu privire la viaţa oamenilor şi a
activităţilor culturale ale acestora, iar specificul local care a rezultat din urma cercetării a fost
cel al păstrării obiceiurilor şi tradiţiilor.
Studiul a fost continuat și completat cu lucrarea de disertație, care a vizat aspectele
privind manifestarea obiceiurilor şi a tradiţiilor calendaristice din mediul urban. În urma
cercetării de teren am constatat că în mediul urban încă se mai păstrează o serie de obiceiuri şi
tradiţii străvechi din mediul rural. Interferenţele urbanului asupra ruralului sunt esenţiale în
asigurarea statutului de ,,oraş” al Slănicului.
În urma cercetării de teren am sintetizat obiceiurile şi tradiţiile calendaristice din mediul
urban care vizează fiecare anotimp în parte, existente în acest areal de tip urban, structurate în
trei subcapitole: obiceiuri de iarnă, primăvară şi vară. În această secţiune am analizat fiecare
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obicei al calendarului ortodox, redând totodată aspectele ce privesc originalitatea și identitatea
arealului în care este desfășurat. Finalul studiului din cadrul lucrării de disertație, impune
conluzia că acest areal are o puternică valoare etnografică tradiţională care conţine
semnificative structuri ritual-ceremoniale, pe care localnicii le păstrează neatinse de amprenta
modernităţii.
Marcată de evoluția neiertătoare a societății moderne care transformă tradiționalul în
comercial, am continuat cercetarea în acest areal, cu dorința de construi punți de legătură între
actele de cultură tradițională și manifestările societății moderne.
Lucrarea este structurată în trei capitole care conțin un corpus de texte culese în
demersul practic-aplicativ al cercetării. Manifestări complexe, obiceiurile și tradițiile din acest
areal au impus o analiză atât din punct de vedere folcloric, cât și etnolingvistic. În cercetarea
realizată, mi-am propus culegerea textelor în cadrul riturilor de trecere, dar și al obiceiurilor
calendaristice, a zicătorilor, oraţiilor, bocetelor şi legendelor, ceea ce a condus la un tip de
limbaj specific locului și la conturarea unor elemente ce definesc specificul local. În urma
anchetei de teren, nu mi-am propus o analiză dialectală, reprezentând un interes mai profund
măsura în care limba îndeplineşte o funcţie a culturii populare, prin intermediul căreia sunt
transmise tradiţiile şi ritualurile practicaţte în acest areal.
Obiectivele pe care mi-am dorit să le ating în acest studiu privesc organizarea
riatualurilor calendaristice şi familiale, în contextul actual, identificarea curentelor europene
în conservarea și transmiterea obiceiurilor din arealul Slănic Prahova: inițierea de studii
sociologice cu privire la necesitatea tradițiilor populare ca parte componentă a mijloacelor de
comunicare a vechilor obiceiuri, precum și ca mijloc de educație pentru tânăra generație în
formarea ca individ și membru al unei comunități; întocmirea unui chestionar tip sondaj de
opinie cu obiective punctuale care să stabilească locul și valoarea tradițiilor populare în
activitatea curentă, educațională și socială comunității, identificarea riscurilor de dispariție a
obiceiurilor prin prisma comunicării online prin rețelele de socializare.
Bibliografia de specialitate, materialul din Arhiva de Folclor a Academiei Române şi
propriile cercetări de teren au sprijinit demersul studiului. Interpretarea datelor, furnizează
valenţe importante privind conservarea spaţiului analizat şi aceste obiceiuri şi credinţele
aferente, surprinse diacronic şi sincronic.
Capitolul I, intitutlat ,,Istorie și Cultură în Slănic Prahova. Aspecte etnolingvistice în
tradiția populară românească”, este compus din cinci subcapitole care abordează elemente de
istorie a arealului Slănic Prahova, specificul local reprezentat de existența minelor de sare, o
culegere de legende culese pe cale orală și câteva aspecte reprezentative cu privire la
problematica aplicabilității etnolingvisticii în cultura tradițională. Specificul unei civilizații
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constă în tradiţia populară și cartea de identitate a neamului. Relatate și retrăite cu emoție, din
experienţe triste sau fericite de viaţă, culese şi transmise pe cale orală, elementele de cultură şi
obiceiurile populare româneşti reprezintă valori identitare ale neamului. Astfel, definirea
culturii populare este o consecinţă a înțelegerii poporului ca o categorie socială.
Nevoia descifrării valențelor moderniste în arealul Slănic Prahova s-a materializat prin
intermediul unei cercetări de factură urbană. Întreaga zonă cercetată dispune de existența a
două tipuri de medii, rural și urban, conceptualizarea ru-urbanului manifestându-se în
dimensiunile sale fundamentale: etnoculturalul și socioculturalul. Această dublă identitate a
arealului Slănic Prahova este remarcată pe de-o parte prin existenţa aşezămintelor rurale şi a
tot ceea ce înseamnă păstrarea neatinsă a obiceiurilor şi a tradiţiilor, iar pe de altă parte,
valorificarea identităţii spațiului modern ce îşi regăseşte resorturile în mediul rural.
Manifestările poporului român sunt urmate de manifestări de ordin istoric, religios, lingvistic,
social şi etnografic şi conturează astfel o identitate de sorginte românească.
Dezvoltarea specificului culturii populare din arealul Slănic Prahova s-a manifestat prin
perfomarea obiceiurilor şi tradiţiilor privind nașterea, căsătoria și moartea. Aceste trei etape
,,de trecere” marchează existența umană. Evidențierea elementelor de etnolingvistică existente
în desfășurarea riturilor şi respectarea acestora a atribuit arealului Slănic caracterul de zonă
păstrătoare a tradițiilor, așa cum au existat din cele mai vechi timpuri. Un rol determinant în
dezvoltarea actului folcloric îl are etnolingvistica. Cunoaşterea etnotextelor culese, permite
cercetătorului, să treacă dincolo de sfera imaginarului. În acest capitol se regăsesc și exemple
de texte analizate din punct de vedere etnolingvistic, din cadrul obiceiurilor calendaristice și
familiale, încercând totodată o îmbinare a dialectologiei cu sociolingvistica, geografia şi
istoria, etnografia şi folclorul.
În cel de-al doilea capitol cu titlul ,,Contribuții etnolingvistice în demersul practicaplicativ al obiceiurilor și tradițiilor calendaristice din arealul Slănic Prahova” sunt prezentate
obiceiurile și tradițiile calendaristice cu practici rituale analizate din punct de vedere
etnolingvistic.
Această abordare analitică evidenţiază pe de-o parte, îmbinarea elementelor
etnolingvistice prezente în cântecele şi strigăturile folosite în desfășurarea obiceiurilor cu
elemente cultural-folclorice şi, pe de altă parte, definirea conceptului de ,,ruurban” din arealul
Slănic Prahova.
Elementele de etnolingvistică din structurile ritual-ceremoniale vizate, marchează
totodată emblema identităţii întregii zone, locuitorilor, dar și generațiilor viitoare. Prin
existenţa minelor de sare şi a băilor sărate, care atribuie oraşului o valenţă turistică deosebit
de importantă, mediul urban a prins contur pe toate palierele de la apariţia primelor instituţii
6

până la existenţa tuturor elementelor care asigură Slănicului statutul de ,,oraş”.
În acest capitol vor fi expuse o serie de structuri ritual-ceremoniale. Astfel, elementele
de discurs din structurile textelor analizate şi diferenţele care apar în mediile rural şi urban
contribuie la specificul local al arealului Slănic Prahova.
Am considerat necesară alocarea a unui spaţiu bogat cercetării și metodologiei pentru
acest capitol. Am organizat etapele cercetării în demersul practic-aplicativ, documentarea
privind bibliografia de specialitate și Arhivele Primăriei fiind esențiale în dezvoltarea
studiului. În urma cercetării rezultă că spațiul investigat se află într-un moment de răscruce,
din cauza influenței moderne, dar nu își abandonează tradițiile, obiceiurile, practicile
ceremoniale și meșteșugurile specifice. De asemenea, nu dispare nici arta plastică, dansul,
jocul popular și cântecul, semnificative pentru cunoașterea mentalității colective comunitare.
Analiza obiceiurilor calendaristice de iarnă, respectiv întreg ritualul a început cu
sărbătoarea Sfântului Andrei și s-a finalizat cu sărbătoarea Sfintei Mării, realizând o
incursiune prin sărbătorile de iarnă, primăvară și vară. Contribuind la întregirea colectivității,
a dimensiunii sociale, ritualurile sunt în interdependență cu sentiment de comuniune. Toate
acestea asigură transmiterera culturii populare, fiind totodată repere existențiale pentru
moștenirea tezaurului zonal.
În ultimul capitol, ,,Obiceiuri și tradiții familiale din arealul Slănic Prahova. Perspective
etnolingvistice și aspecte metodologice ale cercetării”, am completat studiul cercetării,
abordând problematica aspectelor etnolingvistice prezente în structurile ritual-ceremoniale din
cadrul obiceiurilor familiale.
Capitolul cuprinde patru subcapitole în care sunt prezentate riturile de trecere, marcante
în viața fiecărui individ, nașterea, căsătoria și înmormântarea.
În primul subcapitol mi-am propus să dezvolt câteva aspecte cu privire la riturile de
trecere de dezvoltare a individului, așa cum reies din literatura populară de specialitate, apoi
să aplic sau să compar informațiile în arealul cercetat, acolo unde a fost cazul. Pe tot parcursul
prezentării celor trei etape fundamentale ale vieții omului, am încercat să integrez date
generale privind textele culese.
Documentarea intensă și aprofundată, aspectele definitorii și dimensiunea metodologică
a cercetării au fost realizate în următorul subcapitol în care se regăsesc etapele cercetării și
obiectivele parcurse în vederea obținerii informațiilor din demersul practic-aplicativ.
Am folosit ca surse: arhiva Primăriei Slănic, Arhivele Naţionale ale României –filiala
judeţului Prahova, Arhiva Naţională –filiala Bucureşti, presa locală: Ziarul Ploieştii, site-ul
Primăriei Slănic, ziarul Prahova Business, Biblioteca Orăşenească Slănic Prahova,
monografiile, Atlasele Lingvistice, material folcloric din alte zone ale ţării, literatura
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populară, istoriile de viaţă, fotografiile. Culegerea și interpretarea datelor în ceea ce priveşte
derularea demersului practic-aplicativ a fost susţinută de interviuri, convorbiri libere şi
schimb de opinii cu subiecţii investigaţi.
Mi-am propus să încep cercetarea cu ritualul nașterii, prin culegerea textelor privind
poezia ceremonială de integrare a individului în noua stare. În acest context, am prefigurat
câteva aspecte privind starea de graviditate și credințele și superstițiile existente în acest areal.
Am remarcat că există o relație strâns legată între planul uman și vegetal. Plantele cu efect
benefic, purificator sau vindecător precum busuiocul, mătrăguna sau alimente ca sarea, pâinea
și mierea, atestă faptul că țăranul român se ghidează după un sistem de gândire strămoșesc,
eliminând adesea de a consulta un medic.
M-am axat pe singura secvență ritual-ceremonială a integrării individului în noua stare,
o rugă adresată Maicii Domnului cu rol de apărare pentru lehuză împotriva forţelor malefice.
Varianta de descântec conţine termeni care au ieşit din uzul limbii vorbite în acest areal:
,,lăuză” a devenit astăzi ,,lehuză”, ,,prunc” a devenit ,,copil”. Textul folcloric particularizat
conţine cu necesitate prenumele destinatarului, căruia i se performează descântecul.
Am evidențiat un aspect important din viața comunității tradiționale în integrarea nounăscutului în noua stare, ursitoarele. La trei zile după nașterea copilului, mama și familia sa
așteaptă ursitoarele, ființe supranaturale care vin noaptea la leagănul copilului și ursesc
viitorul. Se spune că mama visează cu o seară înainte venirea lor și de aceea se pregătește
așezând pe o masă mai multe bunătăţi şi daruri pentru a îndupleca ursitorile să-i ureze numai
de bine copilului.
Am încheiat cercetarea privind nașterea printr-o analiză etnologică și etnolingvistică
privind structurile ritual-ceremoniale, prezente în botezul nou-născutului. Am evidențiat
spectacolul actului focloric, preocupările pentru respectarea acestor cutume care includ doar
ceremonialurile care privesc în primul rând integrarea nou-născutului în colectivitate.
Am continuat cercetarea cu obiceiurile de nuntă, cu resorturi adânci în mentalitatea
slăniceană, în care am evidențiat aspectele etnolingvistice din structurile ritual-ceremoniale,
secvențele ceremonialului de nuntă, orațiile de nuntă și obiceiurile practicate în cadrul
desfășurării petrecerii de nuntă.
Încă din timpul cercetării de teren, am remarcat că nunta în viața comunității slănicene
are un caracter aparte în care s-au respectat și încă se mai respectă şi astăzi tradițiile și
ritualurile legate de acest moment. Obiceiurile de nuntă încep cu o săptămână înainte de ziua
nunții. În ziua de luni, tânărul mire însoțit de câțiva flăcăi, pleacă la pădure pentru a tăia
brazii. Bradul este un element important în desfășurarea ceremonialului de nuntă, este un
simbol sacru al vieții, dar și un factor reprezentativ pentru trecerea la altă stare.
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În cadrul obiceiului nupțial am realizat o analiză a orațiilor de nuntă de la casa miresei,
din dimineața nunții, orațiilor cu privire la plecarea miresei și a mirelui de acasă, dar și a celor
din cadrul spectacolului folcloric de la petrecerea nunții. Pentru originalitate, am considerat că
este necesar să redau variantă regională a textului cules, pentru a întări ideea de autenticitate
și, de asemenea, pentru a evidenția particularitățile lexicale. Intenția inițială, de a cosmetiza
varianta orală culeasă, ar fi denaturat o parte din specificul textelor.
Așa cum arată cercetările, nuntă slăniceană seamănă cu nunțile muntenești, din punctul
de vedere al actelor folclorice, al structurilor ritual-ceremoniale și al desfășurării spectacolului
folcloric.
Întreg scenariul nupțial este construit pe o binecunoscută practică tradițională transmisă
din neam în neam, fiind incluse numeroase simboluri și manifestări. Actele ritualice de nuntă
sunt mentalități ale gândirii mitice, care au semnificații multiple, reieșite din investigațiile de
teren, însă motivaţiile magice străvechi nu s-au pierdut, conturându-se astfel armonios
legătura dintre rural și paganism și creștinism.
În ultimul subcapitol mi-am propus să abordez obiceiurile funerare prin marcarea
elementelor etnolingvistice prezente în poezia ceremonială funebră și prin redarea secvențelor
din actele folclorice desfășurate în arealul Slănic Prahova. Astfel, am încercat să realizez un
paralelsism între planul rural și cel urban. În arealul cercetat, fenomenul morţii este imaginat
ca o trecere între două lumi şi într-o nouă stare existenţială. În textele ceremoniale culese pe
cale orală, trecerea sufletului în altă stare, este percepută prin jale şi suferinţă de către cei care
rămân în această lume. Pentru oamenii locului, moartea înseamnă eliberarea de suferință a
celui decedat și totodată integrarea într-o nouă stare, un început al unei noi călătorii. Această
călătorie trebuie pregătiră în detaliu și este ireversibilă, pentru ca defunctul să nu aibă de
suferit, dar nici să se reîntoarcă în lumea celor vii. În Slănic, se spune că se fac strigoi răii,
sinucigaşii, cei care au avut o moarte violentă, vrăjitorii şi vrăjitoarele. Pentru protejarea celor
vii de revenirea spiritelor rele, există o serie de practici rituale menite să-i apere pe aceştia.
Factor cultural mediator, ceremonialul funebru facilitează trecerea între cele două
niveluri ontice, existenţa şi postexistenţa şi între cele două componente ale neamului. Rolul
performării tuturor structurilor ceremoniale tradiţionale este de a asigura trecerea şi integrarea
sufletului celui decedat în lumea de dincolo.
În prezentul studiu am integrat cântece funerare și practici care intră în contextul
despărțirii defunctului de lumea reală, de reintegrare în noua stare și desfășurarea actelor
ritual-ceremoniale. Pe parcursul studiului, am integrat povești de viață ale oamenilor cu
privire la desfășurarea complexă a ceremoniei din perspectivă folclorică, etnolingvistică și
religioasă. Am remarcat prezența Cântecului Zorilor în structurile ritual-ceremoniale din
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arealul Slănic Prahova și în zona Argeșului, Câmpulung Muscel. Această structură ritualceremonială invoca ,,Zorile” personificate să-şi grăbească apariţia, în speranţa reîntoarcerii
celui decedat din drumul marii treceri, pentru a-l readuce în lumea celor vii. Acest discurs
funebru ilustrează o serie de structuri dialectale, având o componenţă care a ieşit din uzul
limbajului actual: cornurele, pribeag, năvăliţi, vedeală, peşchire, nemurele, răvăşele.
În urma cercetării din spaţiul investigat, mi-au atras atenţia etapele desfășurării
ceremonialului funerar, cu ritualuri încadrate și în tradiția românească, dar şi cu valențe
particulare: despărţirea de starea actuală, integrarea în lumea cealaltă şi refacerea echilibrului
social. În spațiul slănicean, ritul morţii, particularităţile obiceiurilor de înmormântare,
argumentează ideea păstrării autentice a unui spațiu tradițional unic. Odată cu cercetarea
structurilor ritual-ceremoniale ale obiceiurilor și tradițiilor populare româneşti de
înmormântare, am remarcat o punte de legătură între mediul urban și cel rural, în ciuda
evoluției moderne.
Lucrarea de față reprezintă o noutate în spațiul etnografic cercetat, neexistând până în
momentul actual un alt studiu în acest sens. Necesitatea realizării unui astfel de studiu trimite
la obligația morală de a transmite tradiția populară mai departe, de a determina tinerele
generații să păstreze, să conserve și să respecte valorile tradiționale, așa cum sunt transmise
de la părinți. Cercetarea de teren a fost realizată cu ajutorul comunicării orale, directe. În
cercetarea obiceiurilor și tradițiilor în context european, voi opera cu anumite concepte și
termeni lingvistici și voi pune în lumină faptele de cultură populară sub egida teoriei
comunicațiilor. În acest caz, orice fapt de cultură populară, orice obicei și tradiție reprezintă
un act de comunicare. Pentru stadiul actual al cercetării am dispus de o bogată documentație
bibliografică și de arhivă, coroborarea datelor specifice arealului, îmbinarea aspectelor
teoretice cu cele ale cercetării de teren în realizarea demersului practic-aplicativ. Bibliografia
aleasă mi-a expus o formulă generală a obiceiurilor si tradițiilor populare, astfel contribuind la
definirea și înțelegerea anumitor structuri ritual-ceremoniale. Cercetarea din acest areal este
primul studiu etnologic realizat, care se bazează în primul rând pe informaţia orală, dar şi pe
câteva documente în manuscris. Subiecţii investigaţi care au participat la interviuri sunt
oameni din diferite medii sociale: ingineri, profesori, muncitori, țărani. Originalitatea
studiului constă în autenticitatea informaţiilor despre obiceiurile şi tradiţiile care se respectă şi
astăzi, chiar şi în spațiul orășenesc.
În această lucrare am urmărit obiectivele de cercetare propuse, cu privire la
problematica abordată si totodată angajamentele și responsabilitățile implicate, dar și
posibilele provocări și dileme:
1. Identificarea tradiției populare românești în cadrul sărbătorilor:
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a) Tradiții transmise: oral sau prin manuscrise.
b) Tradiții populare pierdute: cauze, impactul mediului informatic în schimbarea tradițiilor,
amprenta modernității în practicarea structurilor ritual-ceremoniale.
2. Modalități de transmitere, învățare și integrare a tradițiilor în contextul socio-uman actual.
3. Identificarea curentelor europene/regionale în conservarea și transmiterea obiceiurilor din
arealul Slănic Prahova: inițierea de studii sociologice cu privire la necesitatea tradițiilor
populare ca parte componentă a mijloacelor de comunicare a vechilor obiceiuri, precum și ca
mijloc de educație pentru tânăra generație în formarea ca individ și membru al unei
comunități; întocmirea unui chestionar tip sondaj de opinie cu obiective punctuale care să
stabilească locul și valoarea tradițiilor populare în activitatea curentă, educațională și socială
comunității;
4. Interpretarea din punct de vedere lingvistic, a datelor şi informaţiilor culese.
5. Identificarea riscurilor de dispariție a obiceiurilor prin prisma comunicării online prin
rețelele de socializare.
Cercetarea etnografică a arealului Slănic Prahova evidenţiază dincolo de abordarea și
analiza fenomenelor și evenimentelor concrete, o serie de răspunsuri asupra existenței celor
două tipuri de medii: rural și urban, medii care au fost repere ale demersului de cercetare și
investigare.
Astfel, configurarea demersului practic aplicativ a fost posibilă prin metodologia de
cercetare, în vederea implementării obiectivelor propuse și, de asemenea, obținerea
rezultatelor finale cu accent pe culegerea datelor cu ajutorul metodei anchetei sub formă de
interviu, cercetarea de teren propriu-zisă, dar și analiza și interpretarea datelor. Metoda
observației a fost utilă în vederea descoperirii faptelor așa cum s-au desfășurat în mod
obișnuit prin participarea directă la diferite obiceiuri de iarnă practicate, dar și prin analiza
documentelor în manuscris.
Stadiul actual al cercetării îmi permite să integrez acest studiu într-un context european,
prin rezistența acestor obiceiuri în contextul societății moderne actuale.
Orașul Slănic, fiind o zonă turistică importantă în județul Prahova prin existența minelor
și alacurilor sărate, rezistă influențelor vremii prin vizitele turiștilor atât din țară, cât și din
străinătate.
Dorința mea de a mă implica în viața comunității, de a descifra ,,viața cetății”, de a
descoperi și de a organiza imaginea satului tradițional românesc împletit cu societatea urbană,
a condus la realizarea acestui studiu. Cred că studiul poate rezista în plan internațional, pentru
ca abordează cultura tradițională românească, identitatea unei zone ce caracterizează poporul
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român, cu precădere zona Munteniei și, de asemenea, pentru existența unor ritualuri și
manifestări ceremoniale specifice pentru poporul român.
CONCLUZII
Studiul realizat, Identități lingvistice regionale în context european. Conservarea și
valorificarea obiceiurilor și tradițiilor populare românești în arealul Slănic Prahova,
cumulează un întreg ansamblu al obiceiurilor şi tradiţiilor populare româneşti și conturează o
viziune autentică a valorilor pe care multe generații care au trăit de-a lungul secolelor în acest
spațiu le-au tranmis din tată în fiu și din mamă în fiică, din generație în generație până la noi,
astfel încât, în zorii mileniului al III-lea al erei creștine să ne putem bucura de datinile,
obiceiurile, tradițiile și chiar superstițiile moșilor și strămășilor noștri și vom putea împărtăși
la rândul nostru bogăția spirituală adunată de-a lungul veacurilor generațiilor viitoare. Este un
dat natural al acestui spațiu încărcat de istorie și cultură populară ca legile nescrise ale
poporului român să pătrundă în viața spirituală și materială a comunității și să regleze
dezvoltarea comportamentală a oamenilor.
Cercetarea se bazează pe arta populară care cuprinde creația literaturii populare, creația
artistică populară, muzică, dans, folclor literar, arhitectură tradițională, țesut și port tradițional.
Creație a unei comunități bazate pe o lungă tradiție din strămoși, în care, tradiționalul se
împletește cu istoria și credințele religioase, arta populară trebuie să răspundă trebuințelor
materiale și spirituale ale indivizilor colectivității, prin păstrarea și transmiterea tradiției
generațiilor tinere. În arta populară se regăsesc elemente de necontestat ale specificului
național, pe de o parte, iar pe de altă parte am evidenţiat rolul crucial, determinant, al
valorilor artei populare în dezvoltarea spirituală și chiar materială a comunității rurale din
arealul Slănic Prahova.
Obiceiurile și tradițiile au îmbogățit dintotdeauna lumea țăranului român și relevă
legături profunde între oameni, ca indivizi dar și comunități și natura în care trăiesc.
Comunitatea umană își desfășoară activitatea socială prin respectarea mecanismelor construite
din generație în generație. Viața socială tradițională impune un tipar strict de repectare a
cutumelor și contribuie tototdată la realizarea lor.
Manifestări folclorice, obiceiurile și tradițiile stabilesc o relație de interdependență cu
viața omului. Ele incifrează stări profunde în relație cu omul, cu natura, cu orânduirea vieții.
Prin toate aceste conexiuni din realitatea socioculturală supusă sferei de cercetare în
demersul practic aplicativ din arealul Slănic Prahova, am identificat acele elemente specifice
culturii populare tradiționale care vor rămâne reprezentative pentru societatea actuală,
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contemporană, în evoluția socio-istorică a umanității.
În întreaga sa amploare, studiul are în vedere culegerea informațiilor semnificative,
prelucrarea și analizarea datelor și elementelor referitoare la specificul tradițional din arealul
Slănic Prahova: tradiții, obiceiuri, datini, simboluri, structuri ritual-ceremoniale, cu scopul de
a reliefa evoluția socio-demografică, economică și culturală a acestei comunități, investigată
și cercetată în evoluția sa spre urbanizare, transformare și modernizare.
Din anul 2012, realizarea unei cercetări pentru acest areal, mi-a stârnit curiozitatea,
oraşul Slănic, având o bogată tradiţie populară. De asemenea, acest areal rezistă prin existenţa
elementelor etnografice specifice zonei, prin respectarea tradiţiei şi prin transmiterea acestora
generaţiilor viitoare.
Evoluția vieţii locuitorilor din Slănic a fost direct proporțională cu desfăşurarea acestor
datini străvechi. Astfel, întreaga culegere de obiceiuri şi tradiţii are şi o importantă valenţă
emoţională asupra locuitorilor, deoarece pe măsură ce rememorau şi povesteau se declanşau
amintiri.
În altă ordine de idei, consider că prin această cercetare am prezentat specificul
tradițional al acestui areal, prin analiza obiceiurilor şi a tradiţiilor care se respectă odată cu
trecerea timpului. Arealul Slănic Prahova este o zonă importantă din punct de vedere
etnologic, în care se regăsesc elementele preponderente ale unui areal tradiţional românesc.
În demersul practic-aplicativ al cercetării din arealul Slănic Prahova am avut ca punct
de reper o serie de obiective: identificarea specificului cultural local, cercetarea tradițiilor,
datinilor, obiceiurilor și practicilor sociale, valorificarea creației populare autentice din
perspectiva evitării denaturării și perimării acesteia, inițierea de studii sociologice cu privire la
necesitatea tradițiilor populare ca parte componentă a mijloacelor de comunicare a vechilor
obiceiuri, precum și ca mijloc de educație pentru tânăra generație în fomarea ca individ și
membru al unei comunități; interpretarea datelor culese din punct de vedere lingvistic.
Obiectivele propuse au fost implementate prin metode și tehnici care mi-au permis
descifrarea esenței, importanței sociale, a modalităților de formare și transmitere a culturii:
metoda anchetei, metoda observării, metoda brainstorming, tehnica Swot, jurnalul de teren
etc., alegerea lor fiind în strânsă legătură cu scopul cercetării.
În contextul socio-cultural, obiceiurile și tradițiile locului diferite mutații funcționale și,
de asemenea pot constitui acte de comunicare. Cercetarea de teren a fost realizată cu ajutorul
comunicării orale, directe. În cercetarea obiceiurilor și tradițiilor în context european, am
operat cu anumite concepte și termeni lingvistici și am pus în lumină faptele de cultură
populară sub egida teoriei comunicațiilor. În acest caz, orice fapt de cultură populară, orice
obicei și tradiție reprezintă un act de comunicare. Pentru stadiul actual al cercetării am dispus
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de o bogată documentație bibliografică și de arhivă, coroborarea datelor specifice arealului,
îmbinarea aspectelor teoretice cu cele ale cercetării de teren în realizarea demersului practicaplicativ. Bibliografia aleasă mi-a expus o formulă generală a obiceiurilor si tradițiilor
populare, astfel contribuind la definirea și înțelegerea anumitor structuri ritual-ceremoniale.
Valorificarea și integrarea acestor cutume în cadrul social actual consider că are ca
finalitate îmbinarea unei multiple abordări din punct de vedere lingvistic, sociologic,
etnologic, folcloristic, etnografic și antropologic și am realizat în urma cercetărilor o lucrare
ce caracterizează identitatea unui loc încărcat de tradiție și cultură românească și să mențin
viu interesul pentru tradiție generațiilor viitoare.
Studierea, aducerea în actualitate dar și promovarea obiceiurilor și tradițiilor din zona
Slănicului prin elaborarea acestei teze consider că este o contribuție esențială la menținerea
spiritului viu al generațiilor viitoare pentru cultivarea, păstrarea și transmiterea generațiilor
viitoare a bogăției de valori spirituale din această zonă.
În urma studiului realizat, am dedus că oamenii locului consideră despre tradițiile pe
care le respectă și pe îndeplinesc cu sfințenie an de an la fiecare ciclu anual că ,,așa trebuie,
așa e obiceiul pe la noi!”. În realitate însă, înțeleg că fiecare om în gospodăria lui are niște
deprinderi individuale, obișnuințe de a respecta tradițiile și obiceiurile locului. La nivelul
comunității, suma obișnuințelor individuale îmbracă un sens mai larg, definește practic
comportamental comunitatea și în acest caz, putem vorbi despre obicei ca despre o deprindere
colectivă de a respecta tradițiile preluate din generație în generație.
În capitolul I, Istorie și Cultură în Slănic Prahova. Aspecte etnolingvistice în tradiția
populară românească, am readus în atenție prin cercetarea de teren, cadrul natural și istoric al
arealului Slănic Prahova, de unde reiese că Slănicul își are rădăcinile istorice în secolul al
XVI-lea, o perioada în care domnitorii români își doreau dezvoltarea și chiar afirmarea Țării
Românești. Recunoscut ca așezare în anul 1691, Slănicul a ,,trait” permanent în ceea ce putem
numi ,,civilizația sării”.
Locuitorii din arealul Slănic Prahova respectă un tipar al vieții tradițional-sătești
specific zonei de nord a Munteniei, adică satul, ca fenomen social complex cuprindea: ,,o
populație”, ,,o vatră de sat” și ,,un trup de moșie”.
Bogăția tradițională a Slănicului este completată de existența sării, cea mai de seamă
bogăție a locului, care practic a asigurat zona de interferență între cuceritorii romani și
populația autohtonă dacă, acum două mii de ani și putem spune, așadar că este o verigă a unui
lanț complex pe care mai apoi, pe care istoricii au numit-o etnogeneza poporului român.
Evident că în peste două mii de ani de existență a oamenilor în aceste locuri, în care
sarea este pivot al vieții economice și sociale, s-au născut și s-au transmis din generație în
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generație legende care configurează o legătura între spațiu mitic și viața de zi cu zi a omului.
Pe parcursul cercetării realizate am cules un corpus de texte al legendelor din spațiul
rural și urban, care au fost redate de o diversitate de subiecți investigați, fără diferențieri de
vârstă și gen.
În urma culegerii legendelor prin metoda interviului, vor fi păstrate nealterate variantele
expuse de subiecţi investigaţi pentru conservarea autenticităţii şi originalităţii zonei.
Următorul subcapitol important în evoluția cercetării acestui areal, vizează aspect
definitorii în ceea ce privește cultura populară, stadiile de dezvoltare în cultura locală și actele
de comunicare prezente în practicarea structurilor ritual-ceremoniale. Cultura populară
tradiţională se regăsește în orice act de cultură, ca fiind un act de comunicare.
În dezvoltarea acestui subcapitol am pus accent pe marcarea specificului local al
arealului Slănic Prahova manifestat prin perfomarea obiceiurilor şi tradiţiilor privind nașterea,
căsătoria și moartea. Etapele fundamentale ,,de trecere” ale vieţii omului au o importanță la
fel de mare ca sărbătorile de peste an, care dăinuie de sute de ani. De asemenea, marcarea
elementelor de etnolingivstică existente în structurile ritual-ceremoniale şi respectarea acestor
datini a atribuit arealului Slănic caracterul de zonă păstrătoare şi evidenţierea rolului de
funcţie culturală pe care îl îndeplineşte limba.
Astfel, am realizat o incursiune preliminară prin obiceiurile practicate, atât
calendaristice, cât și familiale. Întreaga culegere de obiceiuri și tradiții a conturat un tezaur
etnolingvistic a tot ceea ce înseamnă colinde tradiționale, strigături, structuri ritualceremoniale. De asemenea, am considerat necesară coroborarea elementelor ce completează
studiul acestor obiceiuri. Etnolingvistica are un rol semnificativ în dezvoltarea culturii
populare tradiționale. Cunoaşterea originară, ca bază a studiului lingvistic, permite oamenilor,
în general, să treacă de la intuiţie la reflexivitate.
Întreaga culegere de texte se caracterizează printr-un anumit idiom, specific locului
folosit în practicarea secvențelor ritual-ceremoniale.
Subcapitolul ce vizează caracterul sincretic al creației populare, completează studiul
prin definirea aspectelor și faptelor ce definesc satul rural tradiţional, în momentul actual al
cercetării. Zonă cu dublă identitate, rural şi urban, în arealul Slănic Prahova nu există
deosebiri de cultură şi civilizaţie între sat şi oraş. În urma demersului practic-aplicativ, am
constatat că nu există disonanţe între folclorul sătesc şi cel urban, ca mod de desfăşurare a
vieţii cotidiene, de exprimare a stării de spirit, de modelare comportamentală în societate.
Astfel, raportat la etapele ce caracterizează trecerea existenței umane – naşterea, nunta şi
înmormântarea – componente esenţiale pentru existenţa ţăranului român şi pentru arealul în
care locuieşte, s-au păstrat aceleaşi obiceiuri atât în cadrul rural, cât şi în cadrul urban.
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Specificitatea constă în faptul că, din cauza evoluţiei timpului, dar şi influenţa modernităţii, a
intervenit o uşoară schimbare. Această schimbare vizează strict practicarea obiceiurilor din
arealul urban şi anume: colindele se practică pe casa scării şi nu în curtea ţăranului, pe lângă
covrigi a intervenit elementul de modernitate, banii, care se împart în cadrul practicării
colindelor de sorcovă şi pluguşor. În cadrul obiceiurilor familiale, nunta se desfăşoară de
regulă la un local din oraşul Slănic, în timp ce în mediul rural se desfăşoară în curte. De
asemenea, în cadrul obiceiului funerar defunctul este dus la capelă, în timp ce în mediul rural
este ţinut în odaia mare a casei. Păstrarea și transmiterea ritualurilor legate de nuntă sau
înmormântare a depins de starea materială şi socială a membrilor comunităţii rurale. În anii cu
recolte bogate, nunţile erau mai fastuoase, iar la înmormântări consumul de prestigiu era mai
spectaculos. De asemenea, cu cât familia care făcea nunta sau înmormântarea avea în ierarhia
socială a satului un rol mai important, cu atât mai numeroasă era participarea sătenilor. La
naştere, participarea colectivităţii este mult mai mică decât la nuntă sau înmormântare. Dacă
tradiţia era bine păstrată, la nuntă participa întreg satul, şi tineri şi bătrâni, din categorii
sociale diferite. La înmormântare participau, pe lângă rude, oamenii mai în vârstă, iar rolul
activ îl aveau femeile. Vechimea acestor obiceiuri este diferită, cele mai vechi fiind
obiceiurile de înmormântare sau cele legate de memoria şi cinstirea morţilor. Credinţa în
continuarea vieţii dincolo de moarte a dus la varietatea şi îmbogăţirea acestor obiceiuri.
Obiceiurile legate de naştere şi de nuntă au apărut şi s-au dezvoltat odată cu apariţia şi
dezvoltarea vieţii de familie. În cadrul urban, supuse înnoirilor au fost îndeosebi obiceiurile de
nuntă, deoarece familia este o realitate socială mobilă.

Astfel, demersul practic-aplicativ,

culegerea datelor și identificarea obiceiurilor care îşi regăsesc originea în sfera ruralului, îşi
păstrează valoarea estetică şi autentică indiferent de locul în care se desfășoară şi în cadrul
urban Obiceiurile desfășurate atât la sat cât și la oraș, pun accent pe costume populare,
cântece și strigături. Costumele populare prezente în anumite structuri ceremoniale, reprezintă
bogăţia cu care oamenii locului se mândresc. În prezent, în mediul rural, încă mai există femei
care lucrează costume populare inedite, dar şi covoare şi ştergare ţesute în război.
Pe parcursul elaborării studiului de caz de până în prezent, se constată specificul culturii
locale şi anume că în mediul urban se respectă aceleaşi ritualuri prezente și la sat. De
asemenea, menţionez că întreg arealul are o importantă valoare estetică, prin păstrarea acestor
tradiţii, amprenta modernităţii contribuind la conturarea profilului arealului.
Prin demersul de cercetare și investigare de natură calitativ-interpretativ inductivă am
vizat în principal realitatea rurală contempornă din arealul Slănic Prahova, din perspectiva
elementelor, aspectelor și faptelor ce definesc satul rural traditional, în momentul actual al
cercetării.
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Astfel, am dedicat atenție pentru caracterul sincretic al întreg studiului realizat, care este
reprezentat de existența acestor obiceiuri și tradiții desfășurate în cadrul unor sărbători
calendaristice sau familiale. În cadrul obiceiurilor de iarnă, colindele se cântă dar se și
reprezintă într-un spectacol în care portul popular, obiectele și instrumentele tradiționale
(buhaiul, sorcova, etc) au semnificații precise. În cadrul obiceiurilor familiale (nuntă, botez,
înmormântare), zicătorile cu rol purificator, tămăduitor (descântece, vraji, blesteme) presupun
nu numai un text, ci și un ritual, o gestică cu valoare magică.
Componența creaţiei populare din arealul Slănic Prahova, o constituie tradiţiile,
obiceiurile, costumele populare cântecele şi jocul, reprezentând identitatea fiecărui neam.
Izvorâte din experienţe de viaţă, din bucurie sau din durere, din năzuinţele şi patimile
poporului român, elementele de cultură şi tradiţiile populare transmit valori şi creează punţi
de legătură între generaţii.
Ultimul subcapitol conturează încadrarea în context European a studiului realizat în
arealul Slănic Prahova. Astfel, am încercat să evidențiez elementele care reprezintă specificul
local al arealului Slănic Prahova și anume existența unui mediu cu dublă identitate, respectiv
rural și urban. Cele două medii constituie principalele repere de dezoltare a arealului și
cumulează totodată valori tradiționale și forme de manifestare ale acestora. În același timp,
arealul Slănic Prahova a trecut printr-un proces de urbanizare, printr-o formă proprie de
dezvoltare şi de viaţă materială şi spirituală, civilizaţia urbană având rădăcinile în cea rurală.
Oraşul a cunoscut de-a lungul timpului o schimbare a structurii sale şi, ca urmare, distincţia sa
fiind reprezentată de emblema sării, devenind stfel, un oraș turistic important în țară. Un alt
element reprezentativ al specificului local din arealul Slănic Prahova îl constituie păstrarea
obiceiurilor și tradițiilor existente în această zonă. În mediul rural al arealului, oamenii satelor
s-au preocupat să păstreze folclorul în evoluția existenței lor ca mod de viață, ei fiind chiar
actanți în practicarea obiceiurilor, a jocurilor populare și a cântecelor. În spațiul rural al
arealului Slănic Prahova au rămas neschimbate o parte dintre ritualurile obișnuințe care
dăinuie grație unei interferențe a trecutului cu prezentul, a unor obiceiuri strașnic
împământenite, moștenite de la o generație la alta și la care nu s-a renunțat încă, considerate a
fi un bun suport practicile moderne și inovatoare.
Pentru a încadra în context European valorile tradiţionale româneşti din arealul Slănic
Prahova am efectuat un studiu în afara graniţelor tării, în vederea găsirii de similitudini şi
diferenţe la nivel folcloric şi lingvistic, dar şi a rezistenţei acestora în contextul actual.
În urma definirii conceptelor și teoriilor care stau la baza integrării culturii populare în
context european, raportat la găsirea unor puncte comune în ceea ce privește identitatea
națională a fiecărui popor pot afirma că cercetarea de teren realizată în arealul Slănic Prahova
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are rezultate ce se regăsesc și în spațiul elen. Astfel, am realizat o comparație în vederea
găsirii unor puncte comune, dar și diferențe între cele două culturi. În urma interviului realizat
cu Președintele Uniunii Elene din România, domnul Profesor univeristar doctor Dragoș
Gabriel Zisopol, se remarcă câteva aspecte semnificative existente în tradiția populară
românească și cea elenă.
Parte a identității noastre, obiceiurile şi tradiţiile româneşti fac parte din patrimoniul
cultural universal. Prin principiul,,unitate în diversitate”, Uniunea Europeană încurajează
păstrarea identităţii naţionale, a tradiţiilor locale şi a valorilor formate de-a lungul secolelor
Astfel, în contextul actual, ideea asigurării unei continuități tradiționale caracterizante fiecărui
popor, cu precădere fiecărui areal, este relevantă pe întregul continentul european, integrarea
fiind un factor stabilizator în progresul locuitorilor săi.
Capitolul al II-lea, Contribuții etnolingvistice în demersul practic-aplicativ al
obiceiurilor și tradițiilor calendaristice din arealul Slănic Prahova, este practic elementul
structural al studiului care relevă abordarea analitică din punct de vedere etnolingvistic, a
obiceiurilor calendaristice din zona studiată. Cercetarea a evidenţiat îmbinarea elementelor
etnolingvistice prezente în cântecele şi strigăturile folosite în desfășurarea obiceiurilor cu
elemente cultural-folclorice precum și existență unui mediu cu dublă identitate: rural și urban
și în acest context originalitatea acestui areal o constituie existenţa acestui mediu cu valenţe
tradiţionale româneşti multiple.
Investigația de etnologie urbană a stat la baza analiza analizei modernismului în arealul
Slănic Prahova. Spaţiul urban este un exemplu de realitate a modului de dezvoltare a
societăţii româneşti, care marchează diferenţe semnificative faţă de spaţiul rural şi evidenţiază
două dimensiuni fundamentale: etnoculturalul şi socioculturalul. Rezultatul investigaţiei de
teren a dezvăluit o dublă identitate a acestui oraş: pe de-o parte o identitate rurală, prin
existenţa aşezămintelor rurale şi a tot ceea ce înseamnă păstrarea neatinsă a obiceiurilor şi a
tradiţiilor, iar pe de altă parte, valorificarea identităţii spațiului modern ce îşi regăseşte
resorturile în mediul rural. Cele două identităţi asigură o valoare deosebit de importantă
arealului Slănic, prin alternarea a două medii: sat-oraş.
Analiza cadrului rural și urban al arealului cercetat din punct de vedere al modului de
respectare a ritualurilor arată şi în mediul urban oamenii respectă întocmai aceleaşi ritualuri
prezente în zona rurală.
Studierea și prezentarea exhaustive a obiceiurilor de iarnă, a structurilor ritualceremoniale legate de sărbătorile de Sfântul Andrei, Sfântul Nicolae, Crăciun (Nașterea
Domnului), Anul Nou, Sfântul Ion asigură practic un cadru unitar, bine documentat pentru
păstrarea autenticității și asigurarea unei forme elevate, cu un profund caracter științific de
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perpetuare, de transmitere și valorificare a acestui bogat tezaur tradițional.
Pe parcursul cercetărilor efectuate în gospodăriile localnicilor, în zilele în care aceștia
mi-au dezvăluit bogăția tradițională a locurilor, am remarcat un regret pe care unii mi l-au
împărtășit direct sau pe care eu l-am simțit în glasul celor care mi-au depănat amintiri, m-au
ajutat să readuc la lumină comori folclorice și obiceiuri de peste an: absența unui muzeu care
să cuprindă elemente de etnografie ale zonei. Locuitorii mai în vârstă, păstrători ai
obiceiurilor și tradițiilor dar și deținători ai unor obiecte cum ar fi costume populare autentice,
unelte gospodarești, cărți vechi iși doresc să lase moștenire comunității aceste valori
deosebite.
Consider că este o datorie de onoare să contribui la păstrarea și punerea în valoare a
acestor bogății în folosul generațiilor viitoare și în acest sens am demarat deja discuții cu cei
interesați, cu autoritățile locale, pentru a amenaja un spațiu adecvat și astfel locuitorii
Slanicului să poată împărtăși nepoților din tradițiile, obiceiurile și istoria culturală a acestei
zone.
În capitolul al III-lea am dezvoltat trei secţiuni ce vizează cele trei rituri de trecere şi
dezvoltare a individului în noile stări şi anume: botez, nuntă şi înmormântare, consacrate
evoluţiei spaţiului urban românesc în general, arealului Slănic Prahova, în special. Pe de altă
parte, voi analiza evoluţia obiceiurilor tradiţionale româneşti din sfera urbană care înglobează,
în practicarea lor, o serie de elemente de natură etnolingvistică de origine diferită, a căror
semnificaţie a evoluat în timp, iar modurile în care acestea s-au concretizat în varii momente
istorice, în areale rurale şi urbane din arealul Slănic Prahova.
Riturile de trecere din arealul Slănic Prahova marchează existența umană spre evoluție
și redau totodată posibilitatea unei incursiuni asupra realității trăite și interpretate. Analiza
structurilor ritual-ceremoniale, a oferit oportunitatea de a înțelege stările și evoluția unei
comunități, de a explora, descoperi și înțelege necesitatea practicării acestor rituri. Totodată
oferă șansa de a crea punți de legătură între sacru și profane, pagan și creștin. În practicarea
unui ritual, individual se supune unor rigori în ideea de a se purifica, de a face parte din
comunitatea în care trăiește.
Prin urmare, scopul cercetării Identități lingvistice regionale în context european.
Conservarea și valorificarea obiceiurilor și tradițiilor populare românești în arealul Slănic
Prahova este acela de a evidenția rolul păstrării nealterate a unor obiceiuri vechi transmise pe
care orală, în același timp, amprenta lingvisticii care generează un sistem de decodificare a
elementelor de continuitate lingvistică prezente în această zonă.
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DIRECŢII VIITOARE DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ
Cercetarea realizată în arealul Slănic Prahova mi-a permis descoperirea unor legături
vii, actuale, între obiceiurile calendaristice şi cele trei momente care marchează viaţa omului.
Areal cu dublă identitate, rural şi urban, oraşul Slănic Prahova rezistă în trecerea marcantă a
modernităţii prin specificul local redat de practicarea ritualurilor din această zonă.
Datele rezultate din ancheta de teren îmi permit să afirmăm că, în arealul Slănic Prahova
ritualurile practicate aparţin prezentului, cu resorturi în trecut. Fiind un areal cu dublă
identitate, obiceiurile s-au păstrat neschimbate, chiar dacă au suferit modificări de formă,
fondul rămânând neschimbat. Într-o lume tot mai deschisă interconexiunilor culturale, o lume
în care comunităţile rurale nu sunt închise la nou şi la schimbare, arealul Slănic Prahova
demonstrează că se poate adapta mereu, în concordanţă cu noile realităţi şi noile moduri de
asumare a acestora, reuşind, astfel, o convieţuire între idei noi şi mentalităţi arhaice.
Pentru dezvoltarea unor direcții viitoare ale acestui studiu în context european, mi-am
propus menținerea relațiilor de colaborare cu Uniunea Elenă din România în vederea
implementării unor noi proiecte care să vizeze transmiterea obiceiurilor tradiționale din
arealul Slănic Prahova dincolo de hotare. Îmi propun extinderea studiului în arealul
Aspropyrgos, alături de cercetătorii greci, în vederea conturării unor legături între cele două
culturi. În acest sens, am trasat deja câteva obiective alături de domnul profesor doctor Dragoş
Gabriel Zisopol, Preşedintele Uniunii Elene din România, demers ce va fi sprijinit şi organizat
de Uniunea Elenă din România.
De asemenea, doresc să extind studiul şi în ţară, realizând o comparație cu alt areal din
zona Munteniei, Câmpulung Muscel, Argeș. Similar cu portul tradițional din arealul Slănic
Prahova este și costumul muscelean. Astfel, în privința croiului și al culorilor, costumele din
Argeş se remarcă prin abundenţa firului metalic şi paietelor, prezente pe toate piesele sale
vestimentare. Costumul femeiesc din Muscel, pătrunde la oraș între anii 1890-1910, chiar la
Curtea Regală. În 1885, Regina Elisabeta, a propus ca la balul curţii domnești, toate doamnele
să se îmbrace în port popular. Casa Regală a promovat costumul popular românesc, acest stil
vestimentar luând amploare și în contextul unirii Principatelor, reprezentând solidaritate
pentru sentimentul național. Moda purtării costumelor populare ia amploare mai ales în
contextul unirii Principatelor, fiind o formă de manifestare a sentimentelor naţionale.
Totodată, pe viitor îmi propun să colaborez cu instituțiile orașului Slănic Prahova și voi
propune dezvoltarea unor evenimente (expoziții de costum popular muntenesc, spectacole
folclorice) și se asemenea îmi propun înființarea unui muzeu etnografic, având ca punct de
referință studiul realizat.
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În vederea atingerii scopului final al acestei cercetări, îmi doresc publicarea unui volum
care să cuprindă întregul demers practic – aplicativ. Studiul de faţă conţine probe concrete ale
existenţei obiceiurilor şi tradiţiilor din arealul Slănic Prahova, reprezentând aspecte definitorii
în evoluţia comunităţii slănicene. De aceea, o potenţială viitoare direcţie de cercetare ar fi
extinderea studiului şi realizarea unei culegeri de oraţii, cântece, bocete şi legende, clasificate
după temă, timp şi spaţiul culegerii lor.
Realizat în secolul XXI, studiul rezistă încă sub auspiciile tehnicii, apanaj al erei
moderne. În acest sens am creat încă din timpul cercetării doctorale o pagină de facebook a
zonei intitulată ,,Slănic Prahova - Cultură şi Tradiţie”, modalitate prin care voi continua să
promovez obiceiurile şi importanţa respectării lor în societatea actuală.
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