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Până

la realizarea cercetă rii interdisciplinare după cel de al doilea chestionar acest CD prezintll
motivatia ştiinţifică în baza căreia Ritualul Căluşului a fost declarată de UNESCO obiectiv al culturii ,
imateriale a omenirii. Sursele de documentare sunt răspunsu rile la: chestionarul NNicolae Densuş;onu",
la chestionarul Ar/osului Etnografic Român privind Căluşul, precum şi lucrările de spec~alitate deja
publicate. După data la care se referă informatiile, au fost real,izate două categorii de hărţi:
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Mijlocul secolului al XX-lea
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CEATA CÂLUŞARILOR
Ceata de Căluşari este o herghe lie divi nă care luptă impotriva forţei năprasnice a Rusalii lor (lelelor).
Anturajul zeului Căluş cu care acesta se desfată in săptămâna Rusaliilor sau a Căl uşului , se numeşte
Că/uşari, Că/uş, Crai (FIămânda, jud. Mehedinti), Crăiţe { localităţile din jurul Craiovei (Mănăstireni,
Salcia, FIămânda, Cojmllneşti, Căpreni), burÎCeni (Turcoaia, jud. Tulcea). La adăpostu l dansurilor rituale
Că/uşulin Muntenia, Oltenia şi Dobrosea, C61uceniin Banat, Căluşerulin Transilvania, Că/uceni şi C6iurii
În Moldova, s-a păstrat surprinzător de bine cultul preistoric al calului. Eliberat, in parte, de functia
magică de altădatll, ;ocul căluşarilor a fost preluat şi valorificat scenic de echipele artistice de amatori şi
profesioniste.
Ceata d luşarilor, strict ierarhizată (mut, vătaf, ajutor de vlItaf, căl uşari, stegar), este alcătuită din
bărbaţi viguroşi care, prin piesele de port purtate, nume (căluş, Gilucean, căiutJ, imitarea tropăitului şi
galopului in timpul jocului, gesturi etc., caută să semene sau să se confunde cu caii. la jurământul de
intrare in ceată căluşarii se angajau c:! nu o vor părăsi un num:!r determinat de ani (3, ~ ani). in un~le
sate căluşa r ii depuneau jurămâ nt la intrarea lor În ceat:! pe câţi ani vor juca şi, apoi, câte un jurământ
anua l când se legau pe câte zile să joace (3, 6, 7, 8, 10) (Carvlln, jud. Constanţa). Numărul căl uşari lor, de
obicei impar, va r iază de la zonă la zonă şi, uneori de la ceată la ceatll. Sunt cete fără so\ (5, 7, 9, 11, 13
căl uşa ri ) şi mai rar cu soţ (8, 10, 12 căluşari).

The Căluş Ritual ! Le Rituel du Căluş
Căluşarii poartă

costymul popular obişnui t al zonei etnografice la care se adaugă câteva elemente
disrinctive: bete aşezate cruciş precum hamul pe pieptul calului, ciucuri, pinteni şi zu rgălăi la picioare,
clopdtei la brâu, panglici la pălărie sau la dciulă şi, intotdeauna, un bă.t, in mână. Pentru a fi cât mai
deosebiţi de membrii obşt!!i şi pentru a exprima calitatea lor de războinici, căl uşarii purtau, uneori,
fes t urcesc pe cap, ca ostaşii În armatele otomane (Bârca, Giurgiţa din jud. Dolj). Costumul de d'lIu~r
se purta la Rusalii şi atunci numai pe timp de ziuă. Culoarea aibă dominan tă a costumului scOate În
evidenţă roşul unor piese (brâul şi fundele), antidot impotriva deochiului.
Pentru completarea costumului diluşarii primeau bete şi basmale de la fete şi femei care credeau
că vor fi ferite peste an de boli. În plus, fetele sperau să se căsătorească mai repede, iar femeile sterile
să aibă copii. O piesă caracteristică sunt pintenii legati de opincile căluşarilor. Un blrbat care a Îmbrăcat
costumul de căluşar şi a jurat credinţă
Căluşului nu apă rea niciodată În sat sau
În afara satului de unul singur.
După Îmbrăcarea costumului şi
depunerea jurământului membrii cete]
spuneau că se căluşijresc, ad ică devin
cai şi alcăt uiesc o herghelie divi n ă. Prin
tot ceea ce fac, ei doresc să semene sau
să se corifunde cu caii: numele de botez
sunt inlocuite cu ce l de cal (căluşar,
dllucean, dlluşer, calut), poa rtă pinteni
şi zurgă Iăi la picioare, clopoţei sa u salbă
de clopoţei la brâu, bete Î ncrucişa te sub
formă de ham pe piept, imită, in timpu l
jocului, mersul la pas, tropăitu l şi gaJopul
calului, execută figuri acrobatice de
in€ălecare de către călăreţ a calului etc. În
unele repertoare de dansuri căluşăreşti
apare Şchioapa, joc În care dlluşarii
imită şchiopătatul calului nepotcovit.
Prin dansurile căluşăreşti care se bazau
pe principiul similia similibus, oamenii
ÎncefCilu să câştige trăsăturile de invidiat
ale calului: virilitate, putere, eleganţă.

-

CăluŞerullon H.,\•• ". ,;~.;;:i"'; ;;;;;,;.,,,,';.
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Mutul
Masca tăcută care substituie zeul protector al cailor şÎ sezonului dilduros este jucatil de uh bărbat '
mascat care poartă diferite denumiri: Mut, Tată de Că/uş, Gogoriţă, Ciocar, Brezaie şJ.altele.
Mutul Îşi exercită puterea direct, prin ceea ce este În stare si! facă În timpul jocului; şi indirect,
,
prin două temute efigii ale sale: Steagul şi Ciocul Călusulul (F.15). Anturajul său divin este format
dintr-o ceată strict ierarhizată (vătaf, ajutor de vătaf, stegar, căluşari), precum o adevărată oast e. Masca
zoomorfll sau antropomorfă purtată pe figură îi indică vârsta Înaintată şi, fireşte, apropierea morţii şi
renaşterii lui anua le. Tot ceea ce face sunt atribute ale zeului atotpu ternic: fertilizează femeile sterpe,
căsătoreşte fetele nemărita te, tratează bolnavii luaţi din Rusalii sau din Căluş, are autoritate deplină
asupra căluşarilor, inclusiv asupra Vătalului şi altele. Multe din aceste atribuţii au fost preluate, de-a
lungul timpul, de Vătalul cetei.
Este greu de sintetizat ce anume poate face MutulÎn timpu l jocului: merge Înaintea cetei, intră În
curte şi delimi tează cu sabia cercul sacru În care vor juca căluşarii, pune În mijlocul c~cului produsele
care vor fi vrăjite (drobul de sare, ust uroiu l, pelinul, frunze de nuc, blidul cu seminte s;ru cu apă În el
etc.), ţine ordinea În tim pul jocului, pedepseşte că l uşa,rii neatenti la comanda vătafului, adună zurgă lăii
şi pintenii care sar În timpul jocului, opreşte Iăutarii să cânte ca să facă el tot felul de năzdrăvănii (joacă
phalusul sub fustă, Îşi ascute sabia de el), Îmbrăţişează femeile şi fetele, se repede după copii, speriindu-i
et c.

Ic~luşai'î di" Blirca, jud. Do" ;"...26

,

Mutul polarizează '!ten ţia şi ~nteresul În tregii asistente. În timpul joculu i face, după legea
lui, t ot ceea ce Îşi doreşte: se amuză, joacă, nu r ăspunde la comenzile Vătalului, iese şi int ră când
pOft'şte din dans, îi face pe căluşari să comită greşeli În t impul dansului şi apoi Îi pedepseşte,
lovlndu-i cu paloşul pe sp~te. EI poate juca pe mâini şi cu picioarele În sus, pe pământ şi pe coama
caselor, se caţă ră În vârful arborilor Înalti şi fără crengi, pe acoperişul caselor, execută acrobatii
de care se tem şi artiştii .sub cupola circului. Pentru spiritul divin pe care ÎI Întruchipa, zeul Căluş
reprezentat de Mut a fost , ca oricare altă divinitate adorată, temut şi respectat. Bărbatul care joacă
rolul Mutului nu este ales. Acest a se impune prin calităţi exceptionale, Înnăscute sau dobândite de
dansator, atlet, acrobat şi artist desăvârşit. EI este respectat de ceata de căluşa~i, dar şi de obştea
sătească. Documentele etnografice şi folclo rice, t raditia ora l ă şi antroponomastica românească
(Mutu, Blaj) amint esc de vătali şi muţi celebri ai
, cetelor locale de căluşari.

Vătaful
Conducătorul

cetei de dlluşari se numeşte, asemănător cetelor de colindători de la Crăciun şi Anul
Nou, VătaI local, acesta se mai numeaVătal de frunte (Strâmbeni, jud Teleorman; Miroşi, jud. Argeş),
Mai marele că/uşori/ar (Rudari, jud. Dolj), Staroste, În descrierea lui Dimitrie Cantemir. În :loca l ităţi le
unde apăreau În ceată femei, se alegea o Vătăşiţă (Mânăstireni, jud. Vâlcea, Salcia şi Fra toşiţa jud. Dolj,
FIămânda, jud. Dalj). Vătăşiţa purta În mână un cuţit sau o sabie (Salcia, FIămânda).
În cetele În care Vătalul era ales din rândul căluşari lor, probele de departajare Între căluşari va riau
de la zonă la zonă şi, uneori, de la sat la sat: cunoaşterea comenzilor şi executarea fără greş şi cu mare
virtuozit ate a dansu rilor căluşăreşti; plutirea În aer În timpul executăr ii unor dansuri; doborârea, prin
luptă dreaptă, a celorlalti căluşa r i; rezistenţa fizică la joc; frumuseţea; Înălţimea şi voinicia; puterea vocii
măsurată prin distanţa până unde i se aude salutul obişnuit al căluşarilor, Hă/ăi şa!; virtuţi morale şi de
caracter deosebite şi altele. Odată ales, Văralul devenea un personaj respectat şi temut de căluşari şi de
Întreaga suflare a satel~r. Atrib~tiilelui secrete, de pildă incantaţiile rostite la primirea sau ieşirea unui
căluşa ~ din ceată, la Îngroparea sau dezgroparea Ciocului şi altele se transmit eau de la Vătal la Vătal,
uneori pe patul de moarte. Din acest motiv, multe taine ale Căluşului au rămas necunoscut e. Vătaful se
deosebeşte de ceilalţi că l uşari prin ceea ce face şi ştie să facă În timpul ceremonialului şi prin purtarea
unor Însemne şi piese de port distinctive.
Ca maestru al cerem~mialului sacru, Vătalul execută cu sfinţenie actele rituale şi practicile magice
la legatul şi dezlegatul steagului, la confectionarea, Îngropatul şi dezgropatul Cioc ului. Ia doborârea
di lu\ari lor şi vindecarea bolnavilor " luaţi din CăluŞ" sau uLuaţi din Rusalii ".
~ EI instruieşte ceata, instituie o disciplină severă, conduce cu aut oritate jocul. Aut oritatea şi
respectul Vătafului se pre lungea În comunitatea rurală de-a lungul anilor, până la moarte. Văralul, deşi
colaborează În anumite momen te ale ceremonialului cu Mutul, Îi este subaltern şi credincios acestuia.
Ajutorul de vătat. numit şi AI doi/ea vătal (Socol, Si l ivaşu de Câmpie din jud. Mu reş), Înlocuitorul
văralului (Să r maş, jud. Mu reş) sau Vătal de coadă (Strâmbeni, Orbeasca de Jos din jud. Teleorman)
deţinea o parte din secrete le Căluşului. În anumite momente, când se odihneşte Vătaful sau lipseşte din
anumite motive, Ajutorul de vătal preia conducerea cetei.
•
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SUBSTITUTE RITUALE ALE CÂLUŞULUI

Stegarul
Stegorul are În grij~ steagul. importantă efigie a Căluşului care trebuia să rămână vertical, ;n
picioare, de la ridicarea lui până la spargerea C6luşului. În unele cete se numea Ar6rătorul (Salcia, jud,
Dolj). G'iderea steaguluj in săptămâna Cdluşului era considerată semn rău şi se putea repara numai
prin dezmembrarea cetei, confeqionarea unui alt steag şi repetarea legilmântului de credint1i. Stegorul
trebuie să fie un om voinic pentru a dira şi pllzi steagul care, la unele cete, era inalt şi foarte greu,

Lăutarii
Muzicantii, de obicei doi, nu fac parte din ceată şi, ca urmare, adesea erauindeplirtati când aveau
loc tainele OJuşului: Legatul steagului, Sportul Că/uşului.Lăutarii erau angajati şi pl.lititi de ~taf. Datorita
complexităţii ceremonialului, in care actele rituale trebuie să se Îmbine perfect cu muzica du~ care
joacl căluşarii, se aleg, pe cât posibil, aceeaşi lăutari. Instrumentele preferate sunt cele care sună şi au
ecou puternic: cimpoiul, cobza, vioara, fluierul şi, mai recent, acordeonul. Melodiile cântate a lternează
În raport cu necesi tăţi le desfăşUrării dansului.
.........
,

Ciotul

•

Efigia zeului cabalin purtată În timpul jocului de Mut sau de VfJta/ se numeşte Ciocul Călusului.
Acesta se confecţiona În aceeaşi zi cu Steagul Călusuluj sau Înainte de depunerea jurământului de ditre
vara/ajutat de ceilal1;i diluşari. Qocul este un lemn lung de aprOJ(imativ 2S-30 cm care putea fi,drept,
răsucit SilU cioplit În formă de cioc şi gât de pasăre de baltă (Bărca, jud Dolj; CIădunei, jud. Olt), de cap
şi gât de cal, ca un cârlig (Boureni, jud. Dolj), de cap de cal sau de lup (Plosca, jud. Teleorman), de bot
de câine şi cap de om (Boureni, jud. Dolj). Ciocyl era imbrlkat Într-o piele de ieP'clre În care se baga
diferite plante de leac culese În ziua de Strat de Rusali; (Unica Mare, jud. DoIj) şi, uneori, măsura fiedirui
caluşarluată pe fire de aţă la ridicarea steagului. În zilele În care se joadi Căluşul, Oocul este purtat În
traistă sau În braţe, iar În timpul jocului stă la loc de cinste În faţa Iăutar!lor sau lângă Steagul Q!lusului
de unde asistă la spectacolul dat În cinstea sa de ceata căluşarilor. De multe ori, Ciocul este ascuns
privirilor profanilor sau, În anumite momente, i se arată numai capul scos din traistă, mărind misterul şi
curiozitatea asistentei.
Pretutindeni unde apărea, Ciocul era considerat ca ceva diavolesc. Se credea că numai prln simpla
atingere'el poate Îmbolnăvi şi lua minţile oamenilor. De altfel, In unele cete era folosit pentru ~dobo,â,ea
căluşarilor; moarte ritua lă. la Martea Cjoculyi efigia zeului cabalin se Înmormânta Într-un loc tainic, de
obicei În locul unde a fost confecţionat (movi lă, turnul funerar etc.) de către vătaf. Ceremonia funerară,
care poa rtă diferit e denumiri m nale (Spartul Căluşului, Dezlegarea Steagului, Veşnica Pomenire şi alte le),
cuprinde gesturi şi acte rituale de un rar arhaism. Du pă trecerea unui an de zile, la Strodul sau Stratul de
Rusalii, Cjocul se dezgropa şi dacă pielea de iepure era putrezită, se Înlocuia cu una nouă .
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Iepurele
Unele cete de căluşari din Oltenia, Muntenia

şi

Transilvania numesc Cjocul CăI usuluj Iepure.

Acesta este un substitut al spiritului grâurui şi simbol al fertilităţii şi prolificităţii. Animal prolitic,
iepurele a fost asemuit, precum porcul În Antichitate, cu spicul grâului.

Steagul
SteaRU!. substitut ritual al alluşului şi al anturajului său divin, ceata dluşarilor, este confectionat
dintr-un lemn sacru, de obicei stejar, tei, alun ŞI ridicat în pozitie verticalliîn liua de Strodul Rusaliilor sau
la Moşii de V!l~' in timpul ceremoniei numite-~legatul Căluşului~. Numit adesea şi Ciocul Câlusului (Olt,
Dolj, Teleorman) sau GI..Ia (Vâlcea), Steagul are putere divină: În faţa lui jurli, îngenunchează şi joadi
căluşarii, cu ajutorul lui Văta/vl doboară cAluşarii, cu aşchiile rlimase de la confecţionarea acestuia se
tămăduiau bolile. Sleasui căluşarilor avea acelaşi statut ritual şi ceremonial şi aceeaşi putere cu docul
(ălusuluj.
.........
,
Ca inf..'iţişare, Steasul este o prăjinll inaltll de 3-10 m În vârful căreia se leagă o năframă albll sau
roşie şi, pentru fiecare membru al cetei, câte o cllpllţână de usturoi, un fir de pelin, câte un spic de grâu.
De obicei, prăjina este adusă la locul legării de către Stegar, usturoiul şi pelinul de căluşari sau de vtJraj.
În unele zane nllframa (basmaua) şi usturoiul erau date căluşariior de vrăjitorul sau vr1ij itoa rea satului.
Obiectele cu va loa re ritual1i erau legate cu o aţă, de obicei de culoa re roşie şi ega lă cu înălţimea VtJlafului.
După confecţionarea Steagului, acesta este sărit ri tual, ca peste cal, de VtJtaf şi c1i l uşari, după
care se rid ică În poziţie verticală. Urmează jurământul de credinţă al căluşariior care tin mâna pe Steas.
Steagul este Încredinţat Stegoruluiin cetele unde există această funcţie sau este purta t cu mare gr ijă de
,
un căluşar sau de VtJtaf. In timpul jocului este Înfipt în mij locul cercului trasat de Mut cu sabia sau este
legat de un copac de unde este luat de vătaf când doreşte să doboare un căluşar. Dacă se întâmpla să
cadă Steagul pe pământ se sparge ceata. Pentru-continuarea ceremonialului trebuie să se repete Legatul
Că l uşului şi depunerea jUrământuJui. in unele zone, Înălţimea Steagului era criteriul care da câştig unei
cete să joace într·un sat În competi\je cu altă ceată rivală.

I

/

.

Ulu~arii
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diJl Bârca, jud. Dolj. Aspect de 13 ce,emoJlia de Rldlcilrea Steagului
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RECUZITA RITUAlĂ

NAŞTEREA CĂlUŞULUI
Leg~tul Steagului

Băţul căluşariior
MtuL mânuit cu îndemânare de dlluşari individualizează şi mai mult ceremonialul Căluşului În
~raport cu celelalte dansu ri rit uale. Căluşarul se sprijină cu o mână de Jml. cu corpul aplecat spre Înainte
la 45' , cu genunchii uşor îndoiţi, fiindu -i mai uşoară trecerea greutăţii corpului de pe un picior pe altul.
În iureşu l jocului, când căluşarii Iasă senza ţia eli Îşi iau zborul ca să plutească În aer şi să alunge lele le,
bătui este singurul sprijin care îi mai leagă de pământ.
Mărimea betelo[ d i feră de la ceată la c~ată şi de la căluşar la dlluşar. În formele vechi ale Căluşului
bâta era câUitatul (inăltimea) dlluşarului. Cu timpul, bât a s-a scurtat, devenind un instrument adaptat
performării jocurilor şi unor acte rituale: ridicarea steagului pe betele ţinute În mâini decăluşari, scenele
de luptă sau de Împăcare prin lovi rea bet elor, spartul oalei la vindecarea bolnavilor luaţi din (ăluş sau din
Rusaliişi altele. Bătu i , care poat efi confecţionat din diferite esentelemnoase, este Împodobit cu crestături la
mâner sau peÎntreaga lungime cu motive străvechi . Se alege, În general, lemnul deesenţă f()arte tare. Suntşi
cete care Îşi confecţionau betele din alun, lemn de esenţă mO<lle, dar cu o profundă semnificaţie re ligioasă.

Phalus-ul
Din lemn, de obicei de anin, se cioplea bătuI căluşarilor, dar şi phalusul Mutului care-I purta legat
la mijloc sau de picior (Dobrun, Scorniceşti, Traian, Tufeni, Vădast ra, Verguleasa, Vâlcelele de Sus). În
obiceiurile calendaristice În ţare phalusul apare ca piesă ritua lă, acesta se numeşte buzdugan (Junii
braşoveni), sulă; sulică, doc.

Clopoţeii
În spiritualitatea românească clopotul est e personificarea instrumentului metalic a cărui limbă imită
glasul divinităţii, mângâie şi cheamă credincioşii la Închinăciune, alungă şi Îndepărtează duhurile malefice.
Măştile care Înlocuiesc divinitatea adorată la Crăciun (Capra, Brezaia, Turca etc.) comunică cu muritorii
prin glasul cloDoteilor legaţi la brâu, la picior sau de coarne. Pentru a se feri dB-lele, căluşarul Îşl leagă şi el
clopotei la picior, la brâu şi chia r la gât. Aşa cum vrăjitOarele care fură mana laptelui sunt alungate de sunetul
tăIăngilor, clopotelor sau clopoteilor legaţi la gât ui vacilor, la fel procedează şi căluşarii ca să alunge lelele.
Căluşa rii nu joacă după clinchetul clopotei lor sau după tactul acestora. Funcţia clopotei lor este de
a imita glasul divinităţii adorate. Obiceiul de astăzi ca toţi căluşarii să poarte clopotei este re lativ recent.
În cetele de feciori de la Crăciun şi Anul Nou numai masca care Însoţea ceata de colindători purta unul
sau mai mu lţi clopotei.

leacuri tămăduitoare de boli

Naşterea simbolică

a Căluşului, numită Ridicarea sau Legarea Steagului, 5ăritul Căluşqlui,
corespunde, ca dată de manifestare, cu J urământul. În satul Socol din jud. Mureş jurământu l se numea
•
•
Sorocit. Vătaful, Mutul şi tăluşarii mergeau, Însoţiţi de lăutari, la un loc dinainte cunoscut di n hotarul
satului, la o movi lă, apă (râu, pârâu, lac, ba ltă), Într-o poiană d in pădure sau la o răscruce de dru muri
unde treceau printr-un ceremonia! extrem de complex, din lumea profană În cea sacră, participau la
naşterea simbolică a zeului Căluş şi a substitute lor sale (Ciocoul şi Steagul). Acolo, în apropierea apelor, la
movile sau tumuli funerari, În poieni ale pădurii, se Întâlneau pe timp de nO<lpte şi lelele. Manifestarea
ceremonialului Pe timp de ziuă (dimineaţa sau înai[lte de apusu l soarelui) se leagă, fi reşte, de cultul sola r
de care este dependent Căluşul, nu de cultul lunar .allelelor.
Bărbaţii Îmbrăcaţi ca Într-o zi obişnui tă, curaţi trupeşte şi sufleteşte Îşi ad uceau fiecare hainele
de căluş.ar şi recuzit a rituală: Mutul venea cu phaJusul cioplit din lemn, uneori cu o mască zoomorfă şi
o armă preistorică (băţ, sabie sau paloş din lemn, arc cu săgeţi); Vătaful cu costumul şi Mll!! de că l uşar,
uneori cI! gârbaciul, unea ltă caracteristică călăreţu l ui şi crescă torului de cai, cu căpăţâni de ust.,uroi, pelin,
obiecte le necesare pentru confecţionarea Ciocului: Stegarul'cu hainele, bătu i de căluşar şi obiectele
•
necesare confecţionă r ii steagului (o prăjină din lemn, o năframă aibă, panglici, aţă roşie); căluşarii
obişnuiţi ' veneau numai cu costumele şi
betele lor de căluşari. Pentru confecţionarea
steagului era nevoie de mai multe obiecte
cu valoare apotropaică şi ferti lizatoare:
prăjina steagului din lem n ~e brad, tei,
stejar; năframă (şterga r, batistă, basma,
pânză aibă sau roşie, panglici' tr icolore);
plante (usturoi, pelin, busuioc, frunze de
nuc); spice de grâu, seminţe; sare; cărbune,
tămâie.

steagului
legatul
cuprinde
numeroase acte, gesturi, dansuri, formule
şi practici magice care se pot grupa În
două secvente rituale: naşterea zeului
CăluJ_ rol jucat de bărbatul care poartă
masca Mutului, prin confecţionarea
Qocului. Steagului Qlusylui şi se Încheie
cu jurământul de credinţă.

Princi palele plantele de leac purtate la brâu de căluşari, În traist a Mutului, În pielea care Îmbracă
Ciocyl Că l usului, legateÎn vârful steagului, mestecate În gură În anumit e momente de căluşar i, sau vrl!jite
În timpul jocului Împreună cu drobul de sare şi alte obiecte de pe 'iasa aşezată direct pe pământ, În
curtea gospoda rului colindat, sunt: pelinul, usturoiul, adoleanul, avrămeasa, leuşteanul,frunzele de IIUC.

34

.

I

~

•

1;:1;:=:lI .

•

Ritualul

Căluşului

The Căluş Ritual ! Le Rituel du Căluş
Naşterea Căluşului.
/ Ajunşi la locul ales de VătuI. bărbaţii se dezbr1lcau pe muteşte de hainele de muritori şi se purificau
prinsplilatul şi stropitul ritual cu apă. Pentru il deveni imuni faţă de relele R'usaliilor, mestecau şiînghiţeau
usturoi şi pelin, beau apă din ulciorul umplut de la şapte fântâni sau izvoare din hota r, Îmbrăcau straiele

În cor, cu betele ridicare, la salutul căluşăresc adresat de vătaf "HăI~i şa!",
comandă de Încălecare il 'cailor (Hai la şa! sau Călare pe cai!). Prin costumatia inconfundabilă şi prin
diferite acte magice (trecerea pe sub steagul Căluşu l ui; atingerea dlluşarilor cu sabia sau phalusu! din
lemn al Mutului şi al tele) căluşarii părăseau lumea profană şi intrau în lumea sacră. Un loc important
ÎI aveau actele de iniţiere cabalină prin să r irea peste ~ (înainte de a fi ridicat); peste ~ peste
căJuşari, prin executarea dansuri lor căluşăreşti, prin nechezatul ritual, răspunsul la comenzile ecvestre
ale Vătofului şi al te le. Întreaga ceremonie se desfăşura, În taină, sub conducerea şi stricta supraveghere
a Vătofului.
de

căluşari şi răspundeau

•

•

-

Ridicarea steagului În Plisaca, j\ld. Olt (AIEF, Anca GiurchescuJ

•

Costumul de
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Jurământul
C31 uşari i depuneau legământul cu mâinile pe Ciocyl sa u pe Steagul Cliluşulu i . i n unele sate
j u ră mântui

se depunea in mij locul unei ape sau cu palmele mâinilor scufundate in apă. Jurlimântul
,consfintea unitatea şi solidaritatea dintre membrii cetei, supunere totală fatll de Vătaf, renunţa re la
plăceri le omeneşti, angajamentul ca vor participa un num:ir de ani şi altele. Angajamentele erau
pronuntate În cor, dupll văraf. legă mântui este de două feluri: jură mântui depus de cei care intră pentru
prima dată in ceata eAluşului şi juramântul anual al dl l uşarilOf, pe o vară, cl vor respecta legea C6/uşului,
Bărbatul care dorea să devină dlluşar şi sa intre in ceata Căluşului jurl eli va juca Călu$ul un număr fix de
ani: trei, cinci, şapte, noull. Dup:! eltpirarea tennenului, el putea ~rilsi ceata sau, dacll d()(ea să joace
În continuare, reÎnnoia I.mântul. Credinţa tutu ror era cll nerespectarea legllmântului depus atrilgea
Îmbolnăvirea, LuaM din Rusa/ii şi chiar moartea.
Ceremonialullegllrii steagului (naşterea Căluşului) şi cel legat de Spargerea (moartea) Cliluşului a
evoluat neîncetat. leg3mântul se depune şi astllzi de cetele de dl luşari din Oltenia şi ~n t enia de sudvest fllril ca locul, ziua şi momen tul zilei să mai fie strict secrete. Nestânjeni ti de privirile iscoditoare 'a le
celor care nu rac parte din ceat:!, dllu~ r ii se Iasă acum fotografiati şi chia r fi lmati.

•

Secvenţ.;'l rit ualll d in rldicilrea ,;;;!:,";:;;;~~
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DESFĂTAREA ZEULUI
Colindul cu Căluşul
~

Jocul căluşariior este un cotind de mare spectacol in care Căluşul şi anturajul ~u, ceata diluşarilor,
povestesc, prin dans, gesturi, acte rituale şi strigături victoria asupra lele lor sau Rusaliilor. Ei reconstituie

lupta crâncenă a unei oşti Înarmate cu ciomege, legate prin jurământ de credintă fată de Cătuş Împotriva

lelelor sau Rusaliilof. Este o luptă inchipuită cu un adversar invizibil, lelele sau Rusaliile, şi, oricum, lipsit
de putere la lumina soarelui. Spectacolul este pregătit cu minutiozitate de VlIra! timp de 25 de zile,
de la Stradui Rusaliilor, sau de 10 zile, de la- inălţarea Domnului (Ispasi. Starea euforică şi coeziunea
mistică Între participanţi, legaţi prin iuramant de credinţli şi prin complicate rituri de consacrare la
legatul steagului, nu sunt obţinute prin substanţe halucinante sau prin beţia ritualll practicată la unele
sărbători calendaristice (Revelionul, ingropatul Crăciunului, lordănitul Femeilor) ci prin executarea, până
la epuizare fizică şi psihică, a dansuri lor c1Iluşll reşti după melodii de joc interpretate de-I~utari.
,
Se trece gradat de la atmosfera paşnic1l dinaintea Începerii luptei, redată de mersulla pas al cailor,
numită Plimbarea, la tropăitul şi galopul vijelios când, la unele cete din Dolj, apar victime in rândul
căluşarilor, secvenţă rituală numită sugestiv Dobar(jrea din Că/uş. Ciocnitul betelor. zllngllnit al armelor
de luptă, zgomotul produs de bătutul pământului cu picioa rele, de clopoţei, zurgă lăi şi pinteni au menirea
de a Î nfricoşa adversarele. Str igătur i le VlJrafulu; trebuie să ai bă mare vechime de vreme ce acestea
cuprind cuvint e necunoscu te sau ieşi t e din vocabu lar.
CoJindatul Începea prÎrtr-o suită completă de da nsuri la locul Legă ri i Că I U$ului, În faţa Căl uşului
renliscut. De cele mai multe ori, colindatul pornea din capul sau din centrul satului (Bobiceşti, jud. Dolj),
de la casa Vătofulu; sau de la cel mai bogat gospodar. În unele sate teleormănene Căluşul Începea la
intrarea În sat, În faţa ciurdei de vaci care se Întorcea În sâmblita Rusaliilor de la păşune. Colindul se
desfă~ară În curtea (bătătura) oamenilor. MurW intră pe poarta gospodăriei şi trasează cu paloşul cercul
În care vor juca căluşariL in mij locul cercului este Întinsă o masă rituală direct pe pământ pe care gazda,
Mutu/ sau Vătoful pun ofrande pentru colindlitori, de obicei lâna tunsă de pe o oaie, diferite produse
pentru a fi vrăjite de căluşari din care nu lipseşte drobul de sare, strachina. <;u seminţe, mllnuchiuri de
pelin şi usturoi. Mai poate apărea o oală cu apli În.care se aruncă bani, frunze de nuc, căpăstrul calului
şi alte produse. Aceste produse aveau să aducă gospodarului prosperitate, rod bogat holdelor, fertilitate
turmelor de vite. Seminţele erau amestecate cu cele care urmau a fi semănate in anul viitor, sarea era
dată vitelor să o lingă şi să se prăseascll, usturoiul şi pelinul se păstra ca leac pentru vindecarea bolilor.
Când ceata are un Stegar nejucător, acesta stă cu steagul Înfipt ca o lumânare În mijlocul mesei ritoale.
4

40

,

_ _ _ _ . I;;I;;~I .

•

41

Ritualul

Căluşului

The Căluş Ritual ! Le Rituel du Căluş

Jocul căluşariior

Alungarea Rusaliilor şi tămăduirea bolilor

.

Jocul dlluşarilor ~uprinde un număr diferit de dansuri. Când spun că fac un joc complet, ei au În
vedere executarea intregului repertoriu de dansuri al c(;!tei. Spectatorului îi este greu să sesizeze trecerea
.de la un joc la alt joc, de la tropotul şi goana vijelioasă la pasul şi mersul liniştit ai cailor cu Înfătişare
umană, să numere figuri le, mişcllrile _5au ponturile executate de aceştia, să u r măreasdi ghiduşiile
neastâmpăratului Mut, să asculte comenzile Vdtafului şi strigăturile dlluşăreşti, să observe reacţiile şi
trllirile amestecat e de teamil şi adorare ale asistentei. Iar dacă este vorba de doborârea unui diluşar, de
lecuirea unui bolnav luat din RusaHi, specialiştif stau mul t pe gânduri inainte să emită vreo ipoteză. După
terminarea j2cului la care asişti ai senzaţia că 'ai trăit un vis fantastic.

•

,

I Asemănător cetelor de feciori

de Crăciun şi Anul Nou, ceata de pluşari de la Rusalii poate să
grăbeasCă dlsătoria fete lor, să fertilizeze tinerele neveste şi femeile sterpe prin intrarea acestora În
hora căluşarilor, prin batistele şi n1lframele date dlluşarilor sille joace şi, mai ales, prin atingerea lor cu
phalusul purtat de Mut. .
Funcţia

care a adus Că l uşului o mare celebritate a fost vindecarea persoanelor luate din Rusalii.
După alungarea lelelor, dlluşarii tilmăduiau şi relele produse de acestea. Procedeul cel mai simplii de
vindecare era săritul bolnavului, frecatul cu usturoi şi pelin, ridicatul şi prinderea acestuia În joc. O
tehnică dificilă de vindecare a persoanelor luate din Rusa!ii sau din Că/uş se baza pe transferul magic
al sufletului săriătos de la oala nouă de lut, spartă <;u băţul de Mut sau Vătal, de la găina sau puiul de
găină, de la dlluşa ru l supus morţii rituale (doborârea din Cill uş), la omul bolnav. Însănătoşirea bOlnavului
cerea un sacrificiu: oală nouă, giiină, pui de găină, dl l uşar. Ritul de tămăduire a bolilor se impart în
două părţi: consultarea pentru fixarea diagnosticului şi tratarea pacientului. De obicei, o persoană din
familia suferindului mergea În zilele de Rusalii la V6talul cetei de dlluşari şi ÎI ruga să i-Iscoale din Rusalii.
Acesta v~nea la pacient Însoţit de lăutari pentr u a-i cânta melodiile de joc ca să vadă la care 9in acestea
reacţioneazil bolnavul. Dadlla auzul melodiilor dlluş1lreşti bolnavul se legilna, mişca o mână, un picior, i
se schimba mima feţei etc., se considera dI acesta a fost luat din Rusalii sau din Căluş şi, ca urma re, putea
fi vindecat. Căluşarii nu se angajau să vindece epilepsia, bbtile neurologice, paraliziile. Printre altele, ei
vindecau şi aşa-numita boală a letelor nejucate, depresie psihică frecventă În satul tradiţional datorată
regimului sever instituit de părinţi fecioareJor Înainte de căsătorie. Trat amentul era efectuat acasă, cu
bolnavul Întins În curte, pe pământ, sau Într-o poiană din pădure unde era dus cu dlruţa. Tratamentul
se baza pe principiile psihoteraplei, fitoterapiei (Mutul purta in traista de după gâ t numeroase plante
de leac), chinoterapiei (bătutul t~lpilor de la picioare cu ruta), melot erapiei. Pentru lecuirea bolilor de
peste an Căluşarii primeau, la îngmparea steagului. diferite produse vrăjite: usturoi, pelin, aşchii din
prăjina
, steagului şi altele. Numărul de zile În care diluşarii puteau juca Căluşul a scăzut neîncetat: zece
(Duminica Rusaliilor - Marţea Ciocului), trei (inceputul săptămânii Rusaliilor sau a Căluşului: duminică,
Juni şi marţi), o zi (duminica Rusa liilor) şi, la căluşarii din Transilvania, una-două nopţi (Crăciun şi Anul
Nou). În .acest răstimp ei jucau În sat, În aşezările Învecinate, prin tâ~guri, iar cei din sudul Olteniei şi
Munteniei treceau cu b.ărcile Dunărea, În Bulgaria.

"

Oluşarii
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Căluşului

SPARGEREA (MOARTEA) CAlUŞULUI
I Secventa ultimă il ceremonialului dlluşari lor În care zeul Căluş moare
vio'ent În Martei! (loculu i
•

se numeşte, de la zonă la zonă, Sportul sau lngroparea Ciiluşului, Veşnica Pomenire, Frângerea sau
Dezlegarea Steagului. Ceremonia funerară se desfăşoară, de obicei, in acelaşi loc În care s-a născut:
măgura, movilă, malul unei ape, poiană jzolaU În p:idure. Steagul, (iocul. masca sau sabia Mutului sunt
supuse, după ruperea lor violentă, unor ciudate rituri funerare. Acestea pot fi aruncate pe holde, depuse
pe apă, incinerate sau inhumate. Perioada cuprinsă intre Strodul Rusaliilor, ziua naşterii Căluşului, şi
Martea Clocului, ziua Înmormânta,ii, este un timp ritual egal, ca durată, cu o lună l\Jna ră, il n-a parte
dintr-un an solar. Spre deosebire de naşterea sau legatu l Clluşului care are loc d imineata, Înain te de
rasll ritul soarelui, moartea sau Spartul ClIluşul ui se petrece Întotdeauna seara, dupll apusul soarelui.
in graiul popular verbul D sporge a devenit sinonim cu sfârşitu l sau moartea oricllrui obiect sau
fenomen personificat: sportul târgului este ultima zi a târgului sau b;'!lciutui, Sportul Căluşului, secventa
ceremonialll a morţii zeului cabalin şi altele. Pentru rom;'!ni moare sau se sparge pânll şi necazul dnd,
din întâmplare, se sfllrâmă un vas, de obicei, din lut.

Parodie de vindecare

picioare II omul"i.cal in
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pentru identitat ea culturală românească, obiceiul HCă1uşului" reprezintă
una dintre cele mai arhaice şi expresive forme de manifestare a spiritualităţii populare, care il reuşit să
Învingă timpul printr-o statornică performare comunitară. Conceput În egală măsură, ca fit de fertilitate
il câmpurilor şi fecunditate a turmelor, dar şi pentru asigurarea sănătăţii, puterii şi tihnei sufleteşti il
oamenilor (funcţie apotropaică şi profilactică) obiceiul tezaurizează in structuri rituale consacrate,
străvechi convingeri de sorginte magică. 5incretismul limbajelor la care apelează HCă1uşarii" - rit mica
,
mişdlrilor, muzica, dansul, costumaţia şi obiectelecu statut de insemn ritual pe care le poartă - generează
o formă de expresie fascinatorie care reţine, atrage şi invită asistenţa la dialog, ori d~ câte ori ei joacă .
Mai puţin ana lizată În literat ura de specialitate, tinuta vestimentară a Călu~arilor, cu Însemnele
specifice, se impune a fi cercetată, nu numai din punct de vedere morfologic, insistându-se doar pe
lat ura utilitar-estetică a pieselor componente, ci şi din perspectivă sintactică, evidenţiindu-se funcţia
de reprezentativitat e simbolică pe care o Îndeplineşte acest tip de veşmânt, În contextul obiceiului.
Respectând acest principiu, costumul de Că/uşar devine, alături de celelalte mijloace de expresie, un
nmartor vizual de spiritualitate populoră~, capabil să conserve şi să comuniceîn structuri plastice proprii,
oonvingerile.şi credinţele care animau odinuară viaţa spi rituală a comuni tăţilor rurale.
Pe de altă parte, tot În sprijinul evidenţierii statutului_special al ţinutei de "Căluşar", precizăm
că în opinia ţăranilor, aceasta nu a fost niciodată Înţeleasă doar Ca un simplu costum cu specific 10CiII.
Totdeauna ea a fost înconjurată de misterul specific tuturor ţinutelor rituale, bucurându-se un prestigiu
deosebit-ce decurge din ingenioasa şi originala asociere a unor piese de port, pe care toa tă lumea le
ştie ( cămaşă, pant aloni, brâu, opinci ), cu unele obiecte pe care nimeni nu se aşteaptă să le vadă
integrate portului bărbătesc (mărgele, batiste, panglici, bete, salbe~!-I clopote şi zurgăIăi etc.). Raţiunea
pentru care costumul "Căl uşarilor" est e astfel rea lizat - din piese familiare comunităţilor rurale şi totuşi
cu un aspect diferit faţă de portul specific fieca~ei zone : se Întemeiază pe străvechi credinţe magice,
referitoare la statutul performeruly.i/oficiantului, În relaţie cu sacrul. Pentr u a-şi ascunde adevărata
identitate umană În dialogul pe care-I stabilesc cu "Dânsele", "Frumoasele", "Ielele", "Că l uşarii" adoptă
o {inută fascinatorie, capabilă să capteze atenţia spirit elor nevăzute, prin insolitul şi fastul ansamblului
vestimentar, dar să-i şi protejeze când acestea puteau deveni răzbunătoare, afectându-Ie int egritatea
psihomotorie. In conformitate cu vechile credinte populare, prin conceperea şi purtarea aceastei tinute,
"Căluşarii " devin invulnerabili, fiecare piesă şi accesoriu vestimentar, conţrib uind nu numai la
spectaculozitatea ţinutei, ci şi la exercit area functiei de Însemn ritual, cu puteri apotropaice, profilactice
şi propitiatqare.
~:o. Analizând din acest punct de vedere, costumul de "Căluşar", observăm cum de-a lungul timpului
s-a realizatÎn mentalitatea traditională, o trecere len tă de la ipostaza cotidiană a Îmbrădlminţii (piesele
de port şi podoaI:5ă), spre formele cu statut de simboluri vizuale. Forţa comunicatională a acestora ne
aju tă să pătrundem dincolo de aparenţa unei tinu te pitoreşti, În universul credinţelor pe care oamenii le
nutresc cu privire la ,.Căluşari" şi la incredibila lor Îndrăznea lă de a se măsura cu " l umea nevăzutului ", cu
Absolutul. In contextul desfăşurării obiceiului, se poate vedea cum, dincolo de funcţia utilitar-estetică a
vesmântului, principala misiune a costumaţiei de "Căluşar ", este de a relata, În limbajul tainic al semnelor
plastice, despre miturile care i-a u determinat pe oameni să investească fiecare eleriÎent al tinutei cu
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virtuti simbolice, Abordat dintr-un asemenea unghi de vedere, ansamblul numit ..costum

1

'le

ln

de Căluşar" devine expresie mulrisemnificantll a patrimoniului imaterial, care at rage şi indtă fa cult1itile
anticip<ltive ale oamenilpr, stimulându-i să perceapă, dincolo de concreteţea materială, spiritul formelor.

Pentru

il

ajunge la acest nivel de

performanţă

trebuie respectate

Însă

"codurile

s~cret e"

"

care

stau la baza genezei structurilor formale ale insemnelar rjtu~le. Fiecare element ce alc;;1tuieşte ţinuta
vestimentară CI .. Căluşarului"

este executat

după

un anume tipic, care nu

ing~uie nimănui să

ignore

..canoanele rituale" fără să aibă conştiinţa riscului asumat, Întrucât de respectarea tiedirui .. normativ al
traditiei", depinde succesul practicării obiceiului.
În cele ce urmează ne propunem să analizăm, din această perspectivă, principalele insemne

rituale ale c~stumatÎei de "Căluşar", apelând :!tât la sursele bibliografice şÎ cercetările personale asupra
patrimoniului din colecţiile muzeelor etnografice din Bucureşti, Slatina, Vâlcea, Craiova şi Băileşti, cât
şi la analiza unor martorii fotografici, aflaţi în arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor "Constantin
Brăiloiu al Academiei Române.
Unitar ca structură pe intreg cuprinsul ţării - Muntenia, Oltenia, Banat şÎ centrul...TransilvaniţÎ costumul .. Căluşarilor'" reuneşte piesele de bază ale portului popular bărbătesc din zonele de practicare
a obiceiului. eamaşa lungă până la glezne sau scu rtă până la genunchi (frecventă În Transilvania), este
asociată cu izmene din pânză (Oltenia, Muntenia) sau cu pantaloni albi din dimie (Banat, Transivania),
peste care sunt traşi ciorapi lungi, Împletiti di n lână. Talia este marcată cu un brâu lat, ţesut din lână sau
cu un chimir din piele. in picioare HCăl uşarii" poartă opinci În Oltenia şi Muntenia, iar În Transilvania şi
Banat, ghete sau cizme.
De·a lungul timpului această st ructură a costumului IlU s-a schimbat radical. Diversitatea
Înregistrată la nivelul unor areale geografice este determinată atât de evoluţia firească a portului
,
tradiţional cât şi de unele Împrumuturi operate Între vecinătăţi sau, mai recent, datorită mijloacelor
mass-media, concursurilor şi spectacolelor folclori ce. Elementele care individualizează zonal costumul
.. Căluşari lor'" sunt insemnele ceremoniale folosite şi modul lor de amplasare.
H

Joc Iâ ridicarea stea8uluLC:Slu~arli din oom.
de Su" Jud. Olt, 1976
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Însemnele purtate pe cap
În toate arealele de practicare a obiceiului, "Căl uşa ri i" au ca pul acoperit cu diverse categorii de
piese specifice respectivelor zone etnografice şi anotimpului.
În Muntenia şi Oltenia, unde Jocul Gl l uŞilrilor se desfăşoară vara, la Rusalii, ei poartă pe cap pălării
'rotunde, din fetru negru, bogat împodobite pe allotă şi pe hor; cu mărgele policrome, strânse de la fete
şi nevestele tinere. Fiecare dintre ele Îşi oferă cu plăcere podoabele "diluşarilor" pentru CI le juca prin
sat, deoarece au convingerea că, după ce le vor primi inapoi - la ,.spartul dilu~lui'" - purtându-Ie, vor fi
apărate de deochi şi "alte rele", bucurându-se totodată de sănătate şi noroc in respectivul an. in Argeş,
Olt şi Doli, pe marginile patăriei, evitându-~ IOna feţei, se cos unele lângll altele, mai multe panglici
lungi şi subtiri, colorate de preferinţă in roşu, albastru şi galben. Capetele lor sunt lăsate să cadă liber - ca
nişte plete - pe spatele "Căluşarului".
Referitor la acoperitorile de cap ale "Giluşarilor", din mai multe surse bibliosraficel dar şi din unele
documente fotografice de arhivă, aflăm că În secolul al XIX-lea În mult e sate din judeţele Teleorman
(Plosca, Nanov, Năsturelu), Olt (Crăciunel u de Jos, Dudu) şi d in judeţu l Dolj (Galinouica, Vârtopu,
Giurgiţa, Mrca, SegarceaJ "Giluşarii" purtau pe cap un fes roşu t urcesc, cu ciucure lung, da t pe o parte.
Această piesă s-a păstrat până târziu in costuma ţia rituală a "Călu şarilor" (1965) fiind apoi inlocuita
cu pălăria rotundă din fe tru, Împodobi tă cu mă rgel~ şi pa nglici. Inte resantă uti lizarea, ca insemn ritual
a fesul ui, Întrudi t e l nu se folosea, În mod curent, În portul bărbătesc
al local nicilor. Prezenţa fesu lui roş u, marcă identi tară pentru turci, apare
in aceste zone doar În gătea l a ca pul ui la fe mei le măritate. Tra nsferu l de
la costum ul femeiesc spre cel de "Căluşar", vizează credinţele legate de
fecund itatel dobândirea de pru nci. La pălă rie, "Căluşarii ~ mai obişnuiesc
a purta câteva fi re de busuioc şi de pelin, În credinţa di astfel sun t apăraţi
de răzbunarea ~ F rumoaselor'" (Ielelor). Extrem de importantă, această
practică atestă 1mbinarea a două di recţii de spiri tualitate - magi cui şi
religiosul - prin reuni rea celor două simboluri specifice: pelinul (gândi rea
magiCă) şi busu iocul (religia creştină).
În Transilvania şi Banat, "Căl uşarii/CălI.tŞerii" foloseau În secolul al
XIX-lea, dind obiceiul se practica t ot la Rusal;i', pălării le negre de fetru,
Împodobite cu mărgelele şi panglicile feteIOf. '

În secolul al XX-lea ,..C~ăluşarii" sau HCăluşeri i H cum sunt numiţi in sud-vest ul Tra nsilvaniei, au mut at
data de practicare a o biceiulu i de la Rusali i la Crăciun. Grupuri le de "Căluşeri , mai restrânse sau mai
ampl' (până la 40 de persoa ne reunite. pe generaţii, În zona Orăştiei, la Orăştioara, Boşorod, Ra pold,
Romos), se individualizează.prin purtarea cicÎulii cu pe.ni . insemnul ritual este realizat d int r-o pană de
păun sau fazan, fixată pe partea dreaptă a căciulii, Împreună cu o crenguţă de brad sau câteva fire de
iederă, ciocuri din lână roşie şi, uneori, flori artificiale.
Fiecare dintre Însemnele ritua le purtate de .. Căluşari'" pe cap, cunosc şi unele variante determinate
fie de gustul local pentru anumite tipuri de compoziţii plastico-decorative, mai ample sau mai reduse, fie
de includerea, alături de elementele simbolice consacrate (mărgele, panglici, plante, pene) şi a diverselor
piese cu statut de simplă podoabă. În această ultimă categorie se lncadrează florile artificiale, oglinzile,
beteala, paietele e tc.
H

l ,i

1

•

,;;;;,• .-;;;;;;. Giur,lta, jud. DoIj

_to

Sofronio LJubo. _
..... tltHlJurf _ _ • r..
.T_rime••om""', _
noui,v<>U, Bu<~.~l1l" ; o.m.sd>in &<>Jna,
AnIKrle mm.niIot, BucIoo, 1832; _
s.rb<. Opri$ln. CMIIJOrii. Edit ..... ~ utenotlri. Bucureşti,196'9, [m ~ I'W"UfIo,o, ~ frodit_1t dt:
~ a _~fU"" dhJ1QrlI, It! An ..... ,,1 "'u",,,1uI ft..,. .. tIc .. T~n;e;, a,,;.Nopoc::il, 1976, pp.263·214; Ioon T.,..,-, OII ... nll,
cakMoro/ t"'-uIui ""'""" dt: .. sf6<tJM _
<Il JO:f-ko.>, Editu ... M_minl, CIui-folopoc::il, 2003, pp. l"·~OO
2
Sofr<N>i< liubo,
tltHlJurl_lt, r.. ,.... t. TlMfime.o romi ... , serie noui,voI. 1, IIIK:ure~, 111')1.
1
Apud (mii Pet'W<r, Fonrtt: ffodif_ dt: .."..,,"""~ O lirK.d"lui: ed1u1Ofii. in "n .... ul Muzeului U..,.",tIc.1 T... ~lw>onle~ Cluf·N.,
poao, 1976, P 266. Cil~orii ditI OUmbr6vi). fTrIMilvMi.) p<~t'" • <I1in", p... litiIe necesare - in .... non .. "<e>t.,. J.e foI<>oesc 10 stn. (n.n 1
- fociorii .m~ ..~." in 9 plrll .Ie satului' II pe U+'e fatl O ;"taln ... u i .., .d,.... u _1: .Ti< l i·. "",it noroc"V Nu'" li... 01-11 "'ke dopuV 11·11
petelua din plete/ŞI pe dupol c.p .,..mplele: (din ".pun",,11e 1. ,""'non • •01< I..... te de Ion ·~Iea in 1931ln -rr.Mllvoonlo, OIIenl., ~ untenl.
~ Moldova).
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Însemnele purtate pe trunchi

Însemnele de pe talie

În majoritatea zonelor de practicare CI obiceiului, ,.Călu~rii" obişnuiesc CI purta peste cămaşa
mai multe perechi de bete Încruci~te În X (simbol recunoscut pentru eficienţa sa in lupta cu spiritele
malefice). Din nou femeile se intrec in a tese bete noi, cât ma~ frumos şi bogat decorate, uneori brodate
cu mărgele şi completate cu "fluturi" (paiete), pentru CI le da .. Călu~ri lo'" ~ "le joace". Ele cred şi astazi,
ca şi bunicele lor, În puterile miraculoase ale "Căluşarilor", capabili CI conferi oricărui obiect folosit in
desfăşurarea ritualului, virtuţi taumaturgice şi .a potropaice (magie cootaminativă).
Dupli ce sunt intersectate peste piept şi spate, capetele betelor se trec pe sub brâul din talie, iar
capetele se iasă să cad:! liber, pe şolduri. Î~ Transilvania betele folosite de "CăluşarÎ" sunt de regulli
tricolOfe, utilizarea acestOfa constituind şi un mijloc de exprimare a identitliţii etnice.
Un alt Însemn cu valoare de martor vizual de spiritualitate popularli/patrimoniu imaterial, folosit
de ~diluşarii~ din anumite zone etnografice este "cârpa nevestelor" (basmaua neag~ sau imprimatli
din caşmir cu franjuri 'impletiti din mlltase, În Tra nsilvania) şi ~tul paneleu sau ~ batiStele de cap~) În
Teleorman. Aceste piese se petrec peste umliru l stâng şi se fixează În talie, pe dre apta. Ciucurii cârpelorl
basmalelor cad liberi peste pieptarele brodate (~Giluşerii~ di n Hunedoara şi Târnave), iadn Teleorman,
la Plosca, Nanov, Nlisturelu, ,.tulpanele" se petrec În cruce peste pieptul "diluşarilor", capetele fiind
t recute pe sub brâul din ta lie şi lăsate pe şolduri.
O interesantă particularitate localll a acestui tip de Însem n apa re În judeţul Olt, la Opta şi, unde
uCăluşa r iiu aplidi o batistli de mânll brodată şiÎm pătu rităÎn patru, exact peste locul unde se intersectează
betele pe piept;.scopul este pur decorativ.

de naxirnă sensibilitate magic1i În credinţele populare româneşti, talia (.. mijlocul") este
protejati:! cu mare atentie de "diluşari ". Brâullat, ţesut din lână, totdeauna de culoare roşie, este Învârtit
de câteva ori În jurul tai iei, peste c1imaşli. Indiferent de localitate, culoarea ro,ie este preferată deoarece
ea materializeazi:! credintele În forţa protectoare a simbolului cromatic, capabil să Îndepă rteze sPiritele
ma lefice. Din asemenea raţiuni, la Giurgita - Dolj, ţinuta vestimentarli a "diluşarilor'" era concepută pe
dominanta de roşu. Broderia c1imăşii, brăul, betele, fesul aveau culoarea roşie pentru a proteja "di luşarfi"
de răzbunarea lelelor. Pe de altă parte, roşul este În credintele populare expresia vitalitatii maxime metafora plastică a tinereţii În plinătatea fortelor sale - ce trebuie să caracterizeze pe fiecare "Căluşar".
Peste brau, "Căluşarii" se Încing cu 3-S bete femeieşti, frumos Împodobite cu aleslituri şi uneori,
cu mllrgele şi paiele. Ciucurii de la capetele betelor sunt lăsaţi să cada liber, peste dimaşli, formând un
spectaculos efect de culoare În timpul jocului.
Din nou, regllsim În practica oferirii betelor de clitre fete şi nevestele tinere, arhaicele convingeri
magice 1n puterea tămăduitoare şi protectoare a obiectelor care au fost purtate de "Giluşa ri"; investite
cu pu te ri miraculoase pe timpul utiliz1lrii lor În ritual. După ce sunt "jucate În Cliluş" betele conferă
femeilor "imunitate" În faţa duhurilor rele; nim ic nu le mai poate atinge, după cum nici de ... Cliluşa ri~
•
care le-au jucat la Rusalii nu s-a putut apropia r1lul.
Din aceleaşi raţiuni, nevestele care au copii mici, dau "Gi1uşarilor~ sli-şi lege la brâu, tic.hiile
pruncilor (Frumoasa, Teieorman).
Mai puţin vizibil, dar nelipsit de su b brâul fiecllrui "ClI luşar " este pelinul şi usturoiul. Utilizarea
celor două plante, cu recunoscute vi rtuţi apotropaice - adevărate arme imbatabile În lupta cu spiritele
malefice - are scopul de a ocroti Ndiluşarii", de cele mai temut e vlit llmări pricinuite de actiunea
"Rusalelor/lelelor~: .. pocirea trupească'" şi "pierderea m i nţilor".
Un alt element cu functie simbolică
prezent
, În ţinuta "di luşariIOf" sunt batistele
de mână brodate, adunate tot de la fete.
Acestea sunt lucrate din pânz1l aibă de
bumbac şi brodate pe colţuri, cu frumoase
motive vegetale sau flora le. Batistele de
mană se Împăturesc În patru, cu colţurile
libere În jos şi se cos de brâul din talie,
respkt:§ndu-se o ordine prestabilitli:
batistll În faţa, câte una pe şolduri şi alta la
spate. De la o localitate la alta - În Oltenia şi
Muntenia - numărul batistelor,
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În câ teva localitllti din Teleorman (Zimnicele, Frumoasa) "Căluşa rii" purtau În fată, peste poalele
cămaşii, ,orţuri alese cu fi ori. Acestea se confectionau din pânză alM, cu motive de<:orative policrome,

iar pe margini erau bordate cu dantelă. În secolul al XX-lea,

În

zonele Vla~, Ilfov, Teleorman sunt

semnalate JOrţurfie ro,U.
,
O prezenţă mai puţin răspândită Între Însemnele ritual~ purtate de Hdi1uşari" pe talie, este salba
de clopoţei. În timpul cotidian, această piesă este o simplă cu rea prevăzută cu mai mulţi zurgalăi şi un
clopoţel,

care se pune În mod curent, la gâtui cailor. În contextul obiceiului, semnificativ este modul
de purtare al salbei, cu evidente trimiteri spre riturile de fecunditate. la Giu rgita şi Segarcea, În Dolj,
la MiMileşti, În Vlaşca, ,.salba de clopoţei'" se incinge peste şolduri, Iăsând-.o să cadă mult in faţă peste
pântec; dQP(!ţelul este poziţionat in zona phalusului. În cadrul unui joc numit "Rata", "Căluşarii" execută
anumite mişcări din şolduri pentru a face să sune zurgăllIii, subliniind ritmica mişcărilor, dar şi cu o
anumitll conotaţie eroticli.

,

,.
HCăluşeriiH
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Insemne purtate pe glezne/gambe
De la genunchi În jos, ,.caruşarii~ folosesc mai multe tipuri de piese pe care le asociază Într-o
ordine dictată de valoarea simbolică ce le este atribuită de spiritualitatea tradiţionaUi, materialelor din
care sunt lucrate fiecare. În Muntenia şi Oltenia, la opincile ,.Ciluşarilor'", fierarul satului prinde la spate,
.. pinteni cu cinci colţi'", iar uneori şi câte "cind clopoţei sau lurgăIăi .... Astfel împodobite, opl ncile de
Că l uşar se incalţă pesle ciorapi impletiti din rlină, legându-se de glezne, cu "târ$âni" din .. ~r" sau cu
curele de toval. În unele localit1iti se mai cos de ciorapi şi câteva "gogoşi de alamă" (zur~Iăi), ca În timpul
jocului acestea să .. zddindine" (sune), susţinand ritmul dansului.
Dincolo de marcarea soooră a ritmului eo..-egrafic, clopoţeii şi zurg;'itllii apar În costumatia
.. Q luşarilor" din perspectiva credinţelor magice, legate de prestigiul metal ului, capabil să alunge prin
sunetul său spiritele malefice . Nici o ~ armă" nu este mai eficientă În această actiune, ca sunetul metalului,
material purificat total prin foc, atunci dnd a fost obţinut (functiile metalurgiei alchimice).1
Pentru asemenea motivaţii, clopoţeii, zurgălăii şi pintenii de la picioarele "CliluŞarilor", au darul
de a alunga şi Îngrozi prin sunetul lor, duhuri le rele, ce trebuie să fugă departe de spaţiul vital al omului,
lăsând vatra satului, casa şi ograda ţăranu l ui, cu Întreaga lui familie, purificate de imixtiunea spiritelor
malefice ce i-ar putea distruge sporul casei şi liniştea.sufletească. În majorit atea satelor româneşti există
credinţa ca "jocul Cli l uşari lor" aduce noroc, sănătate şi, roade bogate În gospodăria unde se defăşoară.
Proprietaru l care a primit ~Căluşari i~ va fi ferit de multe rele peste an, precum focul şi moartea vitelor.1
Pri ntre zu rgălăii de pe gambele "C:iluşarilor~ di n Olte nia şi Mun tenia se prind ciucuri din lână
policromă sau se real izează un fel de jambiere, din postav sau pânză ai bă, pe care sunt cusu te motive
policrome; acest tip de jambiere sunt prinse sub genunchi.
În Transilvania insemnele rituale purtate de uQluşeri" pe gambe au o compoziţie mult mai
spectaculoasă. Pe o curea se prind mai multe .. zdrâncănele" (zurgăIăi) intercalate cu ciucuri lungi,
confectionaţi din mătase roşie, galbenă şi albastră (tricolori). Aceste Însemne se fixează sub genunchi,
iar În timpul jocului, "zdrâncănelele" şi ciucurii creează un interesant efect spectacular, captivând

AmÎncercatîn cele d~ mai sus o nouă lectu~ a t1nutt'1 vt'st1mt'nto'e o Călu1o,ilor, adoptând un tip
de an!lIiză interdiscipl inară care ne-a Îngăduit să descoperim, in spatele obiectelor etnografice cu statut
de În~mn ritual, o incredibilă bogăţie spirituală. Corobodlnd informatiile, catalogând şi sistematizând
datele, considerăm că inse~ne l e ritua le uti li zate rn de:sfi ş ur. re. obiceiului Ci luşa rilor, dar şi În cadrul
altor manifestă r i umane de grup similare, formează o catellorie distinctă de piese a patrimo niu lui
imate ri.l, pe care noi am numit-o ,.martori vizuali de spirirualirare popular(j"' .
Acest tip de prezente, chiar dacă stau sub semnul efemerului - se realizează numai pentru
practicarea ritualului şi trebuie si! dispar:! o dat1i cu terminarea acestuia - au totuşi trăinkia traditiei,
fiind concepute şi materializate, ori de câte ori se practică obiceiul, după aceleaşi 1ndătinate structuri
simboliCe. Din acest punct de vedere, "mDrtDfÎi vizuali de spiritualitate': ca şi folclofulliterar, muzical
şi coregrafie, vorbesc în limbajul formelor plastice, nu numai despre capacitatea oamenilor de a făuri
obiecte, piese de vestimentaţie sau podoabll, ci pot referi despre credinţele pe care ei le Împărtă~,
despre trăirile şi speranţele lor. Prin intermediul acestor ţinute ceremoniale, cu statut de .. martori putem
reconstitui preţioase informatii despre modul În care tăranul roman şi-a explicat misterele universului
inconjurător, Încercând a-i pătrunde t ainele şi a-Î stăpâni spiritele nevăzute.
N

atenţia asistenţei.'

Mira:-a EI1i1de, Akhlm~ bobl/o"lcm6, Editura v""m@~, 8ucur~, 1937:
2
Emil ~truliu, Forme rrodiţlo"ole de orgonizare D tiner.. ru/ui: c61lJŞDri~ Anuarul Mu, .. ului Etnacraflc il TfillIsllvani .. i, duj·Napoca, 1976, pp. 263 - 274
3
Mir~ Ocoş, Cdlu1erul r'oMilwm, jocul şi abicr1iul În si_, in .. MioriţaN. Revistă d .. etnografie ~I folclor,
nr. 2/1994, Deva, pp. 48-50.
1
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atestare il jocului căluşeresc dateazli din secolul al XVIII-lea şi o datorăm domnitorului
cărturar Dimitrie Cantemir. Sucdnta lui prezentare este marcată de un acut simţ al observaţiei dublat de
comentarii analitice care, deşi nu intenţioneazil să coboareÎn profunzimea şi complexitatea semnificaţiei,
pun în evidenţă trei aspecte definitorii ale acestui "joc aproape de efes": caracterul ezoteric, aspectul
rllzboinic şi funqiile taurnaturgice.
Iată cum descrie Dimitrie Cantemir desfăşurările coregrafice ale că l uşari lor pe care, de bună-seamă, le-il
urmărit pe viu În târguri şi sate:
" ... ei au peste o sutll de jocuri felurite şi câteva aşa de meşteşugite, Încât cei ce joacă pard'l nici nu ating pământul şi parcll zboară În vllzduh. În felul acesta petrec În jocuri necontenite cele zece zile Înt(e
Înălţarea la cera lui Hristos şi slirbătoarea Rusaliilor şi străbat toate tâ rgurile şi satele jucind şi sări nd ./. .. /
Dad'l o ceatll de acestea de căluşari Întâlneşte În 'drum alta, atunci trebuie să se lupte Între ele. Ceata
biruită se dă În lături din faţa celeilalte şi, după ce facÎnvoieli de pace, ceata biruită este supusă celeilalte
cete vreme de nouă ani.
N

Cea dintâi festivizare
ca reprezen tare aulică spectaculară este descrj~ de scriitorul secui Dozsa Daniel În romanul Komis /Iona, acesta plasându-I - fllră Îndoial ă ca ficţiune literară - la data Încoronării Voievodului
Mihai Viteazul În Alba-Iulia (10 octombrie 1599). Se vorbeşte despre un grup de 112 cliluşari care rostesc
ju rământul În faţa lui Baba Novac; 12 dintre ei joacă În vârful unui stâlp dovedindu-şi astfel virtuozitatea.
Vătaful Floreanu se dă peste cap de trei ori şi, când muzica se opreşte, rosteşte ură r i În cinstea Principelui Bathol)' Zsigismund, a Principesei Maria Cristina şi a lui Mihai-Vodă, neroul de la Nicopole H. Documentele istorice nu vi n În sprijinul acestei desfăşurări spectaculare, lnsă descrierea detaliată şi puternic
impregnată de emoţia privitorului de notă faptul d'I au torul s-a putut documenta undeva În Transilvania
secolului al XIX-lea.
,
Pe bună dreptate, folcloristu l Ovidiu Bârlea, În lucrarea sa din 1982, Eseu despre dansul popular
românesc, formulează urmlltoarele consideraţi i În legătură cu acest pasaj delimi tându-I de alte descrieri
care au intenţianali tate ştii nţifică: HScriitorul Dozsa redă, amplificând şi modificând după necesităţile romanului, un joc de d'lluşari aşa cum l-a putut vedea În acea vreme undeva În centrul Transilvaniei, foarte
probabil În jurul Reghinului, unde şi mărturiile de mai tâ rziu atestă practica de a sălta pe o roată fixată În
vâ rful unui par Înfipt În pământ ca una din culmile măiestriei d'lluşereşti."
Găluşul

CĂlUŞUl: ATESTĂRI ŞI PUNERE ÎN SCENĂ

Narcisa

Ştiucă

•

Căluşarii - ambasadori ai României
>~ . In anul 1935, la invitaţia English Folk Dance and Song Society, un grup de bărbaţi din PădureţiArgeş a participat la Festiv!llul international de dansuri de la londra. Urmare a succesului lor, trei ani
mai târziu, este tr imisă o altă ceatll despre care Mihai Pop notează Într-un articol publicat În Sociologie
românească III nr.10-12/1938: HEchipa de anul acesta are de vătaf peGrigore St an şi prezintă În alcătuirea
ei, un lucru demn de subliniat: 3 dintre jucătorii ei sunt sergenti de ştradă la politia Bucureştilor, iar 7.
angajati la Societatea Tramvaielor Bucureşti. Ci nci deci, sunt plecaţi de mu lt din satul lor, Îşi au rosturile
permanente În Bu cureşti, trăiesc cu fami liile aici şi nu mai 5 şi cu cei doi lă utari mai ţrăiesc şi astăzi În

•
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Pădureţi -Argeş".

transmiterea acestei tradiţii
spectaculoase este cea ,a vătafului Ilie Martin din
Păstrarea şi

Înregistrăm

În anul 1998 de la

generat legende Între care una dintre cele
. mai ,
Coloneşti (fostă Maldărul pe care am avut prilejul s-o
il

u r maşii săi :

•

"
" ...Căluşu' I-il scos din capu' lui cân' o fi avut 15-16 ani[ De la iei s:a transmis la Optaşi, P1idureti,
lârgu Măgura. la Început, cân' il pornit Ilie Martin Căluşu', n-avea decât 8-9 din Maldăru (Ristea lu'
Băbăţ, Triell, Niculaie lu' Gâ tuleţ), restu' era la Pădureţi, Târgu Măgura, Corbi şi Optaşi. De-aieea il ajuns
că s-a Întins peste tot Gl l uşu', că apoi au plecat din formatia lui şi -a u făcut altele acolo, la iei În sat, ca Ilie
Pliduroiu şi Grigore Stan de-Î zicea Răţoi!" (Valeridl Dan lis Garaolea, 49 ani)
" Propriu-râs_nu l-a inventat, l-a legat, a făcut suitele, cum sălâce acuma. Da' sunt şi figuri de-ale lui Ilie
Martin care nu mai sunt cunoscute acuma şi nu le mai poate face nimeni!U (Dumitru Soare zis Şleapu,
6S ani)
"Căluş u' a-nceput odată cu iei! S-a făcu t din mai multe jocuri pe care iei le-a jucat şi apoi a f.'lcut
şi ceata. EI a fost cu obiceiul ăsta şi la londra, unde a luat Zeiţa de Aur in 371 le-a înrT.;!ânat-o reRi,na
Elisabeta a II-a ! Costumu' lui a rămas acolo, la British Museum, În londra. Am primit acum mulţi ani o
scrisoare de acolo că îl au şi -I păstrează. Era cu fes turcesc, cu mărgele. Şi opincile şi pintenii sunt tot
acolo. Tata-mare a primit atunci două iepe pur sânge pe costum. Au venit la o lună-două cu trenul! Am
avut armăsari până mai'incoace din iepele alea!" (Stelian Martin, strllnepotul lui Ilie Martin, 45 ani)
În 1999 căluşarii din Optaşi - M,\igura au fost invitaţi să participe la Smithsonian Folklife Festival. Grupul
i-a avut in frunte pe Florea Giblea, Florică Turuianu şi Marius Scarlat, iar ca lăutar, pe neÎntrecutul Radu
Titirică. Reprezentaţiile căluşariior olteni s-au plasat, aşa cum ei Înşişi au apreciat, între autenticul din
vatra satului,
concesiile făcute scenei şi reconstituirea sumară. Succesul a fost asigurat mai ales de jocul
,
grotesc al mutului, dar şi de inserarea unor secvenţe rituale prec um ridicarea steagului şi hora dătătoare
de sănătate şi vigoare În care au fost antrenaţi spectatorii.
În. 2005 şi 2006 "ambasadorii Căluşului~ au fost grupurile din Cezieni, Vâlcele şi Coloneşti, care au
oferit spectacole de-a dreptu l electrizante la Expoziţia Universală Aiehi (Japonia), la Bruxelles şi la Paris,
aceasta din urmă, la invitaţia Comislei permanente a României de la UNESCO.

Că~uşul

in "Cântarea României"

Încărcat de semnificaţii fascinante prin arhaicitatea şi complexitatea lor, Căluşul a constituit una

dintre tradiţiile agreate şi intens promovate (chiar exploatate ideologic) În perioada comunistă. Desigur
că un argument în plusin favoarea promovării şi valorificării scenice şi aÎnvestirii acestui obicei cu valenţe
emblematice pentru zona O.lt ului a fost faptul că Nicolae Ceauşescu era originar din acestă zonă . Aşa se
face că, la patru ani după ce a devenit secretar general al CC al P.CR., iar peste doi ani, preşedinte
al Consiliului de Stat, s-a inaugurat Concursul int~rjudeţean uCă!uşul Românesc", iar Caracalul, fosta
capitală a judeţului Romanaţi, a devenit "capitala Căluşului românesc".
Răsfoind presa locală a anilor ,80, putem doar să ne imaginăm (dacă nu am fost părtaşi la
acele evenimente) cât de importantă era această confruntare pentru afirmarea virtuozităţii şi vigorii
ansamblurilor de dansatori (căluşari din Oltenia şi Muntenia, căluşeri din Transilvania şi căiuţi din
Moldova şi Bucovina), dar şi la importanţa acordată evenimentului ",sine.
60

,
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Integrat fazei naţionale a Festivalului uCântarea României", "Căl uş ul Românesc" se desfăşura in a
.
doua jumătate a lunii iunie, dar anumite ediţii au avut loc in septembrie (ediţia a XVI-a, 7-8 septembrie
19851 sau august (ediţia a XXI-a, 26-28 august), fie În funcţie de Închei~rea campaniei agricole, fie În
funcţie de derularea celor1,!lte etape (de masă , zonale, regionale ) ale manifestării.
Astfel, gazeta "Oltul (organ al Comit etului Judeţean Olt al P.CR. şi al Consiliului popular judeţean)
consemnează la data de24 iunie 1980 (an Xllt, nr. 2253) desfăşurarea - Între 21 şi 23 ale aceleiaşi luni - a
ediţiei a XII-a festivalului prefaţată de sesiunea ştiinţifică ,;rradiţie şi continuitate in creaţia populară", la
care, printre alţii, au prezentat comunicări Paul Petrescu ("Tradiţie şi continuitateÎn arhitectura populară
a Romanien, Ion V1ăduţiu ("Contr ibuţii ale creaţiei populare la cultura populară .co ntemporană") şi
Tancred Bănăţeanu ("Probleme de tradiţie şi continuitate in creaţia artistică românească ).
În 1981, Festivalul interjudeţean "Că l uşul românesc" reunea 45 deformaţii de căl uşari dinjudeţele:
Argeş, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Olt, sibiu şi Vâlcea. Printre laureaţi se numărau: că minele
culturale din Vâlcele, Optaşi-Măgura, Colon eşti, Icoana şi Radomireşti, toate din judeţul Olt, iar pe locul
al doilea s-au plasat căminele cult urale din Osica de Sus, Priseaca, Şerbăneşti, Tufeni şi casele de cultură
din Caracal şi Drăgăneşti-Olt. Grupurile !ărăneşti din Oteşani-Vâlcea, Floreşti -Ţânţăreni (Gorj), precum
şi cele din Olt (Movileni, Mărunţei-BăIăneşti, Dobrosloveni, Perieţi, Cârlogani şi Potcoava) au prezentat
spectacole puse sub semnul unei sumare adaptări scenice, .plasându-se pe locul III. Preniiul special
al juriului a revenit echipei de dansuri bărbăteşti c;iluşereşti din Petreşti (Dâmboviţa). Tot În acelaşi
context competiţional s-au decernat premii care au avut in anii următori o influenţi! deosebită asupra
performerilor: diploma pentru cel mai bun dansator şi placheta festivalului interjudeţean au revenit lui
Iliuţă Brăileanu de la liceul Pedagogic din Slatina, Marin Scarlat din Optaşi-Măgura, Marin Dumitru şi
Ilie Pădurariu (76 ani). În acea vreme formaţia de căluşari de la Vâlcl.:le-Olt era etichetată drept: uechipa
u
reprezentativă pe plan naţional ; Întrucât era laureată a Festivalului Naţional uCântarea României şi
participase cu succes la o confruntare in ternaţio~ală de prestigiu (Burgas - Bulgaria).
Un an mai tâniu, presa con~mnează o schimbare de viziune: aducerea pe scenă a secvenţelor
rituale precum jură mântui şi ridica rea steagului, pantomimele mutului luatul din Căluş şi vindecarea prin
jot.
Acelaşi cotidian consemneazăÎn nr. 2567 (1 iulie 1986) uvaloroasa confirmarea unităţii şi perenităţii
folclorului nostr.uu, publicând palmaresul concursului in urma detiberll rii juriului care l-a avut in frunte
pe prof. dr. doc. Mihai Pop: căluşarii din Dobrun şi Vâlcele, alături de rei din Col~neşti (toţi din judeţul
Olt) au impărţit podiumul cu dansatorii de la IPTE Alexandria; pe locul doi s-au plasat formaţiile de căiuţi
din DeJeni (I aşi ) şi căluşarii din Caracal, Şerbăneşti şi Optaşi, a lătu ri de u bucureştenii" de la IUG uGriviţa
Roşie". S-au urcat pe treapta a treia a podiumului căluşerii din Recea-Braşov, căluşarii din Curtişoara şi
Potcoava (Olt), din Stolnici (Argeş).şi din Şirineasa (Vâlcea). Premiul pentru merite deosebite in mişcarea
artistică de masă â fost cucerit de căI uşarii din Scorniceşti -Olt, iar premiul pentru preluarea şi transmiterea
tradiţiilor căluşereşti, de formaţiile din Radovanu (CăIăraşi) şi Ziduri-Odobeşti (Dâmboviţa) . Un premiu
individual a obţinut Ovidiu Ghiţă din Dobrun-Olt. A fost una dintre ediţiile reuşite, căci se punea accentul
pe numărul participanţilor, Of la acea dată au fost prezente S6 de formaţii din 21 de judeţe (dintre care
24 din Olt), adică peste 1500 de căluşari!
H
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la edit ia din 1988 au fost decern ate premii individuale ~tafului George Ghita şi celor doi tii ai
511i, precum ş i veteranilor Ilie Ene de 70 de ani din Valea Mare, Ud Militaru de 63 din Orăgăne.şri-Olt şi
Florea Matei de 67 de ani din Potcoava. Se con semnează ş i excelenta evoluţie il formaţiilor din Vâlce le
şi Dobrun (mereu În l u ptă pentru locul 1), a ce lor din Osica de Sus şi Stoidl neşti, ca şi prezenţa grupurilor
.trad iţionale

de

bătrâ ni

d in Potcoava, Cârl ogani,

Curţi şOiI ra ,

Vala Mare şi Brâncove ni.

•

Festivalul

NaţionatllCăluşul

Românesc"

astăzi

, Chiarin contextul mutatiilor politico-sociale de dupa Revolutia di n 1989, festivalul dedicat pastrarii
şi perpetuarii acestui obicei străvechi Îşi dovedeşte vigoa rea. Gazduit de mu nicipiul Caracal, Festivalul
National "Caluşul Românesc" s-a aflat În anul 2008 la cea de-a XXXIX-a editie co nstitu ind cadrul agonistic
de manife stare, cu precadere, a virtuolitatii dansulu i. Fara a avea amploarea de odinioară, Într~cât se
re unesc doar grupurile tradiţionale silte şti, formaţiile şi ansa mblurile di n localitatile in care acest obicei a
existat ca traditie vie, acesta este ura indoia la punct ul de referinţa al tezau rizarii obiceiului, fie În forme
complexe (prezentarea unor secvente rituale), fie ca transm ite re a componentei ese ntiale: dansul. Prin
aceasta, festivalul contribuie la stimularea inte resul ui pent ru aceast3 va loa re e mblematidl româneasca
şi la cultivarea in rândul tinerilor a ata~mentului pentru t rad itie.
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Câteva cuvinte de~re UNESCO - organizaţia mondială ce se preocupă

de Î!'văţământ, ştimţă şi de cultură
•

UNESCO - Organizat!iI Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură s-a
noiembrie 1945 ca o agenţie specializată il ONU - Organizaţia Naţiunilor Unite.

infiinţat

În 16

În prezent UNESCO. are 193 de state membre, România devenind membru UNESCO la 27 iulie

1956.

În aoul2003 s-a adoptat de către UNESCO: Con~nţia pentru Sohlgardarea Patrimoniului Cutturol
Imaterial sau il Hpatrimoniului viu.! menită să protejeze şi să susţină diversitatea cutturală şi să asigure
continuitatea creativiti'ltii culturale .

•

Domeniile vizate de această convenţie UNESCO sunt:

orale induzându-se aici şi limbajul şi terminologiile lingvistice sPe.cifice ea
purtătoare a patrimoniului cultural imaterial;
artele spectacolului - În sens tradiţional- muzică, dans şi teatru tradiţionale;
practici sociale, ritualuri şi evenimente festive - sărbători traditionale;
cunoştinte şi practici despre natură şi univers;
cu.noaşterea privind practicarea meşteşuguri lor tradiţionale.
>
Patrimoniul c.ultural imaterial este definit de Convenţi a- UNESCO din anullOO3 ca fiind practicil
reprezentările şi manifestările, expresiile, cunoştintele şi Îndeletnicirile recunoscute de către anumite
grupuri sau comunităti ca parte a patrimoniului lor cultural.
Din acest patrimoniu cultural imaterial Conveţia UNESCO recomandă spre salvgardare acel
patrimoniu care:
este transmis din generatie În generaţie;
'.
este păstrat În permanenţă de grupuri sau comunităti În cadrul lor propriu şi În strânsă corelaţie
cu geografia şi istoria acestora;
asigură un sentiment de identitate şi continuitate pentru comunitătile şi grupurile din care provine;
promovează respectul faţă de diversitatea culturală şi creativitatea umană ;
, - este conformă cu instrumentele internationale relative la drepturile omului;
asigură respectul reciproc Între comunităţi şi dezvoltarea sustenabilă a acestora .
Înainte de a se ajunge la această importantă Conventie pentru salvgardarea patrimoniului cultural
imaterial, UNESCO a adoptat În iunie 1997:
expresiile

şi tradiţiile

r,

CUM A DEVENIT "RITUALUL CĂLUŞUlUI" CAPODOPERĂ
A PATRIMONIULUI ORAL ŞI IMATERIAL Al UMANITĂTII
Florin Filip
•

-

...

Proclamatia copodaperelar patrimoniului araI şi imaterial al umanităţii.

•

66

,

Iar În noiembrie 1998 Consiliul Executiv al UNESCO adoptă Regulamentul relativ la această
proclamaţie, regulament ce se bazează În principal pe:
- ' , sensibilizarea importanţei patrimoniului cultural imaterial şi necesitatea salvgardării acest~ia ;
inventarier~a acestui patrimoniu Într-o listă a patrimoniului cultural imaterial al umanitătii;
Încurajarea statelor membre UNESCO de a institui inventarieri nationale şi de a lua măsuri juridice
şi administrative de protejare a propriului patrimoniu cultural imaterial;
susţinerea participării artiştilor traditionali şi a creatorilor traditionali locali la inventarierea,
protejarea, perpetuarea şi, unde este cazul, la revitalizarea propri ului patrimoniu cultural imaterial.
Ca urmare a acestui regulament s-a alcătuit şi un ghid pentru candidaturile la acest extrem de
important titlu: Capodoperă a Patrimoniului Oral al Umanităţii.
'

•••
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Ritualul Căluşului
În anul 2001, la iniţiativa dr. Ioan Opriş, pe atunci secretar de stat la Ministerul Culturii, s-a format
o echipa de promotori ai ca ndidaturii României la acest titlu, candidatură ce îşi do rea recunoaşterea
,CiluJului ca una dintre capodoperele patrimoniului cultural imaterial al omenirii.
Echipa de promotori ai dosarului de candidatură pentru "Ritualul diluşului":
Or. Ioan Opriş;

Florin Filip;
Or. Ion Ghinoi u;

Prin grija cond uceriL Ministerului Culturii şi Culte lor şi personal a dr. Vi rgil Ştefan Nitulescu,
secretar genera l al Ministerului Culturii şi Cultel or s-a constituit Comisia Natianalii pentru Salvgardarea
Ca"J!opere; Patrimoniului CulturallmaterJa/ .. RJtua/ul Calu~ulu;~, care, ulterior a deveni t subcomisie
În cadrul Comisiei National.e a de Salvgardare it Patrimoniului Cultural Naţional Imaterial, comisie de
specialitate pe lâng<'l Ministerul Culturii şi Culte lor.
Primul proiect rkous de Romaniq la UNESCO Dţt!tru promqyqCţa si Qrqteiareq unei capodopere
de D9!dmoniu orol si imaterial al umanitatiL a fost un succes l

Or. NarCÎsa Ştiucă;
Or. Doina lşfănoni;
Of. Sanda l;! rionescu;
Dorin Teodorescu.
În cursul anului 2002 echipa il elaborat dosarul de candidatură prin efortul membrilor săi şi cu
OOflcursul instituţiilor reprezentate:
'
Ministerul Cult urii şi Cultelor
Institutul de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu"
Centrul National pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Muzeul Satului
Fundatia NUniversitatea pentru TotiN, Slatina, judetul Olt.

•

Dosarul de ca ndidatur ll a fost Însotit de un film de 10 minute realizat de dtre Editura Video, În
satul Sârbi-M<'Igura, comuna OPtaşi, judetul Olt, În perioada Rusaliilor a anului 2002, În care s-a u surprins:
jurământul cetei de d luşa ri, jocul acestora prin sat şi desfacerea steagului la sfârşitul perioadei de Njoc".
În aceeaşi var<'!, la Slatina, s-a orga nizat Simpozionul International Nal uşul - tezaur unive rsal",
simpozion la care au participat specialişti În domeniu din tară şi din str<'lin<'ltate.
Comunidlrile de la simpozion au fost editate Într-un volum bilingv - româno-francez, ca şi un
volum al d-Iui dr. Ion Ghinoiu despre ~aluşari~.
Volumele editate au fost trimise la sediul Delegaţiei Permanente a României pe lângli UNESCO care
a Înaintat dosa rul de candidatura Secretariatului Genetal al UNESCO.
În iunie 2003 juriul international a fost reticent in privinta prodamlirii "Ritualului a luşul ui" drept
capodoper<'l a patrimooiului cultural universal. Drept urmare s-au cerut complet<'lri la dosarul initial,
completllri care au fost făcute de membrii echipei, dar şi de instituti ile implicate, indusiv Delegatia
Permanent<'i a României pe lânsa UN ESCO.
Şi,

in s/â~lt la 25 noiembrie 1005 UNESCO a proclamat:
.. Ritualul Călu~ulul" drept Capodopera a Patrimoniului Cultural şi Imaterial al Umanitărlll
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Membrii Comisiei Naţionale "Ritualul Căluşului 'J
1. Prof. dr. Ion Ghlnolu, secretar ştiintific, Institutul de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu" al
Academiei Române - Preşedinte
iRncNno!u ............ C9!!I
2. Drd. Florin Ionuţ FiliP. expert cultural,

Administidţia

Fondului Cultural Natiooal - Membru

io;!nneaghu@yaboo·cpm

3. Cont. univ. dr. Narcisa A1exandl1l Ştiuci, CiI.tedra de Etnologie şi Folclor il Facultlitii de litere,
Universitatea din Bucureşti - Membru
sti_"whoo <D!!I
4. Drd. Dana Gabriel. Petrică, director, Centrul National pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale - Membru
n

,

oono.!!dJjcopqv-?rt ro

S. Of. Ooina IJfinonl, cercetător, Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" Bucureşti - Membru
d<>;n<olsf,,,,,,,I!!YI,,,,,,'cqm

6. Of. Ioana Popescu, cercetAtor, Muzeul pranului R,omân

Bucureşti

- Membru

iaoooesc:u!!rlbllnk ro

7. Sruno Iosif Mastan, coordooator de proiecte,

Fundaţia

pentru

Meşteşuguri

- Membru

mim." brwnoj!ythoolr

Secret ar
Elena Gavriluţiu - Secretar
•

1. Documentare fi Inventariere
IdentitK;area comuni~ti lor care păstreazli acest bun de Patrimooiu Cultural Imaterial;
Studiul documentelor şi arhivelor;
Cercetarea pluridisciplinarll a comunitllţilor identificate;
Investigarea formelor Înrudite.
II. Conservarea datelor privind Capodopera Patrimoniului Culturallmeterial"Ritualul Ciluşulul";
Constituirea şi În treţinerea bazelor de date;
Alc.lituirea de bibliografii generale;
Arhivarea studiilor şi documentelor.
III. Valorificarea Capodoperel Patrimoniului Cultural Imaterial "Ritualul Căluşului";
Elaborarea şi susţinerea unor mllsuri de informare cu privire la Capodopera Patrimoniului Cultural
Imaterial;
~
.
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,

Îmbunlltllţirea cadrului legişla tiv şi administrativ refe ritor la Patrimoniul Cultural Imaterial;
SuSţinerea şi dezvoltarea de parteneriate cu autoritllţi, insti tUţii, ONG-uri şi firme interesate În valorificarea
ace~i bun de Patrimoniu Cultural Imaterial;
,
Cooperarea cu Ministeru! Educaţiei şi Cercet Arii pentru introducerea predllrii specializate a
elementelor de Patrimoniu Cultural Imaterial in curricula şcolară preuniversitarll şi universitarll.
IV. Promovarea şi difuzarea Capodoperei Patrimoniului Cultunllimaterial" Ritualul Căluşului":'
Promovarea bunului de Patrimooiu Cultural Imaterial la nivel local, naţional şi internaţional;
SuSţinerea campaniei mass media şi de informare privind capodopera Patrimoniului CulturallmaterÎal
"Ritualul Căluşu lui";
Cooperarea cu Autoritatea Naţionalll pentru Turism pentru promovarea acestei tradiţii.
V. Protejarea fenomenului:
Includerea În proiectul legii patrimoniului cultural imaterial a capitolului CAPODOPERE ALE
PATRIMONIULUI ORAL ŞI IMATERIAL AL UMANITĂŢII;
Elaborarea statutului de zone, obiceiuri, traditii, meşteşuguri şi creatii populare protejate;
Asigura rea transmiterii tradiţionale a ac~stei tradiţii şi protejarea purtatorilor acesteia;
SuSţinerea creatorilor şi purtători lor patrimoniului cultural imateri al În conselVilrea şi transmiterea
"Ritualufui Ciluşului".
)
VI. Cooperarea internaţională:
Promovarea internaţiona lă a Capodoperei Patrimoniului Cultural Imaterial "Ritualul Cli luşul ui ~ prin
institutele culturale româneşti/centrele culturale din străinătate;
Cooperarea cu orga nisme simitare din taril e semnatare ale Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului
cultural imaterial aprobată la Paris În data de 17 octombrie 2003; _.
Cooperarea cu organisme specializate În patrimoniu cultural imaterial din alte ţă ri ;
Promovarea particip1ir'ii purtători lor acestui bun de Patrimoniu Cul tural Imaterial la evenimentele
culturale internationale .
VII. Controlul li evaluarea proiectelor:
Cd"misia va fi organismul de evaluare şi control al Programului de Salvgardare a capodoperei Patrimoniului
Cultural Imaterial "Ritualului Ciluşului".

•
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MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial
Subcomisia Naţională pentru Salvgardarea "Ritualului Căluşului"
EDITURA VIDEO
THE MINISTRY OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE - ROMANIA
-.
The National Committee for Safeguarding the Intangibil! Cultural Heritage
The Sub~ommittee for Safeguardingthe Masterpiece ofthe Or,,1 and Intangible Heritage
of Humanity "The Căluş Ritual"
'
EDITURA VIDEO
MINISTERE DE LA'CULTURE ET DU PATRIMOINE NATIONAL - ROUMANIE
Comm;ss;on Nationale pour la Sauvegarde du Patr;mo;ne Culturellmmater;el .
Sous-comm;ss;on Nationale pour la Sauvegarde du Chef d'oeuvre du patr;mo;ne oral et
;mmater;el de I'human;t~: le R;tuel du Că/uş
EDITURA VIDEO

•

•

•

•
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1. Home
I
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
Comisia Naţională pentru Satvgardarea Patrimoniului Cultural
Imaterial
Subcomisia Naţiona l ă pentru Salvgardarea Ritua lului Căluşu l u i

Butoane:

•

Română/ F ranceză/Eng l eză

II. Ritualul Căluşului
praf. dr. Ion Ghinoiu, Căluşul rom ânesc
dr. Do ina lşfanonC Costumul căluşariior
dr. Narcisa Ştiucă,~ăluşul , atestăr i şi punere În scenă
Florin Filip, Cum a devenit Ritualul Căluşului Capodoperă a
Patrimoniului Oral şi Imaterial al Umanităţii
III. Galerie foto
IV. Contact
Ministerul Cu lturii

şi

Patrimoniului

Naţiona l -

www.cu ltura.ro
"

V. Legături
I nstituţii

•

Naţiona l pentru Conservarea şi Promovarţa Culturii
Trad i ţ i ona l e
'
- centre le ju,geţene pentru conservarea şi promovarea culturii

- Centrul

•

•

trad i ţ i ona l e : Argeş, Dâmboviţa,

Dolj, Giurgiu, Olt, Teleorman, Vâlcea

- muzee: Muzeul Satului "Dimitrie Gusti", Muzeul Ţăranu l u i Român,
Muzeul Judeţean Olt etc.
- Institutul de Etnografie ş i Folclor IIConstantin Brăi l o i u"

•
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CALUL ÎN SPIRITUALITATEA ROMÂNEASCĂ
Cal ~ndarul popular
•

În calendarul popular anul pastoral era structurat pe două anoti mpuri: iarna; patronată de lup,
personificare il întunericului şi frigului, şi vara, patronată de cal, personificare il luminii şi căldurii. Între
aceste divinităţi zoomorfe, Lupul şi Calul, şi ilştrii care măsoară timpu l oamenilor, Luna şi Soarele, sun t
tainice legături: lupul este asociat cu astrul luna r căreia îi cân tă noaptea urlând, calul cu ast rul solar
pe care îl ajută ziua să urce pe bolta cerului, de la răsărit până la ze nit. Dacă sărbă to rile şi obiceiurile
dedicate lupului sunt grupate pe tim p de iarnă, cele ale calului (Sântoaderul cel Mare, Caii lui Sântoader,
Joia lepelor, Strat de Rusalii sau Strodul .Rusaliilor, Paştele Cailor, Moşii de Va ră sa u Sâmbăta Rusaliilor)
sunt concentra te pe tim p de va ră.

•

v

_

CALUŞUL

Calul, animal fantastic pe care 9ffiUI preistoric I-il trecut În rândul zeilor, il fost atestat pe toate
meridianele unde il trăi t~ p:opoarele l umii vechi (indienii, grecii, romanii, celţii, dacii şi altele) l-au venerat
însă d iferit. O formă contemporană de supravieţuire il cultului său este Că/uşu/, ceremonial moşte ni t de
români de la strămoşii lor autohtoni, geto-dacii. t

ROMANESC

Ion Ghinoiu

•

...

Arta

•

p.opulară

În arta populară motivul artistic al calului apare în trei ipostaze: ca pul, singur sau în soţit de 'gât;.
corpul În Întregime; calul Împreună cu zeul purtat în spate (Sângiorz, Sânnicoară) sau În. car ceresc
(Sântilie). Reprezentarea capului de cal avea aceleaşi semnificaţii apotropaice şi aceleaşi puteri magice
ca reprezentarea Întregului corp, Capet ele de cal din lem n cioplit apa r la aşa-numitele /ântâni cu cai
(Oltenia), pe coada căucelor de bău t apă (sudul României), la frontoanele caselor (Dobrogea), la intrarea
În bordeie (Romanaţi), la grinzilfi! t ra,nsversale ahi prispei (Moldova, Olte nia), la porţile maramureşene,
la unele gri nzi exterioare ale bisericilor din lemn (Moldova, Ţara Românească şi Transilvania), la laviţe,
pe" un~ltele de muncă, pe Iă·zile de zestre şi leagăn ele de copii. Calul apare modelat În lut (ceramica de
Pisc şi de Pucheni din jud. Prahova) şi, foarte frecvent , pe texti lele cusute sau ţesute În război.

Repartiţia geografică

Că/uşu/ui

Elemente a le cererilOnialului Că/uşului români lor au fost asimi late, sporad ic, de popoa rele
balcanice. Astfel, Că/uşul atest at În nordul8ulgariei este aproape iden tic cu cel d in Oltenia, În special cu
cel chn Dolj. O variantă a Căluşului a fost atestată În sudul Macedoniei, la populaţia slavo-bulgară ,dintre
lenidje şi Vardar, precum şi la meglenoromâni.
La nord de blocul compact al obiceiului căluşăresc apar urme ale sale la rut enii din Galiţia şi, de
aici, din ce În ce mai şterse spre vestul Europei. Su r prinză to r, a fost atestată o variantă asemănă toare cu
Că/uşul carpato-dunărean chia r la extremitatea vestică a continentul].li, În Marea Britanie: "La englezi,
scria etoograful Romu lus Vu(a, Că/uşul - Hobbyhors - apare şi În societatea unor dansatori care purtau
clopoţei la picioare şi se numeau Morris-dancers. Ei umblau la Paşti, la În tâi mai, Înălţarea Domnului,

•
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Rusali; şi chiar la ospete N • Este greu de precizat cum a ajuns Că/uşu/la englezi: prin cel,i; care au convieţuit
o perioadă de timp cu dacii, prin intermediul legiona rilor romani sau prin alt lŢlijloc.
\
Românii păstrează În calendarul popular trei tipuri de dansuri cabaline: Că/uşu/la Rusalii, Calul
şi Căiutii la Anul Nou, Că/uşerii la Crăciun şi Rusalii. Cel mai cunoscut dintre acestea, Ritual!!' Că/uşu/ui,
'il

fost declarat la 24 noiembrie 2005

capodoperă culturală il

omenirii

şi

Perfonneri (2006)

I

inclus pe lista Patrimoniului

Cultural Imaterial al UNESCO.
Pentru cunoaşterea aprofundatil il acest ui fenomen cultural Comisia Naţiona lă pentru Salvgardarea
Capodopere; Patrimoniului Cultural Imaterial HRitualul Giluşului~ il initiat o amplă documentare pe baza
a doull chestionare :
Păstrarea, transmiterea şi valorificarea tradiţiei Căluşului şi a manifestărilor similare, la care au
răspuns operatori culturali din zonele În ca re se practicii aceastll traditie;
Căluşul. Chestionar pentru Înregistrarea tradiţiei pe teren, instrument de lucru ca re urmează slI
fie utilizat de specialişti În satele care practicll sau au practicat ritualul Căluşului.
Răspunsurile primite la primul chestionar au fost prelucrare statistic şi reprezentafeÎ[l următoarele
grafice:

.28%

. 15%
024%

o Tineri căsători~

010%

• Bă~aţi maturi

d Barba\1 v3rstnlcl
o CopII
• G~e mixte de vârstă şi statut

Dansuri căluşereşti cu functie ritual
ceremonială (2006)

Forma de

. 5%·

...

păstrare

(2006)

•

,

(şco"rl)

37%

0 25%
. 15%

o căluş de Rusalii
O căiuti la Anul Nou
12

o Genuină
• Reconstituită
O Scenică :' formatii săteşti O Scenică: prelucrată
• Latentă
O Documentară
'

• căluşer de Crăciun O căluşer de Rusalii
• Calul la Anul Nou

,
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Modalită1i

de transmitere (2006)

Animatori culturali - valorificare
(2006)

,

0 9%

.......,..-..

0 14%

,

_ 31"/0
[]

\1

Tradiţional .

046%

Vătafi

recunoscuti

O Coregrafi

Asistat O Profesionist

. 'nstr!Jctori de formaţii

O Ake categorii

Moda l itătl

de conservare şi valorificare
Instituţi i impUcate (2006)

....

..

0"'
"

Studii,
•

cercetări, inregistrări

(2006)

CI 18%
/T'

0 15%

24%

0 18%

>

•

D Monografii
• Cac" do eullIri
o Inlpoc:tonto $(ola ...

o Capitole in studii mai ample O Filme documentare
,
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• Studii coreografIC8
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Pentru definirea arealului unde se mai practică
au fost folosite pentru redactarea următoarelor hărti:
u < ....

"

astăzi

Ritualul

Căluşului, informa~iile Înregistrate
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