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Ritual, iată un cuvânt care te trimite direct în inima satului arhaic. Am avut 
bucuria să-l pot cunoaște și înțelege pe viu, în campaniile de cercetare a satelor, 

conduse de Profesorul Gusti. Ritualul este o înșiruire de gesturi și fapte care 

urmăresc îndeplinirea unui scop tainic, legat de lumea nevăzută. În satul tradi-

țional, există ritualuri care însoțesc cele mai importante momente ale existenței: 

nașterea, nunta, moartea, dar și evenimente anuale legate de anul agricol: semăna-

tul, culesul și altele. Ritualurile urmează legi nescrise dar foarte stricte și rosturi 

transmise din bătrâni, din timpuri foarte, foarte îndepărtate. În satele noastre, 

ritualurile din timpurile precreștine se împletesc cu sărbătorile bisericești, căci 
credința oamenilor păstrează încă anumite elemente ale credințelor arhaice.

Este unul dintre semnele de trecutul foarte îndepărtat al satelor 
românești. Poate, te gândești că nu vei mai găsi ritualuri arhaice 
decât prin îndepărtatul Orient ori prin Africa. Un drum până în 
Oltenia în zilele de Rusalii e destul ca să poți vedea cu ochii tăi un 
obicei în care dansul se împletește cu puterea plantelor, a muzicii, 
cu rânduieli tainice, căpătând puteri vindecătoare. 

15

Când ne-am dus la Sârbii Măgura… ne-am dus pă sală să ne 
culcăm.(…) şi Gheorghe, vecinu’ meu, a auzit pă sus Oraţiili. 
Oraţiili cântau noaptea cum ar juca Căluşu’: Şoimanili. Şi 
spune Gheorghe: „Bă, ia auzi Şoimanili, nea Marine!…” Pă 
sus pă acolo făcea: „Hălăi-şa! Hălăi-şa! Zâce-aşa! Zâce-
aşa!…” Cum strigă vătafu’ de Căluş. Erau Şoimanili noap-
tea…! Să auzea, dom’ne, Căluşu’…! Şi juca Căluşu’ Şoimanili 
alea…! Vezi, cum e asta, din bătrâni s-aude aşa…! (…) (Marin 
Șocaie, zis Bobob,n.1935, unul dintre vătafii legendari ai Olteniei, 
într-un interviu luat în 2008)

Precreștin – dinainte de apariția 
creștinismului sau de încreștinarea unei 
anumite populații. 

Duminica Rusaliilor – în Antichitate era 
o sărbătoare a primelor roade, a începutului 
de sezon călduros; numele i-a rămas din 
latină, sărbătoarea trandafirilor. În tradiția 
populară Rusaliile sunt niște apariții 
feminine, numite iele și încă în multe feluri. 
Odată cu împământenirea creștinismului, 
la 50 de zile după Paști, exact în aceeași 
perioadă, se sărbătorește Pogorârea Duhului 
Sfânt. Cu o zi înainte, se fac slujbe pentru 
pomenirea morților. Odată cu oamenii și 
sărbătorile au fost încreștinate, totuși, forța 
anumitor ritualuri a făcut ca acestea să fie 
practicate în continuare în popor, alături de 
sărbătorile creștine. 

Iele, Șoimane, Vântoase, Mândre – ființe 
misterioase, zânele rele ale poveștilor 
populare românești; se adună în noapțile 
de vară prin poieni, dansează și cântă; 
sunt capricioase și răzbunătoare, mai ales 
împotriva bărbaților. 

Iuda – apostolul care l-a trădat pe Iisus, 
pentru creștini, este o vorbă foarte grea să fii 
numit Iudă.

Profesorul
Mircea Vulcănescu

Călușarii – între lumea văzută și cea nevăzută, prin dans

Prinţul Ştefan

Îmi amintesc de jocul călușarilor, așa cum l-am 
putut vedea în satele noastre din Olt, dar și la Bucu-
rești. Acest obicei se ține cam 9 zile, din Duminica 
Rusaliilor. Cetele de călușari băteau satele și jucau 
prin curți și bătături, însoțiți de lăutari; dansau de 
rupeau pământul. Oamenii îi așteptau cu credin-
ța că jocul lor le va aduce bine, sănătate, belșug, 

roade, fetelor măritiș, nevestelor copii, copiilor trai 
îndelungat. Se auzea că uneori puneau pe picioare 

oameni betegi, cu dansul lor și adesea erau chemați 
pe la casele unde erau bolnavi, cum se zice, luați în 
căluș. Acești căzuseră la pat pentru că lucraseră în 
zilele de Rusalii și le mâniaseră astfel pe iele. De 

mici ne povesteau femeile de la moșie de iele. Mai 
ales doica noastră. Uneori le numea de rău: Fetele 
lui Iuda, Irodițe, Vânturițe, Nemilostivele, alteori le 
vorbea de bine, ca să le îmblânzească: Milostivele, 
Orațiile Vitezele, Domnițele, Bunele. Unii ziceau că 

le-au văzut și le-au auzit și se temeau de ele. 

Pasăre cu 2 capete, pe candelabrul de 
lemn al bisericii de lemn din Rogoz, 
jud.  Maramureș. Această întruchipare 
ciudată este un simbol al lumilor, așa cum 
le vede țăranul, în civilizația tradițională. 
Lumea văzută și cea nevăzută sunt la 
un loc, viața pământească și cea de 
după moarte, lumea de aici și cea de 
dincolo sunt laolaltă. Care e una și care e 
cealaltă? Depinde din ce sens privești! 

Călușari din Pădureți, jud. Argeș, la 
Festivalul International de Folclor de 
la Londra, 1935. În perioada cercetărilor 
monografice, Constantin Brăiloiu a ales o 
trupă de călușari argeșeni să reprezinte 
România la un eveniment organizat de 
English Folk Dance and Song Society, în 
Marea Britanie.

Călușari pe scenă, anii 50 ai seclului al XX-lea. Încă de 
la jumătatea secolului al XIX-lea, jocul călușeresc a fost con-
siderat un simbol național. Fiind foarte spectaculos, arătând 
bărbăție și tenacitate, a fost repede integrat în spectacole și 
în repertoriile trupelor de dans. În zilele noastre există festi-
valuri dedicate călușului, unde nu mai este vorba de ritual, ci 
doar de dans și de întrecerea între trupe. Ca și în cazul Jocului 
Fecioresc, atunci când este scos din conetxtul satului și din 
rostul său în comunitate, Călușul pierde din substanța sa. 
Rămâne totuși spectacolul. 

Călușarii din Bârla, jud. Argeș, 2015. Acest obicei este 
încă viu în unele așezări din Oltenia și Muntenia. Călușarii 
sunt încă așteptați și doriți în comunitate. În zilele noastre, 
colindă și prin sate, dar se întrec în dansuri și pe scenele 
festivalelor folclorice, făcând renumele satului lor. O ceată de 
Călușari cunoaște cam 20-30 de figuri de dans.

Ritualul Călușului
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Băț de vătaf 

Azi: 
• Spontan, obicei arhaic, practicat neîntrerupt în unele sate, 

vechi de secole
• Pe scenă – scos din context, cu accent pe spectacolul 

dansului

• Prăjină împodobită cu ștergar și cu plante de leac, pe care 

ceata de călușari leagă jurământ __________________

• Membru din ceata Călușului ____________________

• Conducătorul cetei de călușari ___________________

• Personaj mascat care antrenează ceata, făcând și diferite șotii 

_____________________________________

• Plantă de leac, cu un miros înțepător, nelipsită din Căluș  

_______________________________________

• Întruchipări feminine care cântă și dansează în nopțile de 

vară prin poieni, pedepsind pe cei care nu le respectă ziua  

________________________________________

• Încălțământea călușarilor ______________________

• Unul dintre multele nume ale Ielelor, dar și numele duminicii 

când începe să joace Călușul______________ 

R S R U S A L I I N

S U R U E S A R V I

T S M T N C F A A R

U T S T E A G O T T

N U S T A L A P A U

G R U E C U V I F F

M O B R U S T N R A

A I E L E A E C C S

F U M U T R S I U A

U S A T R E I U A C

Bată, bete – țesătură îngustă și lungă care se pune la brâu; se țese în 
război. 

Etnolog/etnologie – știință care studiază caracteristicile fiecărei etnii. 

Extatic – legat de extaz, trăire sufletească foarte intensă, generată une-
ori de ritualurile arhaice, în care omul pare să piardă contactul cu lumea 
aceasta şi să intre în legătură cu forţele lumii de dincolo.

Autohton – care aparține primei populații care a locuit un ținut.

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

membri din ceată, deţine tainele ritualului, transmise 
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, 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 
ritual în care se petrece dansul.

• vătaful adună şi organizează ceata, cu câteva săptămâni 
înainte

• se confecţionează steagul (călușul)
• înainte de a porni jocul, în fiecare an, membrii cetei se leagă 

cu un jurământ tainic care se face noaptea, într-o poiană din 
pădure. 

• căluşarii joacă pe la gazde, însoţiţi de lăutari.
• la finalul dansului spectatorii intră şi ei în joc şi se încarcă 

de energiile căluşarilor. Ceata este cinstită cu bani şi bucate, 
precum colindătorii.

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

Unii etnologi văd în acest ritual o legătură cu vechile rituri, de 
natură extatică, rituri răspândite pe arii culturale largi. Călușul 
aparține formelor cunoscute în sudul și estul Europei. Dincolo de 
toate teoriile este cert un lucru: ritualul Călușului este o dovadă 
a vechimii populaţiei autohtone, devenită românească, pe aceste 
meleaguri.  

Privește călușarii!

Cum se petrece Ritualul Călușului

Cum ți se pare faptul că ritualul 
călușului este încă practicat? Dar de 
dansurile de scenă, ce crezi?

Ține minte!
Jocul călușului: 
• Dans
• Muzică
• Costum
• Obiecte, acțiuni, reguli rituale
• Texte

Găsește 8 cuvinte legate  
de ritualul călușului

La ritualul călușului, 
Stolnici, jud. Argeș, 2015.  
În hora căluşarilor sau 
agăţate de ei sunt: 
grăunţe, lână, ulcior cu 
apă proaspătă, sare, pelin, 
usturoi. Acestea sunt 
împărţite apoi gazdelor 
şi altor doritori și chiar 
vândute; se poartă la brâu 
pentru a nu cădea pradă 
ielelor. Grăunțele jucate în 
Căluș sunt puse şi printre 
seminţele de semănat ca să 
aducă belşug. 

Opincile de călușar ale lui Ilie Păduroiu din 
Pădureți, jud. Argeș, unul dintre vătafii 
călușarilor de la festivalurile de folclor de la 
Londra. Privește piesele metalice fixate pe încălțări; 
dansul călușarilor este astfel ritmat de loviturile de 
pinteni, iar trecerea lor e însoțită de sunete stridente. 

Ceată de călușari 
în anii 60 ai 
secolului al XX-lea. 

Călușarul din Stolnici, jud. Argeș, 2015. Copiii 
mici sunt jucați în căluș, pentru sănătate. La fel și 
cei bolnavi. Prin participarea la joc, spectatorii, dar și 
căluşarii şi familiile lor dobândesc protecţie împotriva 
duhurilor rele. Prin legătura jurământului și taina 
întregului ritual călușanii primesc din puterea ielelor 
dar o folosesc pentru a îndrepta relele făcute de 
Dânsele. 

Straiul de călușar a lui Ilie Păduroiu din Pădureți, jud. 
Argeș. Cămașă țărănească cusută în culori aprinse, pantaloni 
albi, jambiere înflorate, bete încrucișate peste piept și pe spate, 
clopoței, insigne (aici distincții), pălărie înzorzonată, cu panglici, 
băț de lemn, opinci cu plăcuțe de metal, batistă la brâu. Ajuns la 
bătrânețe, vătaful de o viață și-a donat straiul, medaliile și toate 
amintirile lui legate de căluș Muzeului Național al Țăranului Român 
din București. 

Vătaful  Călușari Mutul
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Notițele mele Desenele mele
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