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Studiu introductiv

Complexitatea aspectelor care definesc omul şi inevitabila sa dinamică necesită 
adaptarea constantă a aparatului metodologic de cercetare şi analiză a acestuia. Pentru 
cunoaşterea sa, precum şi a mecanismelor proprii de gândire şi de adaptare la lumea 
ce-l înconjoară, este necesară înțelegerea, descrierea şi explicarea fenomenelor sociale 
pornind dinspre interior. Înțelegerea acestor mecanisme interne se poate face cu ajutorul 
metodelor specifice cercetării calitative, capabile să ofere perspective dintre cele mai 
profunde şi inedite. În acest fel, rezultă modele, tipologii şi teorii necesare în edificarea 
mecanismelor socialului la nivel de sine şi de grup (Flick 2007: X-XI).

Între soluțiile vizate de cercetarea calitativă, utilizarea imaginilor se conturează într-
un instrument metodologic cu funcționalitate multiplă, lucru evidențiat în numeroase 
lucrări dedicate exclusiv acestei teme (Hockings 1974, Banks, Morphy 1997, Banks 2001, 
2007, Pink 2001, 2013, Rose 2001). Cele aproape două secole trecute de la inventarea 
tehnologiei de captare mecanică a imaginii au produs efecte remarcabile în toate domeniile 
ştiințifice. Între acestea, cercetările din cadrul disciplinelor umaniste au propus, în ceea 
ce priveşte documentarea vizuală, dimpreună cu utilizarea şi interpretarea materialelor 
rezultate, abordări dintre cele mai diverse. Totuşi, disciplina antropologiei vizuale, astfel 
constituită, va fi apanajul unui număr relativ restrâns de cercetători, în ciuda unor exemple 
celebre care i-au marcat evoluția (Malinowski 1922; Bateson, Mead 1942). Mai bine zis, 
s-au dorit să o marcheze, dar fără prea mare succes, dacă ținem cont de evoluția oarecum 
nefavorabilă a antropologiei vizuale, care, după cum plastic o descria Margaret Mead, avea 
să se piardă, mai degrabă, într-o disciplină a cuvintelor. Celebra antropologă americană, un 
avocat consecvent al utilizării mijloacelor de înregistrare foto-video a faptelor cercetate, 
a identificat cauzele acestei evoluții într-un text devenit clasic, care explica preferința 
cercetătorului antropolog pentru textul scris în detrimentul documentării vizuale şi 
interpretării realității printr-un astfel de limbaj (Mead 2003: 3-10). 

Principiile regăsite în textul-manifest propus de Margaret Mead la începutul anilor 
'70 ai secolului trecut1 pot fi considerate valabile şi astăzi. Suntem însă în fața unui 
context nou, marcat printr-o altfel de vulnerabilitate a lumii înconjurătoare, înregistrată 
1 Margaret Mead face referire la aspectele culturale unice, nedocumentate vizual, ci doar scriptic, pe 
baza memoriei unor informatori, într-un context al schimbărilor tehnologice rapide şi inevitabile, 
globalizatoare, ceea ce va îngreuna valorificarea şi chiar înțelegerea acestor moşteniri culturale de către 
viitoarele generații. 
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şi comunicată imagistic, constant şi agresiv, de însuşi cei care o alcătuiesc. Se construieşte, 
practic, o nouă formă de discurs public (Koetzle 2021: 8), trăit constant prin intermediul 
imaginilor. Este, fără doar şi poate, o confirmare a predicțiilor lui Susan Sontag, care a 
prevestit, încă din secolul trecut, configurarea unei lumi „sufocate de imagini” (Sontag 
2014: 22). Grație exploziei tehnologice din ultimele decenii, vizualul este definit astăzi 
prin noi coordonate, într-o lume în care omniprezența imaginilor, cu precădere digitale, 
ne redefineşte percepțiile, ne redefineşte ca indivizi, având un impact evident asupra 
tipologiilor psihocomportamentale. Mediate prin imagini, raporturile umane sunt astfel 
schimbate, situație ce se constituie în temă de studiu antropologic, a cărui componentă 
epistemologică include raporturile dintre cercetător şi interlocutorii pe care îi cunoaşte şi 
pe care îi înregistrează vizual. 

O astfel de cercetare, având ca scop principal documentarea fotografică a 
protagoniştilor ritualului Căluşului, face obiectul cărții de față şi a acestui studiu 
introductiv. Admitem, încă de la început, predilecția personală pentru folosirea în 
cadrul propriilor cercetări a aparatului de fotografiat şi utilizarea imaginilor în ilustrarea 
rezultatelor finale (Alexa 2018). Pasiunea pentru fotografie şi experiența acumulată în 
timp stau la baza proiectelor personale şi a experimentării unei cercetări întemeiate, 
în primul rând, pe o documentare vizuală a temei vizate. În ceea ce priveşte studierea 
Căluşului, o astfel de metodă pare cât se poate de comună, numeroşi cercetători 
recurgând constant la mijloacele foto-video pentru înregistrarea participanților la ritual. 
Propriul demers, unul experimental, s-a dorit însă să aducă ceva nou, printr-o abordare 
care propune portretizarea individuală a performerilor jocului ritual, rezultând un mod 
de a scruta starea Căluşului contemporan şi o soluție în identificarea unor aspecte inedite 
ale experiențelor căluşereşti. Prin analiza în detaliu a tuturor fazelor acestei cercetări şi a 
rezultatelor sale, sperăm că vom argumenta suficient de convingător în favoarea utilizării 
acestei metodologii care, mai mult decât demers generator de document etnografic, cu 
rol ilustrativ, reprezintă în sine un instrument de analiză şi de interpretare etnologică.

Despre cercetările de teren

Scopul inițial al lucrării de față a fost documentarea strict fotografică a cetelor 
căluşereşti din sudul României, finalizată printr-un album de portrete care să includă cel 
puțin un reprezentant al acestora. Cercetarea capătă, în acest fel, valoarea unui martor 
vizual al Căluşului şi al performerilor săi, care păstrează activ, la începutul secolului al 
XXI-lea, în diverse forme, acest ritual. Documentarea proiectată la început pentru un 
interval de timp scurt (doi-trei ani) ar fi trebuit să surprindă imagistic ipostaza Căluşului 
contemporan. În vederea unei portretizări cât mai ample a celor fotografiați – implicit 
şi a ritualului căluşeresc –, am decis completarea documentelor vizuale cu informațiile 
obținute în urma discuțiilor purtate cu protagoniştii acestui joc.

Condițiile şi contextele în care s-au desfăşurat cercetările, dar şi provocările lansate de 
însăşi dinamica fenomenului investigat, au prelungit perioada proiectată inițial, imaginile 
şi interviurile regăsite în această carte fiind realizate într-un interval de timp mult mai lung, 
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cuprins între anii 2016 şi 2022. Această situație a permis atât aprofundarea cercetărilor 
în unele localități, cât şi obținerea unor date inedite, disponibile ca urmare a performării 
Căluşului în contexte noi (pandemia de Coronavirus, Festivalul „Căluşul Oltenesc”). 
Cumularea datelor astfel obținute permite o mai amplă portretizare a căluşarilor, descrişi 
atât imagistic, cât şi prin discursul narativ articulat de căluşarii înşişi, printr-un discurs 
autoreflexiv ce priveşte statutul lor ritual. În acest fel, imaginea portret, acest „limbaj 
al realității”, cum obişnuia să fie considerată fotografia în secolul trecut (Agee, Evans 
1941: 236), se constituie într-o realitate surprinsă cu ajutorul camerei, care trebuie privită 
şi analizată atât prin prisma contextelor ce au dus la crearea ei, cât şi a metadatelor verbale 
ce pot nuanța portretul vizual, astfel completat, contrazis sau confirmat.

Localitățile cercetate au fost selectate pe baza amplei bibliografii dedicate Căluşului, 
corelată cu informații primite din partea reprezentanților Centrelor Județene de 
Conservare şi Promovare a Culturii Tradiționale, respectiv a primăriilor locale, care s-au 
dovedit utile atât în confirmarea statutului cetelor (activ, inactiv), cât şi în obținerea unor 
referințe precise despre căluşari (date de contact, disponibilitate). De cele mai multe ori, 
implicarea primăriei s-a constituit într-un avantaj suplimentar, cercetătorul outsider 
primind, în acelaşi timp, girul administrației locale. Cu toate acestea, considerăm că 
informațiile primite prin astfel de canale trebuie privite cu precauție, experiențele de teren 
dovedind că, din varii motive, uneori pot fi comunicate date neconforme cu realitatea. La 
fel pot fi considerate şi informațiile furnizate de către reprezentanții Centrelor județene. 
Din propria experiență, am putut constata că aceştia nu fac întotdeauna dovada cunoaşterii 
depline a realităților din propriul județ, indicațiile primite având legătură, cu precădere, 
doar cu cetele care participă regulat la evenimentele ce vizează promovarea Căluşului local. 

Am avut în vedere localități din județele Argeş, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Olt, 
Teleorman, Vâlcea, practic toate ariile recunoscute pentru permanența unor cete active. 
Considerând argumentele de ordin geografic, am ales să includem în această colecție şi 
atipicul Căluş regăsit în Gropeni (Brăila), precum şi informații culese despre Căluşul de 
iarnă din Hunia (Dolj), în ciuda discrepanțelor evidente dintre acestea şi ritualul păstrat 
în perioada Rusaliilor în județele din sudul țării. 

Demersul documentar inedit, care a presupus acest tip de portretizare vizuală, a 
fost facilitat de însuşi caracterul spectacular al jocului căluşeresc şi de personalitatea 
celor implicați în performarea sa, căluşarii acceptând, în general, fără nicio problemă 
să ne prezinte specificul Căluşului din propria localitate. De altfel, atitudinea deschisă şi 
binevoitoare poate fi pusă pe seama faptului că interesul arătat din partea cercetătorului-
outsider, de către un necunoscut, nu face decât să evidențieze importanța tradiției locale, 
recunoscută şi confirmată în acest fel şi din exteriorul comunității. Un astfel de interes 
sporeşte, fără doar şi poate, prestigiul şi mândria purtătorului de costum căluşeresc. În 
cazul unor căluşari, interesul unui outsider pentru valoarea patrimonială locală activează 
implicit una dintre funcțiile definitorii ale Căluşului, cea economică, momentul fiind 
considerat unul favorabil valorificării propriului joc în acest sens, un motiv în plus să se 
răspundă pozitiv solicitărilor de acest fel.

Jocul a putut fi urmărit în timpul performărilor cu caracter ritual din săptămâna 
Rusaliilor, dar şi în cadrul unor reprezentări scenice. Acest lucru a fost posibil în timpul 




