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Ai văzut vreodată un bărbat jucând cu patos, punând parcă în dans 
toată puterea și talentului lui artistic. Ritmul îi arcuiește trupul, pal-
mele sale bat cizmele de parcă ar vrea să le rupă. Ei, să știi că în satul 
de altădată dansurile jucate de bărbați erau prilejuri ca aceștia să se 
întreacă, să își pună în evidență forța și măestria artistică dar să se și 
bucure împreună.

14
Cum îl recunoşti? 
• dans bărbătesc
• bătăi cu palmele pe picioare 
• dansatorii NU se țin de mâini sau de brâu
• dans solistic – cei mai buni dintre jucăuși ies din formație și își 

arată măestria interpretând figuri de dans doar de ei știute

Când a apărut? De unde vine?

• reprezintă o familie de dansuri răspândite în Europa Centrală,  
nu doar în Transilvania, ci și în Ungaria, Slovacia, Polonia, 
Austria și în Germania

• nu avem un moment precis al nașterii ci doar mențiuni că el 
a apărut în perioada Renașterii (sec. al XVI-lea), atunci când 
individul a început să dorească a se remarca în cadrul grupului 
din care făcea parte.

Obicei intercultural 

• Români: Feciorește des (ritm mai rapid), Feciorește rar (ritm mai 
lent), Bărbuncul, Târnăveana, Haidăul și altele.

• Maghiari: Sűrű legényes, Ritka legényes 
• Rromi: dansuri asemănătoare cu cele ale românilor și maghiarilor 

din vecinătate, doar că ritmul este mult mai alert, bătăile cu 
palmele pe picioare mai dese.

Jucăuși – aşa sunt numiţi cei care dansează 
jocuri fecioreşti.

Intercultural – vorbește despre prezența 
variantelor acelorași forme culturale 
(obiceiuri, credințe, povești, dansuri, muzici 
etc.) în culturi învecinate în spațiu, de obicei 
în zonele multietnice. Presupune, așadar, 
interacțiunea unor grupuri, comunități 
sau persoane care au culturi diferite. 
Interculturalitatea se dezvoltă prin dialogul 
constant al acestor culturi, prin circulația 
unor forme care au în substanța lor valori 
comune.

Multiethnic – care cuprinde mai multe 
etnii. În Transilvania au convieţuit de-a 
lungul timpului pe lângă români – populația 
autohtonă majoritară – și maghiari, secui, 
saşi, șvabi, rromi, evrei, armeni, cehi şi alte 
neamuri reprezentate mai discret, dar totuşi 
prezente.

A hiritisi – a felicita.

Fain – cuvânt folosit în Ardeal pentru 
frumos, bun.

Fecior – în comunitățile tradiționale erau 
considerați feciori băieții care aveau vârsta 
cuprinsă între 14–15 ani (vârsta adolescenței) 
și 20–23 de ani (vârsta la care, de regulă, un 
bărbat se căsătorea). 

Ceteraș – instrumentist cu cetera (vioara), 
cel care conducea grupul de muzicanți și 
antrena cu ritmul său jucăușii. 

Țangău – așa se spune în unele zone la 
copilandru (băiat aflat între vârsta copilăriei 
și cea a tinerilor). Cuvântul are însă o nuanță 
peiorativă.

Nu te băgai înainte la un bătrân. Numa’ dacă te lăsa el. 
Dacă îți făcea rând. Și tu, dacă erai la 16–17 ani? Te băgai 
la un ficior care era scăpat de armată? Care nu era însurat 
sau care era în pragul de a merge în armată? Era un res-
pect! Da, eu! Un… țangău de ăsta, nu mă duc să te împing 
pe dumneata care ai 19 ani sau 21 de ani, să te împing 
dinainte. Nu, nu, nu! Nu îndrăzneai. (…)  
(Ilisie Arpaș, n. 1935, Mociu, jud. Cluj)

Profesorul
Mircea Vulcănescu

În satele transilvănene pe care  
le-am cercetat, Fecioreasca 

se juca la horele din duminici 
și sărbători, la nunți, dar și în 

șezători. Și la târguri se încingea 
dansul, mai ales că, în aceste 

ocazii, jucăușii aveau ocazia să-și 
facă renume și mai mare. Se auzea 

și de numele lor dar și de cel al 
satului de unde erau. Și pentru 
aceasta, jucăușii buni erau bine 
văzuți, precum și cei care știau 
să cânte frumos. În ziua de azi, 

Fecioreștile se mai joacă în puține 
sate. Noroc cu nunțile, unde au 

rămas la loc de cinste! 

Petruţ

Jocul se deprindea de mic, la fel ca și munca. Aceasta era distracția și 
petrecerea noastră. Am învățat să joc de la tata și de la Ion, fra-

te-meu mai mare. Exersam la șură sau cu băieții cât stam cu vacile 
la păscut. Întâi intram în jocul copiilor, apoi pe la 14–15 ani intram 

în horă, cum se zice, adică începeam să participăm la Jocul celor 
mari. D’apăi atunci trebuia să știi deja să joci feciorește și jucând 
cu ceilalți învățai și mai bine. La Horă se cunoaștea om cu om în 
sat. La fel și tinerii, aici se căutau de prietenii și de aici ne cădeau 
drage fetele pentru însurătoare. Azi, tinerii merg la discotecă, da’ 

mai fain era la Horă… 

Jocul fecioresc  
din Transilvania

Jucăuși români de la Frata, jud. Cluj, 
la un spactacol de dans, 2016. 

Fecioreasca din Inucu, interpretată 
de ansamblul maghiar de dans Zurboló 
din Cluj, 2012.

Jaskó István zis Pitti (1929–2013), 
un jucăuș maghiar renumit din 
Gheorghieni, jud. Cluj. Obiceiul jocului 
solo – jucăuș și ceteraș – avea o anumită 
rânduială care trebuia respectată. Bărbații 
ieșeau în față să dansese, în ordinea 
vârstei și a prestanței în comunitate: cei 
mai în vârstă întâi, cei mai tineri mai la 
urmă. 

Feciori din Țara Făgărașului, prima parte 
a secolului al XX-lea. Jocurile fecioresti erau 
dansate mai ales de feciori dar, de foarte multe 
ori, erau jucate și de bărbații însurați aflați încă 
în putere. 

Observă pălăriile împodobite ale feciorilor. Aces-
te podoabe care sunt purtate doar înainte de 
însurătoare se numesc, într-un cuvânt, peană. 

Fecior din Orata, jud. Cluj, 2016. 
Uneori, peana este foarte împodobită. 
În zona Bistriței feciorii obișnuiesc să 
pună la pălărie chiar pene de păun. 
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PONT = o înlănțuire de gesturi de dans fecioresc conform 
unei tradiții locale. În ponturi jucăușul își demonstra în fața 
comunității creativitatea, spontaneitatea și originalitatea. 

Pontăuș – jucăuș, dansator în ponturi. 

Căpută – partea de deasupra a cizmei, care 
îmbracă laba piciorului. 

Ansambluri folclorice – grupuri de 
muzică și dansuri, care reprezintă, de obicei, 
anumite zone etnografice. Au program de 
repetiții, participă la diverse spectacole, 
fac turnee în țară și chiar în străinătate. 
Munca lor se aseamănă în bună măsură cu 
cea a dansatorilor de profesie. Ansamblurile 
folclorice reprezintă o încercare de a 
conserva tradiția, dar și un pericol de alterare 
a acesteia, căci adesea un obicei rupt de vatra 
satului și de rosturile sale originare devine 
neroditor și lipsit de sens.

Găsește 10 cuvinte legate de Jocul fecioresc!

J M T R A N S F O R T I N

C A C E N T R A L A C T A

F C D A S R E C A R U N D

E E C U P O N M A C U P E

C T T U S R A E S C O R T

O E T R A N S I L V A N C

A R A P O N T S A R I R O

E A C A R T E P P D I R N

T S M U S U R F E C I O R

I R U C E T E E A L A M I

M A J U C A U S N G R I P

M A G H I A R I A B C O R

A S D F R T I U N M B V I

Închipuie-ți că trăiești în trecut, într-un sat din Transilvania, 
și că ai ieșit prima dată în horă. Scrie o compunere pornind 
de la povestirea de alături și înfrumusețează-o cu desenele 
tale. 

Ca să înțelegi mai bine ceea ce înseamnă un ritm, experi-
mentează tu însuţi! Bate, spre exemplu, de patru ori din 
palme. Propune-ţi ca timpii dintre bătăi să fie egali, adică 
între o bătaie și alta să se scurgă aceeași durată. Apoi, joa-
că-te puțin cu aceste pauze, schimbându-le lungimea şi 
ţinându-le inegale. Cel mai simplu, poţi să lungeşti sau să 
scurtezi doar pe una dintre ele. Vei obține un ritm în care 
trei durate sunt egale și una diferită. Fă acest joc, bătând şi 
cu palmele pe picior, ca pontăușii. 

• Perioadă istorică din secolul al XVI-lea când au fost 

menționate pentru prima dată jocurile feciorești  

_____________________________________

• Înlănțuire de câteva gesturi de dans, pe care se bazează 

atât jocul în grup, cât și cel individual ____________

• Un dansator de joc fecioresc se numește __________

• Grupul de instrumentiști care acompaniază jocurile 

feciorești se numește Trio ____________________

• Jocurile feciorești din România fac parte dintr-o familie 

de dansuri din Europa ______________________

• Dansează jocurile feciorești într-un ritm foarte alert   

______________________________________

• Dansează jocuri feciorești ____________________

• Conduce grupul de instrumentiști, antrenând pontăușii  

în  joc __________________________________

• Podoabă purtată la pălărie de feciori _____________

• Locuitori ai Transilvaniei, ații decât românii, care 

dansează jocuri feciorești ____________________

Băietanul care intra în horă își pregătea mai întâi hainele 
curate. Se vesteau de părinți din vreme flăcăii mai vechi, 
de intrarea în horă a băietanului lor și, la ziua hotărâtă, 
lăutarii tocmiți de cel mai vrednic și vechi flăcău erau duși 
la masă, la casa părinților băietanului ce intra în horă. Aici 
se strângeau 5-6 flăcăi vechi și după ce cinsteau câte un pa-
har de rachiu din partea băietanului și a părinților lui, care 
hiritisesc pe tânăr să fie cu noroc și flăcău vrednic, jucau cu 
toții 2-3 jocuri, la care mama băietanului privea cu bucurie 
și cu lacrimi în ochi, ca la odorul ei care punea piciorul cu 
bucurie în lumea năcazurilor, ce încep cu chef și adesea se 
sfârșesc cu scârbă, și apoi ieșeau cu toții, cu lăutarii cân-
tând și ducându-se la casa de horă.  
(M.Lupescu, Moldova, 1915)

Bate cizma la tureac, 
Că la fete-așa li-i drag! 
Bate cizma la căpută, 
Pân-la mândra să s-audă! 
Cine joacă și nu strâgă, 
Facă-i-s-ar gura strâmbă! 
Joacă, mândră, nu te face! 
Ori nu joci cu cine-ți place? 
Da, cu cine ț-a plăce! 
Ai juca, da nu te ie (ia)!

Prinţul Ştefan

Când mergeam la moșiile 
noastre de peste munți, din Țara 
Făgărașului, ne nimeream uneori 
la praznice, mai ales, la hramuri, 
la bisericile românilor, unde 
ctitorea și taica, Vodă Constantin. 
Ei, atunci vedeam uneori jocuri 
feciorești. Cum se mai întreceau 
pontăușii în salturi și bătutul 
palmelor pe picioare! Ieșeau 
scântei din picioarele lor, nu alta! 

Deși nu mai este întâlnit atât de des ca odinioară, 
jocul fecioresc este încă parte din tradițiile unor sate 
transilvănene actuale, unde se joacă așa cum se juca și în 
trecut. Jucăușii buni sunt și astăzi vedete ale comunităților 
din care fac parte, pentru că își dovedesc în joc măiestria și 
vitalitatea.

Joc sătesc în Țara Făgărașului, prima 
jumătate a secolului al XX-lea. Jocul 
sau hora erau prilejurile cele mai plăcute 
de întâlnire în satul tradițional. Erau 
momentele când oamenii se destindeau, 
stăteau de vorbă, dansau, cântau împreună. 
Se țineau fie în locuri deschise, în mijlocul 
satului, fie la vreunul dintre săteni, în 
ogradă ori la șură. Exista o anumită ordine 
a dansurilor, diferită de la un sat la altul. 
Pentru tineri, intrarea în horă era momentul 
de trecere din grupul copiilor în grupul 
tinerilor; fetele treceau în jur de 14–15 ani, 
iar la băieți cam tot așa. Era momentul 
din care tinerii se pregăteau să întemeieze 
o nouă familie. Pontăușii jucau dinaintea 
întregii comunități, dar cei care erau cel mai 
mult cu ochii pe ei erau fetele de măritat 
și familiile lor. Jocul era însoțit și de diverse 
strigături cu haz, pentru care nimeni nu 
avea voie să se supere. 

Trio transilvan la festivalul cu același 
nume, Cluj, 2016. În Ardeal erau, de regulă, 
trei muzicanţi: un ceteraș, un contralău 
(cântăreț la contră, viola de azi) și un gordunaș 
(cântăreț la gordună, contrabasul de azi). În 
zilele noastre, specialiștii numesc acest tip de 
grup Trio transilvan. Muzicanţii erau la mare 
preţ în sărbători şi chiar şi în zilele de clacă, 
atunci când îndulceau uneori asprimea muncii 
cu muzica lor. 

Ansamblu folcloric din Felmer,  
jud. Brașov, executând un joc 
fecioresc, 2016. În România, multe dintre 
ansamblurile folclorice au în repertoriu 
dansuri feciorești. Jucate pe scenă, 
dasurile feciorești sunt însă mult diferite 
de cele jucate spontan, la sărbătorile 
satului. Pe scenă, cel mai adesea, se 
execută o partitură de dans, învățată de 
la un instructor, partitură care se joacă 
de fiecare dată la fel. Aşa se ajunge ca 
pe scenă dansatorii să se sincronizeze 
aproape perfect între ei, ieșirea din această 
sincronizare fiind considerată o greșală. 
Tocmai acest fapt este în contradicție 
cu natura dansurilor feciorești jucate la 
evenimente tradiționale. Aici, în dansurile 
feciorești, chiar dacă sunt jucate în grup, 
jucăușii au libertatea de a improviza și 
de a se exprima în mod individual. Prin 
urmare, spectacolul cu dansuri feciorești 
standardizate, jucate uniform, inhibă 
creativitatea și modalitățile firești de 
construcție și exprimare ale dansurilor 
feciorești. 
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Notițele mele Desenele mele
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