
Căluşul
Unde: în anumite sate din Oltenia şi Muntenia 

Cine: grupuri de bărbaţi

Când: timp de 9 zile, începând cu duminica Rusaliilor (la 50 de zile după Paşti)

Ce este: un obicei ritual complex

Ritul Căluşului este un obicei străvechi, încă viu în anumite sate din Oltenia şi Muntenia. Este 
un ritual amplu pe care grupuri de bărbaţi, de vârste diverse, îl parcurg împreună cu credinţa că 
stârnesc în mijlocul spectatorilor energii pozitive. Acestea aduc vindecare, fertilitate, belşug şi 
îndepărtează forţele potrivnice, numite de ei iele, rusalii, şoimane. În unele locuri căluşarii merg ca 
şi colindătorii din casă în casă, în altele joacă în mijlocul satului. Unele cete joacă doar în satul lor, 
altele bat zeci de kilometri de-a lungul mai multor zile. Dintre cetele de căluşari unele participă şi la 
festivalurile folclorice, întrecându-se pe scenă în virtuozitatea dansului. 

Jocul căluşului:
• dans
• muzică 
• costum 
• obiecte, acţiuni, reguli rituale
• texte

Azi: 
• spontan, obicei arhaic, practicat 

neîntrerupt în unele sate, de secole
• pe scenă – scos din context, cu accent pe 

spectacolul dansului 

Rosturi în ceată: 
• vătaful – conduce grupul, primeşte sau înlătură membri din ceată, deţine 

tainele ritualului. Secretele căluşereşti sunt transmise prin vătaf – uneori din 
tată în fiu, alteori printr-un urmaş pe care vătaful şi-l alege. 

• stegarul – poartă căluşul, steagul grupului, care este investit cu puteri magice 
– o prăjină împodobită cu un ştergar frumos lucrat, cu diverse accesorii 
colorate şi cu plante de leac şi belşug: pelin, usturoi, busuioc, frunze de nuc, 
spice de grâu şi altele: „cu cât este mai înalt cu atât este mai bine”. 

• mutul – este un personaj comic care antrenează grupul în diverse şotii, dar 
struneşte şi dansul cu mişcări energice. Este respectat aproape ca şi vătaful. 
Este mascat şi poartă sabie. Mutul trasează cercul în care se petrece dansul.

Cum se petrece? 
• vătaful adună şi organizează ceata 
• se confecţionează steagul 
• membrii cetei se leagă împreună cu un jurământ tainic, în fiecare an înainte de a 

porni jocul
• căluşarii joacă pe la gazde, însoţiţi de lăutari; sunt aşteptaţi şi primiţi ca o veste 

bună. Li se pun copii în braţe ca micuţilor să le fie de sănătate. În hora căluşarilor 
sau agăţate de ei sunt: grăunţe, lână, apă, sare, pelin, usturoi. Acestea sunt 
împărţite mai apoi de gazdă şi altor doritori, care le poartă la brâu ca să nu cadă 
pradă ielelor. Sunt puse şi printre seminţele de semănat ca să aducă belşug.

• la final spectatorii intră şi ei în joc şi se încarcă de energiile căluşarilor. Ceata este 
cinstită cu bani şi bucate, precum colindătorii.

• prin participarea la joc, căluşarii şi familiile lor dobândesc un soi de protecţie 
simbolică împotriva duhurilor potrivnice.

• la sfârşitul perioadei de căluş, steagul se desface, apoi se îngroapă, tot în taină,  
şi ceata se risipeşte. 

Află mai mult aici

iele – ființe imaginare din 
mitologia populară românească, 
înfățişate ca nişte fete frumoase, 
îmbrăcate în alb, care apar numai 
noaptea, vrăjindu-i, prin cântecul 
şi prin jocul lor, pe bărbați, asupra 
cărora au puteri nefaste.
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Căluşarii poartă straie ţărăneşti bărbăteşti de sărbătoare, 
împodobite în plus cu bete, panglici, mărgele, pinteni, ciucuri, 
clopoţei, batiste – unele primite de la mame de copii mici 
şi fete de măritat, ca să fie „jucate în căluş” şi să primească 
energia bună a dansului. Culorile vii şi sunetele stridente sunt 
şi ele arme împotriva ielelor. 

Căluşul astăzi: 
• a face parte din ceată este un semn bun, de maturitate şi apreciere; 

căluşarii sunt bine văzuţi în comunitate 
• iniţierea nu este doar în dans, ci şi în anumite virtuţi ale bărbăţiei 

sufleteşti: respectarea cuvântului dat, capacitatea de supunere şi 
ascultare, disciplina, puterea de a păstra un secret

• pentru unii continuă să fie un ritual, pentru alţii un mod de distracţie
• un mod de a-şi face cunoscut satul în întrecerile folclorice de scenă
• poate fi tratat şi ca o sursă ocazională de câştig
 

A.S.
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