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INTRODUCERE

Necesitatea studierii constante a fenomenelor culturii populare constituie 
un deziderat reiterat frecvent în lumea cercetărilor etnologice. Importanţa 
culturală a fenomenului Căluşului, accentuată de vechimea sa considerabilă 
şi de capacitatea de reinventare şi adaptare permanentă la nevoile unei soci‑
etăţi pe care o reflectă şi în care se reflectă, obligă practic la studierea con‑
stantă şi multidisciplinară a acestuia. Istoria disciplinei Căluşului a cunos‑
cut etape diferite de cercetare şi interpretare, tratarea temei fiind, în mod 
evident, marcată de ideologiile momentului documentării sale. În acest fel, 
ritualul Căluşului a stat la baza confirmării latinităţii românilor, a devenit 
instrument naţionalisto‑propagandistic sau emblemă identitară culturală. 
Interpretarea rosturilor şi sensurilor sale a lăsat loc, de asemenea, unei vaste 
pleiade de ipoteze, care considerăm că reflectă, de altfel, complexitatea şi 
diversitatea spectaculoasă regăsite la nivelul tuturor palierelor constitutive 
ale Căluşului. 

În aceste condiţii, propriul demers nu face decât să completeze cercetările 
prin care s‑a urmărit înţelegerea şi expunerea ciudatului Căluş, după cum 
îl numeşte Adrian Fochi. Trebuie să menţionăm încă de la început, argu‑
mentând în favoarea unei obiectivităţi a cercetării prin asumarea subiecti‑
vităţii1, că primele noastre iniţiative în cercetarea ritualului au avut un scop 
strict documentar. Mai bine zis, s‑a urmărit documentarea fotografică a 
componenţilor cetelor de căluşari în cadrul unei cercetări cantitative, prin 
care să se evidenţieze diversitatea identitară a esteticii Căluşului actual, aşa 
cum se constituie ea la nivelul costumului şi al recuzitei rituale folosite. 
Imboldul acestui demers personal l‑a constituit albumul dedicat „imaginii 
omului sălbatic”, Wilder Mann, semnat de fotograful francez Charles Fréger. 
Importanţa martorilor fotografici în documentarea actelor etnofolclorice şi 
predilecţia personală pentru folosirea acestui instrument de lucru aveau să 

1 Ioana‑Ruxandra Fruntelată, Cercetarea calitativă în etnologie: concepte, metode, principii de 
validare, în „Studii şi comunicări de etnologie”, Tomul 31, 2017, p. 91.
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se constituie într‑o motivaţie suficientă pentru demararea propriilor anchete 
de teren, iniţiate în iarna anului 2015 în satele cu cete active de căluşeri din 
apropierea Orăştiei. 

Ulterior, în vara anului 2016, demersul documentar avea să ne conducă în 
satele judeţului Giurgiu, unde am avut ocazia să fim martori, pentru prima 
dată, la performarea unui ritual de Căluş păstrat în perioada consacrată aces‑
tuia, săptămâna Rusaliilor. Deşi scopul iniţial s‑a dorit a fi unul strict foto‑
grafic, un sfat valoros, primit la momentul oportun, avea să ducă la realizarea 
de interviuri cu protagoniştii Căluşului, metodă care va contribui la comple‑
tarea portretului căluşarilor actuali, dar şi la cunoaşterea aprofundată a unui 
fenomen atât de complex. De altfel, trebuie să admitem schimbarea propriilor 
percepţii asupra Căluşului în anii cercetărilor de teren. Ceea ce am considerat 
iniţial un performance artistic şi spectacular avea să ne surprindă prin actua‑
litatea unor sensuri şi credinţe, regăsite atât la nivelul cetelor, cât şi al comu‑
nităţilor suport, care ne îndreptăţesc să îl includem, fără ezitare, în categoria 
ritualurilor cu efecte evidente la nivelul mentalului individual şi colectiv. 

Admiterea cu această temă la Școala doctorală, în toamna anului 2017, va 
determina sistematizarea procesului de cercetare, care va trata doar aspectele 
Căluşului din judeţele sudice ale României, astfel că la finalul acestui stagiu 
au fost finalizate anchete de teren în localităţi din judeţele Argeş, Dâmboviţa, 
Dolj, Giurgiu, Olt şi Teleorman. Cercetări în satele vâlcene cu cete de călu‑
şari active au fost programate pentru vara anului 2020, dar din cauza restric‑
ţiilor impuse de epidemia de coronavirus acestea nu au mai putut fi realizate. 

Stabilirea reţelei a vizat cu precădere satele cu cete active care perfor‑
mează în contextul sărbătorii Rusaliilor. Verificarea iniţială a acestora s‑a 
făcut în urma contactării telefonice a tuturor primăriilor comunelor din 
judeţele vizate, o metodă facilă şi rapidă, dar susceptibilă de riscuri, cerce‑
tătorul putând fi uşor indus în eroare în privinţa stadiului real al Căluşului 
dintr‑o localitate anume. În prezent, angajaţii primăriilor nu sunt întot‑
deauna născuţi în localitatea respectivă, putând locui în afara acesteia. Ca 
urmare, cunoaşterea specificului cultural local sau felul cum acesta este 
receptat poate să determine furnizarea unor informaţii neconforme cu reali‑
tatea. Un exemplu elocvent în acest sens a fost receptarea cetei din Prunaru 
(Tr), desconsiderată de reprezentantul primăriei cu care am venit în con‑
tact, care îi definea pe căluşari drept „o ceată de beţivi”. Cercetări ulterioare 
aveau să confirme, de fapt, acceptarea cetei de către comunitate, chiar dacă 
„nu mai e ce‑a fost”, precum şi oportunitatea de a înregistra unele relatări 
despre credinţa în Iele, rarisime în contextul actual, după cum vom arăta 
de altfel în cuprinsul lucrării de faţă. În aceste condiţii, vizitele repetate în 
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teren au fost cele care aveau să confirme sau să infirme informaţiile primite 
din această sursă primară. Evident, bibliografia de specialitate propusă în 
urma cercetărilor din ultimele decenii ne‑a ajutat în conturarea unei hărţi 
a Căluşului actual. Lista localităţilor supuse cercetării poate fi consultată în 
cadrul Anexei 1. 

Principalul scop al anchetelor de teren a vizat radiografierea Căluşului 
contemporan prin prisma următoarelor aspecte: morfodinamica elemen‑
telor definitorii ale Căluşului (organizarea preliminară, rolurile, costumul 
şi recuzita, aspectele spaţio‑temporale, performarea ritualului); abando‑
narea sau revitalizarea unor practici rituale; dinamica demografică a aşe‑
zărilor rurale şi efectele sale asupra Căluşului; perspective ale transmiterii 
Căluşului; repercusiuni ale recunoaşterii internaţionale (includerea pe lis‑
tele UNESCO); influenţa factorilor externi în păstrarea Căluşului (adminis‑
traţie locală, asociaţii culturale, cercetători).

În ceea ce priveşte metodele şi instrumentele de cercetare folosite, deşi, 
după cum am menţionat, s‑a dorit ca acestea să servească iniţial unei cerce‑
tări cantitative prin care să obţinem o imagine de ansamblu a fenomenului, 
apropierea de performerii Căluşului şi revenirea constantă în dialog cu aceş‑
tia conferă propriilor cercetări unele valenţe calitative2, care ne‑au permis 
aprofundarea fenomenului în anumite localităţi. Propriile cercetări au presu‑
pus următoarele instrumente metodologice: observaţia directă şi documen‑
tarea foto‑video; interviul directiv şi non‑directiv; chestionarul; jurnalul de 
teren; cercetarea arhivei personale a subiecţilor (diplome, medalii, fotografii, 
articole din ziare, recuzită abandonată); realizarea portretului fotografic al 
căluşarilor şi foto‑interviul; cercetarea spaţiului digital în scopul determină‑
rii activităţii căluşarilor în mediul online (Facebook sau YouTube).

Ca primă soluţie în documentarea asupra situaţiei actuale a Căluşului am 
avut în vedere interviurile cu căluşarii activi, în primul rând, dar şi cu foş‑
tii membri ai cetelor sau cu instructorii coregrafi. Am folosit cu precădere 
metoda interviului non‑directiv, urmărind iniţial o cercetare‑prospecţie, prin 
care să fie identificate principale surse de informaţii, precum şi stabilirea situ‑
aţiei actuale a fenomenului în satele cercetate. Interviurile au fost de cele mai 
multe ori individuale, existând şi situaţii care au favorizat interviuri de grup. 
Întrucât spectrul tematic urmărit nu a fost întotdeauna acoperit prin această 
metodă, interviurile aveau să fie completate prin aplicarea unui amplu chestio‑
nar, realizat pe baza bibliografiei de referinţă a Căluşului (vezi Anexa 2). 

2 Alex Mucchielli (coord.), Dicţionar al metodelor calitative în știinţele umane și sociale, tra‑
ducere de Veronica Suciu, Iaşi, Editura Polirom, 2002, p. 113. 
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Cercetările au fost realizate atât în perioada Rusaliilor, în plin context 
de practicare a Căluşului, cât şi în afara perioadei consacrate. De altfel, am 
constatat că, în anumite condiţii, deşi un prilej ideal pentru documentarea 
Căluşului, perioada dedicată performării rituale nu este optimă pentru rea‑
lizarea interviurilor sau aplicarea unui chestionar amplu, actanţii având, de 
regulă, puţin timp la dispoziţie în afara performării. Acest context, marcat 
printr‑o însemnată dinamică, obligă însă la folosirea unui jurnal de teren 
completat atent şi în detaliu. 

În ceea ce priveşte chestionarul folosit, prin care am încercat să surprin‑
dem morfologia Căluşului actual în cele mai mici detalii, admitem că forma 
sa finală s‑a dovedit, în anumite contexte, mult prea stufoasă şi greu de 
aplicat. Desigur, pentru evidenţierea punctuală a unor elemente structural‑
funcţionale sau care pun în lumină o evoluţie diacronică certă, chestionarul 
s‑a dovedit un instrument util. 

Importante surse documentare au fost arhivele personale ale interlocu‑
torilor. În special în cazul celor cu o participare frecventă la festivalurile de 
profil, căluşarii deţin colecţii impresionante de diplome, medalii sau articole 
din ziare ce atestă prezenţa lor în spectacole tematice. Adevărate dovezi ale 
talentului lor, dar şi motiv de mândrie căluşerească, aceste materiale sunt 
importante surse de informaţii, prilej pentru retrospecţii şi introspecţii 
personale. Fotografiile din arhiva personală oferă, de asemenea, un prilej 
favorabil pentru iniţierea unor discuţii prin care să se poată identifica unele 
elemente specifice ale celor implicaţi în fenomenul Căluş. 

Realizarea portretelor fotografice au presupus izolarea subiectului de 
grup şi impunerea unor circumstanţe de manifestare inedite. Căluşarii au 
fost fotografiaţi în contextul sărbătorii Rusaliilor sau în afara acesteia, sub 
forma unor reconstituiri. Pentru o analiză prin care să se urmărească ges‑
turile, mimica sau postura spontană adoptată de către performeri, precum 
şi autopercepţia lor în ceea ce priveşte propria imagine fotografică, am avut 
în vedere lipsa totală de regie din partea cercetătorului‑fotograf în aceste 
momente, subiecţii având libertatea deplină în alegerea posturii. Ulterior, 
imaginile tipărite au fost trimise prin poştă căluşarilor fotografiaţi, urmă‑
rindu‑se atât reacţiile şi impresiile lor vizavi de acestea, cât şi o analiză a 
fotografiilor respective făcută de subiecţi cu ocazia revenirii la teren. Metoda 
a permis completarea informaţiilor obţinute anterior, fiind în acelaşi timp şi 
un prilej de discuţii pentru unele teme noi, neprevăzute iniţial3. 

3 Deşi această metodă s‑a constituit în imboldul principal al propriilor cercetări, materia‑
lul fotografic rezultat şi studiul de antropologie vizuală avut în vedere iniţial nu se regăsesc 



13Ritualul Căluşului în contextul sociocultural actual

Diversitatea metodelor folosite a avut drept rezultat obţinerea unei canti‑
tăţi consistente de informaţii, culese atât din satele cercetate, cât şi în timpul 
festivalurilor de profil care reunesc an de an cetele căluşereşti. De altfel, deşi 
aspectele performării scenice ne‑au interesat mai puţin, aceste reuniuni ale 
grupurilor de căluşari ne‑au prilejuit contactul facil cu vătafii cetelor şi rea‑
lizarea unor scurte interviuri sau verificarea informaţiilor culese anterior, în 
timpul performării din sate. Am realizat acest lucru în cadrul festivalurilor 
din Caracal, Slatina, Giurgiu, Craiova, Coloneşti şi Hârseşti. Totodată, impli‑
carea constantă a cetelor actuale în acest gen de spectacole‑concurs obligă la 
documentarea lor, cu consecinţe la nivelul organizării grupurilor şi aspecte‑
lor performative din perioada rituală consacrată. 

Cumularea informaţiilor rezultate din propriile cercetări, precum şi din 
experienţele avute, ne‑a ajutat în conturarea percepţiei referitoare la starea 
actuală a Căluşului. Încadrarea sa în familia practicilor rituale este argu‑
mentată în primul capitol al acestei lucrări, prin radiografierea principalelor 
teorii asupra ritului, relaţiilor sale cu mitul, structurii şi funcţiilor acestui 
construct cultural universal. Capitolul al doilea este dedicat istoricului ates‑
tărilor, cercetărilor şi teoriilor interpretative ale Căluşului şi reflectă evoluţia 
fenomenului prin prisma amplei bibliografii consacrate acestui fenomen care 
a lăsat loc, şi încă o mai face, unui spectru considerabil de ipoteze analitice 
ce privesc ritualul. Capitolul al treilea cuprinde rezultatele propriilor cerce‑
tări într‑o prezentare diacronică, care reflectă situaţia actuală a Căluşului şi 
evoluţia sa în timp. Ultimul capitol a vizat consecinţele recunoaşterii inter‑
naţionale a Căluşului de către UNESCO, analizate prin prisma recomandă‑
rilor organismului internaţional în cazul valorilor patrimoniale imateriale 
cu valenţe rituale. Pe baza acestei structuri, lucrarea de faţă urmăreşte cre‑
ionarea unei imagini cât mai fidele a Căluşului actual şi a diversităţii sale 
regionale, percepute prin prisma evoluţiei sale istorice, într‑o abordare care 
poate prefigura – de ce nu? – transformările sale viitoare. 

***

Lucrarea de faţă încheie ciclul studiilor doctorale pe care le‑am început 
în toamna anului 2017, o perioadă intensă, marcată de incertitudini şi de 
încercări, dar şi de numeroase satisfacţii, parcursă alături de profesori, colegi 
şi familie, cărora le mulţumesc sincer. 

în lucrarea de faţă, care vizează o abordare teoretică, acestea urmând a fi incluse într‑un 
volum dedicat.
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Pentru tot sprijinul şi sfaturile date în această perioadă îi datorez recu‑
noştinţă doamnei profesoare Narcisa Alexandra Știucă, coordonatoarea 
tezei de doctorat, ale cărei atenţie şi intransigenţă m‑au capacitat şi stimulat 
în toate etapele acestui stagiu. 

Alături mi‑au fost şi doamna profesoară Ioana‑Ruxandra Fruntelată, 
doamna cercetător Corina Mihăescu, doamna profesoară Antoaneta Olteanu, 
cărora le adresez mulţumiri pentru sincerele şi constructivele observaţii pe 
care mi le‑au făcut după prezentările referatelor şi presusţinerea tezei. 

Pentru grija şi atenţia dedicate pragului final al susţinerii, rămân îndato‑
rat doamnei cercetător Ileana Benga, doamnei cercetător Corina Mihăescu 
şi domnului profesor Nicolae Panea. 

Evident, actualizarea datelor despre Căluşul românesc nu ar fi fost posi‑
bilă fără informaţiile primite de la păstrătorii acestei tradiţii, căluşarii, ade‑
vărata sursă a pasiunii mele pentru acest joc fantastic, care s‑au dovedit 
incredibil de deschişi şi dornici să mă ajute în tot acest timp. 

De asemenea, trebuie să îi menţionez pe colegii din Institutul de 
Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, care m‑au ajutat cu idei, lucrări şi 
articole tematice, cu gândurile lor bune (Elena Berceanu, Laura Jiga Iliescu, 
Alexandru Iorga, Cristian Muşa, Georgiana Onoiu, Ionuţ Semuc, Laura 
Toader, Iulia Wisoşenschi), precum şi pe colegii din cadrul Școlii docto‑
rale, alături de care am împărtăşit gânduri, strategii sau emoţiile susţinerii 
(Alexandru Chiselev, Horaţiu Silviu Ilea, Karla Roşca). 

Nu în ultimul rând, trebuie să amintesc aportul special adus de doamna 
Ortansa Stângă, care mi‑a fost alături şi de această dată, printr‑o riguroasă şi 
atentă corectură a manuscrisului final. 

Frumoasa iniţiativă‑concurs a echipei Editurii Mega din Cluj‑Napoca, 
care publică gratuit anual un număr însemnat de teze de doctorat, a făcut 
posibilă apariţia acestei lucrări, includerea mea pe lista câştigătorilor fiind 
mai mult decât onorantă. Domnului Cristian Sincovici, directorul editurii, şi 
întregii sale echipe le mulţumesc sincer pentru această oportunitate şi pen‑
tru eforturile editoriale şi financiare făcute prin acest demers lăudabil. 

Un gând special îndrept spre dragii mei Adelina şi Dani, alături de mine 
în tot acest periplu căluşeresc, de la începuturile însemnate în amintirile 
noastre, până la lungile terenuri în plină caniculă, desele discuţii pe teme 
rituale, zilele repetate petrecute în biblioteci, nebunia corecturilor finale sau 
emoţiile susţinerii. În amintirea acestor ani şi a motivaţiei pe care mi‑au dat‑
o, lor le dedic această carte. 


