CONSIDERAŢII ASUPRA IMPLICAŢIILOR ETICO-SOCIALE
ALE HOREI („DANŢULUI") 1N SATELE DIN ZONA DEALURILOR
SALAJULUI lN PRIMELE ŞAPTE DECENII ALE SECOLULUI XX

Recunoscut, unanim ca cea m~i veche formă de artă, dansul popu:Jar
s-a interpăt.runs cu viaţa colectivităţii şi a indiviid'Ullui deoaree<." la fiecare împrejurare importantă din 'Viaţa oamenNor care implică manifestarea unei stări afective deosebite, cîntecul şi dansul au ocupat un
rol de prim ordin. în :a.C'eastă categorie pot fi incluse zilele de sărbătoare
de peste an, petrecerile ocazionale, tirgurile, nedeile, sărbătorile tradiţionale legate de muncile agricole sau de păstorit şi evenimentele importante alle vieţii: naşterea, logodna, căsătoria şi chiar moartea 1 . Fiind
un fenomen complex, dansul popular a fost studiat sub diferite aspecte,
majoritatea specialiştilor axîndu-se în primul rînd pe răspîndirea şi tipologia dansurilor ,populare, culegerea şi sisteimele de notare, creaţia şi
însuşirea repertorial-coregrafică şi fran.spunerea scenică a acestora, abo.r:dînd doar 1ta11genţia'l implicaţii~e etico-sociale ale dansului, valorile educative şi psihke ale acestuia .în viaţa comuniităţilJor rurale.·
Studiind aspectele vieţii materiale şi spirituale ale satelor sălăjene
cupri nse între văile Someşului şi Sălajuilui, am analizat ~i problemele
legate de dansul popular încercînd să-i dezlegăm aspectele esenţiale şi
locul în rnporL cu ocupaţiile şi modul d<> viaţlă tradiţional-ţărănesc în
satele clin această zonă de interferenţă a elementelor etnografice de Cedru, Sălaj şi Chioar. Prin chestionarea unor persoane din localităţile
r:e1-ceţate şi studierea unei literaturi de specialitate am încercat să scoa"
tem în reiief implicaţiile etice şi sociale ale dansului popular legate de
rolul integrator al dansu'lui sub aspectul indîvid-col.ectivitate, respectarea burielJ.or tradiţii ale obştii, scoaterea în relief a calităţilor individului,
dalarea portului popular, semnificaţiile erotice ale dansului, testarea
sănătăţii individului prin dans, saJtirizarea aspectefor negative ale diferitelor persoane sau s·ate, cunoaşterea între ei a tineri~or d'in locali:tăţi
diferite, crearea unei atmosfere de destindere şi bună dis.poziţie pentru
oameni în .timpul dansului.
Din multitudinea ocaziilor în care are loc dansul popular ne-am
oprit asupra horei <„danţului") 2 organizată puminica şi în alte sărbători
1

1 T: ·vasi!l:":.;cu, S. Tita,· Foldor coregrafic rumcînesc, Bucureşli, HJfHJ, p. 9.
" In satele din Dealurile Sălajului, horn era numită „danţ", ia1· cei ce jucau.
ln horă şe numeau „dănţăuşi": !ata „dănţăuşe"' şi feciorul „dănţăuş".
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de peste an în satele din „Dealurile Sălajului" în primele şapte ckcenii
ale secolului nostru. Hora eni unul din evenimentele importante ale
satelor de aici, cu participarea majorităţii oamenilor dintr-o localitate,
integrindu-se organic în viaţa acestora, la fel ca în toate satele sălăjene
de odinio.lrră. · ·
· : ·· · ' ' ·
' : '.i i · ·
.
, ·. ' · / · '
De, un; rea'l foJos ne-au fost ~tii'il'e obţinute de la ·dHeitilte p~rsoame
în vîrsţă; µnii foşti• ,;ţb;eşi '\ 1(vătăşei) 3 . ~~re se ocu~4 de qrganizarea horei
în sărbători, şi foştii muzicanţi' in diferite sate sălăjene, care mai cunosc
încă „danţul bătrînesc", „danţul din bătrîni" şi-şi amintesc regulile după
care se organizau horC'le în sărbători, ba chiar şi întîmplări din timpul
„clanţului" ce ne-au permis să tragem unelle concluzii şi să scoatem în
relief aspectele lega te de ceea ce este comun mai multor sate din zonă
raportîn<lu.,.J,e la dansuxile,. populat'e din ţinuturi1 Je limitrofe .. Evider:i.t, cu
dispernămintul neort!l!otl', '~~ a:les că: dovezile despre .dans~\· popular în
primii ani ahsecolului nostru şlÎnt ~xtrem: d~, ;puţine şi odată, cu trece1·ea
timpului, atît dansurillc, dt şi obiceiuJ.:ile şi porţul au cunoscut, multiple
mutaţii. Dată fiind î1111.inder~a mică. şi numărnl redus de sate a·le zon~i
de c;are ne-am ocupat, rnnsideră~n prezen.tul material un prim pc1s pentru ,cercetările Yiitoare, care vor <1naliza danimrile .po,pulare în întreg ju„
1

deţul 'Sălaj;.
I'

"'

{ ;, I

'

~

'

! 1'

ln satele din deal mile Săla.1ul,111 ayeau lqc ~e durata într.egului an, ,c:u ,!Ci'l'ep\ia
perioadelo.r prohibite prin canoanele hiserice~fr", horele din 'sărbători la care participau, tinei-ii şi vîrstnicii satului, ·Acestea constituiau un important mijloc de· distracţii! a ·tutUrcir sătenlltir şi se organrJau de r~ulă 'după• masa de prinz la' gos:~
podliria unei: persoane d.foi mijlocul, satu lui p<>ntru i<1 nu cre!l probleme· de ·deplasare
pentru cei de la mar.ginea .Jornlităţii. ,Se juc;i de obicei în ~ură cînd era µl:iai~ şi
iarna, i~· v~ra pe ti1;~ip f1jL111ici~ în. '.'Lll'tt· sau ciliar Î!l drnm la umbra. unor copacL
ln zBele· ger'oase de iarnă· s·~ Juca 111 „c·asa rlantulut'' la uh gospo<lar cu casă mai
mai-ei care scotea 1 lucrurile din una. sau d011ă' camere. Acestuia i se plătea în
bani :>al!· în natură„ M-ai rai: ~<;e percepea pentru „casa d!in\ului" o zi ele muncă
C.llacă:'): l.a co~şţi 1Jţ1~q\ii ,~i la s'şpă, plivit. et.c. feteleij.
,
.
1·
.. - ,Hora era. organizată :;;i coqdus<ji. ele cătn.; ,.ti,ze~i·' (vătafi) aleşi clin rînd11l frcior\lor mijloca~i. care angajau muzicanţii, ţineau evidenţa dansatorilor (.• dă11t.ăi1şi1or''), [ strîngeau plata 'mu'zicanţ!Jbr (..(·eata1·işi Jd1"') 7 , Se interesau 'dP buna desfă
şurare a dalru;u.:tui pentru a nu se adul'e p;·eJudicii etichetei şi bune'. or maniere ale
oamenilor sat.ului în ge11e1·a1 1~i ale tineri to:· .îµ primuţ rînd.
1
h; Intr-un sat, existau pili~, in: jurul a~\ilor ll!(;iO, 1c,lµu,ii hori .(„danţui;i"): „danţul
m;:u:et; fl~ntr,u fecim·n' t1;prnţi <le: lî ani ,1J fetele ,sJe. pc~te, 1-1 ani ,?i ,.~dan,t1,11 n1ic'' d.e
v

.J'

1 ; 3 „Tie':eşi,i"' er<ţu c·onctucători-i

se. alegeaui f:ijnt1~e flăcăii .cit
situati.f! socială de 'mijlocaşi, ne, regulă erau aleşi pe durata ,unui ,a,n dintre d;;insatorii buni ce
bucurau de stirilă în' rîndi.il tinerilm-:· '
''
.
' 4 1nfo'rmator: V. 'Zdi caş; sat Motfş. 'trr 6; născut 1n amJll 1910. 'Ace'sta ri' dntat
la horă în calitate ele primaş la: Domnin. Xadiş, Matiş şi Noţig„
·
·
,:;. 5 F;ra_ int~rrjsă Q\·ga~?;sarea de lir1rP (;;dan\uri 1
';) în, perioada :Q.e post.fle R~Ste an:
po~tvl(c;i;ăciunului, po„tuj .wa\·e. ~i. po:stul .Sfiµ~ei Iv!.ăril. Informator: ~-, ,Chiş„ sa,t Bîrsa,
nr. 90', născJt în l llO~. Vezi':" tr 'YJia', .Sttut!i de "etn'ogrcifle şi fdldor, I, "Bul:'ureşti,

se

horei

(„df1~1ţului'") ~i

1

1975, p. llfi-118.
6 Informatdri: C: •Ghiur.oo,· sat· Dorimin. nr. 00, năSc:ută.•in 1907
sat, B-ulgari; nr. 54, n.ăscut În' 1915:
: · '" , "1 , " ·
7 Muzicanţli se.numeau ,„ceatarişi" sau.,1ceteraşi;1.
· ' J."
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iniţi'ei·e pentru tinerii sub 17 ani şi respectiv 14 anis, Dacă „danţul mare" era
organizat de C'ăt1•e 2-3 „tize~i", cu muzicanţi pricepuţi~ pi-imaş' la Vioară, contralău
la rontră (brtft!'i) şi gordonaş la contrabas („gordună"J9; ,.d'anţfil miC'" se desfăşura
în mai multe locuri în special iarna avind muziranţi mai puţin prirepuţi: hătrini
ce cintau din fluier, pieptene, vioară, etc., sau în lipsa aC'estorn dansatorii cintau
clin gură. Dansatorii din „danţul mare'' (fedori holtei ~i fete fecioare) aC'hitau plata
anuală la muzkant, areasta variind de la sat la sat. Ea era stabilită· de ,Jizeşi" la
început de an cind se „alrhezeau" (angajau) muziC'anţii („ceteraşii"). Dar în linii
mari plata se compunea din: citeva „cupe" (baniţe)to de porumb, un liitru de vin,
un fuior, o bucată de slănină, o pîine şi ma·.;a periodică (prînz şi rină) la care Sf'
adăuga '·O sumă· de hani ce echivala valoric cu o zi de „nopsam" (zi de muncă
plă.tită)ll: Taxa muzicanţilor varia în funcţie ·de numărul „dănţăuşilor" şi faima
muziranţi!:Gr 12 . Pentru „danţul mic" ,taxele erau mod~te fiind plătite de ·către
pă1,inţi i tim!rilor în speri al în bani.
· · '1:'ipologic dansurile ,din satele aşpzate în ',.Culmea Sălajului'· sînt dansuri
„De sub C'odru~~a ce şi-au cristalizat sperificitat~a în proresul de' influel~\ă exti-azonală în special la sfîrşitu\ seC'olului xxu, un rol deosebit juc1ndu~l în această
privin\ă serbările „A»trci Sălăjene„. serbări la C'are participau ma·i multe C'omuhl',
organizate .:~le învăţătorii şi fn'mitaşii politici sau de rătre.' „Reuniunea 'Fenwilor
Române Sălăjene·': Satele din „Culmea Să\ajul 1.1i" aveau în a-t·eastă perioadă strînse
legături cu satele din Zona Codrului unde trăiau George Pop :de Băse!;ti şi alţi
fruntaţi pol~tici români. Tot aici îşi avC'au sediul banca de credit
„Codreana·'
ce acorda împrumuturi românilor'"· Odată cu dansul a fost influpn ~at ~i portul·
t'C' s-a rnnturat c-a i:n element sperifiC' al satelor dintre Someş şi Sălaj, undP atît
în îmh1•ăcămintea femeilor, dt ·şi a bărbaţilor lor predomină culoarea albă şi h
croială largă inundată de ,,creţe", „colţişori" şi .,c'iur". Dansul „De sub Codru·'
practicat t1i1 i · cupl'indp motive rodreneşti: „Românescul·' sau „Dl'-arăduitu\·'. dans
mai lent, ,;HătrînPşte", „CO'Clreneşte" sau· „HnmAneşte pe ponturi" ~i „Scuturatlt\"
sau „De - gătat•·rn. Ei se joară în satele de pe lingă Cehu Silvaniei: Matiş, Ulriug,

~.',Informatori: G. Suv, sat •. Soimuş, nr. rn2, născut în rn2:l şi Gh. Vuida, sal
nr. 7fi •. născu,t în !!I-I.O.
,
' 1 lns1.1: un}cr,i'ţele tradi\ionale· folosi le la )wră în s<1te\c; dP care. ne am ocupat
1
Prau Yioara· („ceatăr,a"). „contra" sau brariul (un foi de violă) şi „gorduna" (contralias.ul) .. Vezi: H. Weiss, P. Bentoiu, 100 de melodii de ,joc din Arcleal, Bucure:jti 1955,
p„ 8. ,ln fun-cţie. de insitrumentuJ Ia carl' dntau muzicanţii erau numi\i: ,.primaş",
„c:;ontţ·ălău" ~i „gq,J~dQnaş". Mai rar apar şi al.te instrumente cum ar fi darir,ietul
(„,glaneta") ,l;U c<;1rc cinta la Domnin Dumiti~u ChinC'es în. perioada interbelică i;.i
, •
trompeta.
1
10 In ;;alele sălăjene „o cupă", cuprindea 1,5 kg boabe de porumb. Informator:
I. Bota, sat Birsa nr. 70. născut în 1H20 .
. 11 ,,Nopsamul" era· o zi de, lucru pl~tită .la sapă, coasă, seceră, etc., Yaloarea
l'i variind de la .o :PL·rioudă la alla.
. .,i.2 Printre, muzicanţii cei mai cunoscuţi pentru măiesti·ia lor amintim µe:
Gruia din Domnin, Elec din Bulgari. Bî\u din Şoimu~. !Jornl\i .. Pililicu !'ii Petrişor
din Motii;, Boda din Noţig !ii µIţii. Informator: A. Qr,ule,, s<;1t, Sălăţig nr. :l5 1 nŞscut
iii 1!127.
.
.
'
13 J. 'Q\lf\ce,. Jocuri populare c,pclrene.~ti, l!, :;lfltU Marc. 1D7!l, µ. :'l-fi.
Nadi~

11 .•A.

Ru(~an,

Specificul dansului popular rumâ1wsc, Bucureşti, 1971, p. H-

i.i, HI.

:; Arii. Stat.

Zalău, fond·: l'refer:lura jud. Sălaj, comparlimentul Comi.tc!P. .>U-

confidenţiale tiorn ment 62• lfJ04, 71 1907; Idem fond. Trilnnwlul Judeţean
Snluj, „Jn~tif.uţii hancare". dosar. 611·1905. La sfirşitul fiecărui an şcolar în satele
„1)1· sub 'Codru" George PoP'de·Săse':;ti. instituia un premiu constind dintr-o Yad'i
, 11 1 viţcl pentru ·rel mai merituos 'învă\l§tor. l!;a serbarea de ·sfirşit d~·an mm'e\e r>m
1•nlitk era prezent în ~a,l:u! în care >'e decerna premiul, unde avea loc o mare 1S<!orliare populară la care participau ~i bc11itorii satelor vec1l1C. Vezi Arh. Stat. Zali\\J,

111·rm

„_

-"fonografia comunei Domnin\ autor G11'. Oprea, p. 1......... ;~.
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Horoat, Aluniş, Sălăţig, Noţig„ lnău, Bulgari, fiind un joc bărbătesc. ce scoate· in
relief calităţile de dansatori ale feciorului. Sub influenţa dansurilor de Someş,
în. Domnin,. Bîrsa, Someş-Odorhei, Şoimuş, Dobrin, etc. apar elemente specifice
,,Jocµlui Ardeleana" cu învîrtita în. doi mai lentă alternînd paşii de doi cu cei de
trei.. Dar şi. aici „Românescul pe ponturi" este identit' cu cel al zonei „De sub
l'Odru" 111 fel şi muzica şi portul, chiar dacă pc alocuri se mai observă mici in"
fluenţe de Someş cum ar fi sacadarea melodiei Ia „ponturi" („fogaşuri'') şi deco~
rnrea cojoacelor ferneie1ti. Aceste lucruri au fost sesizate !ii analizate de specialişti
ce s-au ocupat de dansurile populare 'ii portul din această parte a ţării.
Semnalul pentru venirea sătenilor la „danţ" (horă) îl dădeau muzicanţii, ce
porneau cîntînd spre şura. .,casa de danţ"1 7 sau căminul cultural, mai aproape
de zilele noastre. după ce luau masa de prînz. Pe drum li se alăturau feciorii, iar
la locul de horă îi aşteptau „tizeşji:'. Veneau apoi la horă. frumos gătite fetele
însoţite de mame, miHu'ii, vecine, bătdnele şi bătrînii satului, bărbaţi şi femei
însoţite de copii. Semnalul de începere a dansului ii dădeau „tizeşii", cînd considerau că exbtă cel puţin 15-20 pere<~hi de dansatori şi din acest moment atenţi.a
sătenilor se îndrepta spre „danţ", acesta fiind evenimentul ce-i unea pe oameni
după o săptămînă de muncă.
,
Dansul popular era odinioară un puternic liant social al comunităţii rurale,
•·l avînd for\a de închegare a obştii ţărăneşti, transformînd „ad·unarea satului"
într-o singUră fiinţă „a cărei inimă e în stare să pulseze simultan pe ritmul jocului"lB. La dans pa.rticipau întii tinerii, cei ce se prindeau în joc, apoi bărbaţii
~i nevestele tinere („însurătorii") ce în satele „De sub Codru·· jucau alături de
tineret. Dar pe lingă aceştia la horă veneau ca spectatori ce urmăreau cu atenţie
fiecare mişcare a dansatorilor femeile şi bărbaţii din sat, care participau cu
întreaga lor fiinţă la acest spectacol al satelor. Evident, fiecare familie îşi urmă
rea fiul sau fiica prinsă în horă dar nu-i scăpau nici celelalte aspecte cum ar fi:
măiestria unor dansatori sau stîngăcia altora, ce trezeau rîsul mulţimii. Adesea
puteau fi văzute, grupate, diferite familii ce urmăreau desfăşurnrea jocului sUnd
pe laviţe sau în picioare ţinînd în braţe hainele care nu erau atunci purtate de
dansatori ca de exemplu: „năfrămile dP după cap". cojoacele şi sumanele, iarna 1 ~.
Ca dement de integrare a indivizilor în societate, dansul popular a devenit
o preocuparp pentru toate familiile ţărăneşti, conştiente că hora satului este o
adevărată oglindă în faţa mulţimii în care fiecare persoană îşi vede locul său~'O,
fie de dansator, fie de părinte, rudă sau simplu spectator. Toate familiile doreau
să-ş( vadă feciorul sau fata în rindul dansatorilor: frumos îmbrăcat, îndemînatic
'ii respectat de mulţime pentru ţinuta şi caracterul său. Aici la horă se puteau
întîlni toţi locuitorii satului după o săptămînă de lucru. în calitate de membri ai
unei coleC'tivităţi marcate de un mod de viaţă rural în care fiecăruia i se cunoştea:
ocupaţia, porecla, calităţile şi defectele. Astfel. la horă, în „adunătura sa,tului" se
ştia despre fiecare ce gospodar este, ce apucături are (beţiv, scandalagiu) cu cine
are divergenţe, ce aspiraţii nutreşte (doreşte să-şi 'trimită copii Ia şcoală, să
cumpere pămînt, să intre prin căsătorie într-o famil ip sau alta, etc.). Dar cu toate
acestea mulţimea era absorbită de iureşul dansului Şi muzica săltăreaţă specifică
Săla.iului de Nord, uitîndu-se pentru moment problemele obişnuite de care se
love!jte ·omul în fiecare zi21.
.
O problemă deosebită pentru orice tînăr, ca de altfel şi pentru părinţii săi,
era aceea de a intra în .,danţ", întrucit cei ce nu p<1rticipau la horă prau pasibili
de a fi etichetaţi ca neîndemînâtid, bolnăvicioşi, !'te: Dan~tll făcea parte din întG

Zalău,

I. Dance, op. cit., p. 9-10; E. Domby, Dansuri populm:e clin jucl.
1976, p. 5-6.

Sălaj,

I,

17 Informator: I. Bîrsan, lnău nr. 51, născut în 1897.
18 O. Birlea, Eseu despre dansul popular românesc, Bucureşti J982, p. 20.
19 Broboadele de lină „năfrămi de după cap" se purtau numai iarna Ia fel
sumanele şi „do_are<"ii" de. pănură (dimie).
' ~o O. Bîrl~a, op. cit„ p. 22.
21 Informator: M. Chiş, sat Bîrsa, nr. 62, născut în 18ti8,
-,_.
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săşi fiinţa ţăranului sălăjean,

aceasta permiţîndu-i să se manifeste în societaite sub
privirile întregului sat. De aceea de la o vîrstă fragedă părinţii ţineau cont de
acest lucru şi-i iniţiau pe copii în .tainele jocului, organizind „danţuri mici", care
uneori erau 3-4 într-un sat, primind numele după locul unde se desfăşurau:
.,Danţul din Susani", „Danţul din Josani", „Danţul de pe Vale", după poziţia geografiC'ă a părţii satului, reunind tinerii dintr-o anumită zonă a localităţii2'i. Aici
se putea iniţia orice fată „fecioriţă" sau fecior „holteieş" (praşcău), atît asupra
mişcărilor de dan.<;, c:,ît şi a chiuiturilor şi a celorlalte canoane ale dansului: cum
se invită fata la dan3, cum se schimbă pasul după melodie, etc. Cel începător în
acest cadru mai restrîns este ferit de ochiul şi gura satului dispunînd de un mediu
familiar, intre rudele şi cunoştinţele sale şi prin urmare tracul începătorului era
mai mic. La aceste „danţuri mici", „dănţăuşii", cu stagiu („însură<torii", „bătrînii")
le arătau fecioraşilor cum să joace, iar fetelor li se spunea cum să-şi ţină „ştelun
gul" (ţinuta) pentru a ieşi în relief frumuseţea dansatoarei prin gesturi simple
ce presupuneau discreţie şi maniere. alese. Mare era necazul familiilor a .căror
băieţi nu ştiau juca şi ,atunci începeau demersuri pentru a-l atrage în dans ,.pe
tînăr: se discuta cu fetele ca să-l invite la „danţul mic" sau îl lua acasă unul dintre
membrii familiei şi exersa cu el cintînd sau fluierînd melodia, imitînd bătăile în
tobă şi sunetul contrabasului („gordunei") prin bătăi în masă şi trăgînd cu sucitoarea, pe degetul umed aşezat pe tăblia mesei pînă reuşea să-l înveţe2 3 • Unii tineri
exersau fluierindu-şi melodia mai ales în grajd jucînd pe lingă furcă de unde şi
strigătura:
„Nuţu popii de la noi
Sare-n sus pin'gă furcoi

Tropoteşte mîninţel

De rid vacile de el"
(Nadişul

Român)

Cei ce nu învăţau dansul erau consideraţi în sat „feciori lăsaţi", neindemînatici, dar şi ei mergeau la danţ duminică de duminică, pentru a vedea cum
dansează ceilalţi tineri şi a se întilni cu aceştia. Chiar şi tinerii cu infirmităţi
intrau în horă pentru a se integra în coleotivitate.
Odată iniţiaţi în „danţul mic" se cerea intrarea în „danţul mare" atit a
fetelor fecioriţe cit şi a holteieşilor, unde rhuzica era mai dinamică şi tînărul se
expunea privirilor întregului sat. Dacă băieţii ştiau juca, nu se puneau probleme
tn legătură cu data intrării in „danţul mare", în schimb fetele de regulă erau
primite in „danţ" la Crăciun după ce slohozeau (primeau) feciorii cei mari cu
colindul in sărbătorile Paştilor şi Rusaliilor după ce se duceau c6roanele în
ţarină. ln Domnin şi Bîrsa erau primite in „danţul mare" ~i la Sinziene după' ·ce-şi
aruncau coroana de sînziene peste casă. în Nadiş, Noţig, Bulgari; Motiş, etc„
familia stabilea dinain•te data intrării fetei în horă pentru a-i procura un costum
nou, momentul fiind sărbătorit de întreaga familie ca· o zi deosebită în viaţa
fetE'F 4 •
Odată primită în „danţ" fata rei;pectivă trebuia să se achite de obligaţiile de
fecioară („dănţăuşe"): plata la muzicant, respectarea portului, primirea tinerilor in habă („hăbdişte") şi a feciorilor cu colindul, pregătind colac împletit ·în
s!lrbătorile de iarnă.
Dansatorii deveneau subiect de discuţie în _primul rind pentru femeile ce
asistau la horă de pe ma.rgine, acestea spunîndu-şi părerile („biciulind") despre
tineri. Odată intraţi în horă, feciorii şi fetele trebuiau. să o frecventeze regulat
fală

22 „Danţul

mic" de

iniţiere

de multe ori era organizat de

către părinţii

„fetelor

fC'!'ioriţe" sau a „flăcăilor holteieşti"', chiar în casa lor. Informatori: M. ·Iacob, sat
1IJC'i ug nr. 2:~0. născut în 1902, I. Cîmpean, Dobrin nr. 4fi, născut în 1930.

Informatori: P. Moldovan, sat Benesat nr. 120, născut în 1914
născut în 1!112.
::• Informator: A. Mărieş, sat Sălă\ig nr. 140, născut în l!l27.
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(„să se ţină de danţ~) pentru ră altfel -începeau suspiciunile' din partea sătenilor
acuzîndu-i că nu vin· la hor[t din· lipsă dl• îmbrăcăminte potrivită, îmbolnă\·iri ~i
altele. Pînă la căsătorie· feciorul ~: fata aveau obligaţia să ·se intcgre7e h1 rindul
tinerilor ca „dănţăuşi ·· penlrn a ~e lrn,:ura de·(') reputaţie bună; care 'să ·1e faC'iliteze
disătorii pe măsură şi să d·e,·ină aslfel oameni de nădejde (;,n1mserade") 'ai satului.
Dansul popular PS.te cel mai eficient mijloc de etalare a ·portului !oral. Fiecare fecior sau fatu cu şi re.'itul sătenilor ce participă la horă se străduiau i;ă se
îmbrace rit· mai frumos cu putinţă pentru a atrage atenţia mul(imii. dar în
limitele tradiţiilor s-atului, a cumpă-tării ~i bm1.ului gust. Chiar da<"ă portul în
zona etnografică .,Ue sub Codru" pare simplu la prima vedere. e! a1·e multe elemente rare-I definesc, individuali:l'.indu-1. Astfel, ,,spăcelele·· (cămăşile femeie~ti)
ca şi cămă~ile bărbăte~ti sînt o mostră- de ingeniozitate atîtifo privinţa- decorului,
cit şi a utilităţii. Cusăturile <"U ,.prinsoare·•, „creţe", „rupturiţă", :.vrană·', „colţi
şori", etc. presupun măiestrie şi indemîna1.•e din partea celor ce le confer(ionriu 25 •
„Laiberele" ·.(vestele) ca şi „pieptarele'· (rojoace!e) pe• ctt de Simple· pe -atlt de
discrete, sînt confecţion.atC' respe('tindu-~e ·motivele- florale şi geomdri~ ca ş'i
culorile stln.;e ce con tras-tează cu albul predominant in portul „De sub Codru" .
.;Gacii" (pantalonii în clini (~U ,,wană") la bă'rbaţi ca şi poalele feli1ei(·~ti t'1''all
largi· înainte de primul 1·ăzboi mondial ~i deosebit de lungi arm.nriizîndu-sc C'U
mişcările „dansului codrenesc·• lejer în mi~cări şi dinamic i1t special pentru fe-c"lori.·
Etirhet.a presupunea respeot.area strictă a tradiţiei: va1•a numai fN0l'e se-· Imcurau de p1·ivilegiul purtării eapului de:.;coperit. Pieptănătura „cu tici„ ln ··ţ·itc
era unul din elementele ce scoteau în relief ţinuta fetei2 6 . Acea.;tă pieplănălură
complicată presupunea îndeminare deosebită şi dădea un aspect de ckrnr capilar
ingenio,; şi extrem de plăcut. in unele.·sate ca: Noţi'g, lniău, Moti~. Domnin, pieptă
nătura fetelor era prevăzută cu flori mărunte de muşcată. Nevestele purtau nC,frămi
şi se legau „pe sub canci", iar femeile în vîrstă aveau năfrămi negre legate sub
bărbie. Iarna şi fetele purtau năfrămi, legate „înnapoi" ca şi Ill'Yestek ti11e1-c.
Cromatica şi croiala portului trebuiau să scoată în lumină frumuseţea fizică
a fetei care apoi era pusă în relief prin mişrările graţioase din timpul dansului.
Pălăriile de paie · băi~hăteşti („cllopuri de şpargă") erau fiil'llte în casă de
către bătrîni, dar cu rtimpul şi-.au pierdut forma iniţială, prin amplificarea liornrilor (,,obezii") şi ţuguierea calotei. Atît „clopurile de paie'' cit şi d'H·iulil~ trel)uiau
purtate în funcţie de vîr::;.tă şi .încadrate armonios în ţinuta ,de an•amblu a .. ,dansatorului. Şi aici în Dealurile Sălajului portul popular marcl1~ază drsta ~i starea
dvilă a, persoanei. Incepînd cu deceniuJ al 'rV-lea al secolului nostru, pcll'tuli d,l'
sărbătoare cunoştea q simplificare sub aspectul di,mensiunilor , ~~ al dl'corului
sub inţluenţa elementelor orăşeneşti, iar după al doilea război lf)_ondial apar produsele orăşeneşti (rochii încreţite de stofă,,_ pantaloni de stofă, pentru bărhaţ),
cămăşi' colorate, etc.), ce au înlocuit treptat „portul bătrinesc„.
.
La horele săte~ti ·apariţia unui .costum nou atrăgea după sine imi tavea ··de
<;ătre alte perso.ane, menţinîndu-se mereu o stare de <·oncuren\ă între tin.e:ri ~ir în
privinţa \inutei vestimentare.
1- · ·
Jn cadrul horei tî-nărul putea să-şi scoată în relief în mi.llocul colectivităţii
ealităţile de dansator; graţia in mişcare· pentru fete 'în speri al la dansul „De-nr-ă-·
duit·· şi „Scuturat", stîrnind admiraţia asistenţei prin mlădierea corrulu i, · ţi nuUi'
l'apului, ritmicitatea ~i exactitatea paşilor după melodie. suplinite la in\lîrtitii
de boltirc·a rochiei în iureşul dansului. 'finu ta' dansatoarei în arest spec,tacol care
este hora, era urmărită de mulţime şi în privinţa distanţei faţă• de partenpr; poz·iţia -miinilor pe umerii acestuia. ţinerea batistei („joijuţului'·) in pulmă, •!privirea
în timpul dansului; toate acestea presupunînd respectarea unei etichete transmi~c
din generaţie în generaţie. Or.ice abatere .este sancţionată de spectatori p1:in st·m1w
discretc. de ,~tcnţionare (ochia/IcL 'i;_e_mne , ~in ufo.ăr), ~qmoneştări la. ~ţîrşi l4l .1-\J1!J.i
.. , , ,( r

. ! I

Costumul '•se aprecia .după respecotarea motivelor d<' decor locale. cafitateil
plm;ei şi croială, 1·e:,pectîndu-..;e obiceiul local.
··
6
" I. A. Guia, Zona etnografică M<?seş, Bucureşti 1982 1- P:.! l:JO-l:H:'
„ 11 I
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dans ş1 u1 C'HZ că, ern1:1J·văzute de mai multe per.<;oane, cărora li se ·păn·a'.L slridenle.
începeau discuţiile şi bîrfa, continuată uneori şi după încheiere>a horei";·
Fiind dansuri dl"' 'doi, dansurih• locale din zona „De sub Cndrn" cliideau mari
posibilităţi de \na11ifestarl' · fe~iorulul în timpul ··joe'ului, perrni\îndu-i si\-~i etaleze
ealităţHe exteriori7.îndll'~'ii personalitatea în spPCii·al la „Romî111esl'l!J pe ponturi" dnd
hătea' 'Pe picior. Prin urmare; la· thată' ·mulţi băiPţi d'e stnre modPstă <le,·eneau
„orhilil ··dans\.tli.H", Iritmdt '11J-.i'n măiestria lor atrăgeau toate p1·ivfrile ~i pină la
urmă j1'K'au .,slll) grum~zul ceterii't, loc de regulă rezervat 'C·elor bogaţi. Jucători
de renume perutru tehnica execuţiilor la i·oata fecior·ilor l'r<ru ~i ~;-<flll p;1'•irat prin
tradiţie: mofr.;enii, nădi,enii, sălăţig1rnii. alunişenii şi'. $oimuşenii2°.
· ·· La <lanţ puteau fi Sl'na-;e în relief şi' alte calităţi ca: mod~slia. b11nătatca <;li 'f!etească, dnstra, etc.' Astfel dan~atoi·i de marcă luau la jor felc abia intrate în
dans; iar fete rcnqiosrute pentru C'alităţile inr de dansatoarl' Jucau ru fc>ci'nra')ii
stîng'ari în' ]niŞMri'. '(are abia rel'~eau să se învîrtească, lipsiţi de simţul dansului
':\i urechl' 111 uzinllă. Acestea etâu ges.turi apreciate de sat, ade~ea răsplătite cu
mulţumiri din partea rudelor, pai·tenl'l'ilor mai puţini aviza\i. Qr•hii lumii ;;e
îndreptau mai "mult spre „1t1arii dănţăuşi" („căluşe1·ii'") sau sp1·e rei neprireputi
cP nu 'ştiau juca hi pas cu muzica si executau mişcări anapoda stîrnind J'Îsul
asistenţei, mai ales dnd ac e:;tia nu reu-:;eau să
piardă în 'marea masă d1; dansal.tH"i spre necazul n:delor ob!igall! să se ascundă sub o mască de indiferenţă.
Po1'nit ;din ocupaţiile oamenilor 1 dan·sul popular vine s.ă satisfacă necesită\ile
d.e .miŞcari; annonioasă ale ţăranului, dezlănţt,1ind întreaga fiinţă a
acestuin
nrnfrată de· robuste\e ~i bună condi\ie fizică2n.
'
, ln satel~, ~tudicite de noi' aproap~ toţi sătenii sănătoşi erau prezt•nţi ~a horă
a1<1, cum 'in zilele de vară, bune de lucru to\i ţăranii apţi de muncă erau pe cî1n,p.
Lipsa unei persoane punea semne. de în_trebare: „unde este cutare?•',_ „cum. de n-a
nmit la danţ?':.
IdenluJ; ţiirănf'Sc· de sănătate şi robustPţe necesar ·muncilor grele cu care se
confruntă aeesta.11' găsit' în dans„un mijloo de. testare a sănătăţii în spetial pentru
tineri·i ce urm;oru să se căsătoreasră. Prev.enţa unei· fete la dans era ·în satele sălă
jene un- Indiciu" al sănătî!ţi i, mai ales · dacli şi juca voiniceşte;. Fetele ce oboseau
1·epede;! 1a fe.J oi.1 ,;i„feciori i ·palizi rare abandonau jocul -•deveneau ţinta· discuţiilor
mulţimii, înto«mai l'a ~i fetele ce zăreai.i acasă. De multe .ori părinţii îşi puneau
proprii feciori; să· joace cu diferite fete într-un. ritm alert pentru a vedra dacă sînt
l'U adevărat- sănătoase în special dnd acestea· nu erau duse la munca dmpului,
ştiut fiind faptul că familiile cu mpii bolnăvicioşi Iii protejau Gle hicvul greu
in arşiţa soarelui. uneori fetelP şi feciorii .bolnavi erau trimişi la rude în al,te
loca'.ităţi spre a.i · feri de ·oleventirile s·atului. Catastrofale pentru cei în cauză se
dc):vedeau leşinuri!e sau dezcch:ili'brările în timpul, dansului, ch1:ar dacă acestea e!'au
11cf'idente trecătoa1:e, pentru că pe seama lor se ţeseau fel. de fel de bîrfeli ce-i
discreditaci în fa1,a comunitărţii. Pornind de ai.ci, aveau apoi loc ce11tul'i între familiile şi ,rudele c-elut·'bîdit !)i pl'rsoanele ce s-lau- încumetat să.i vorbească de rău
Jll' ti n eiti3°.
· ,-,
Dansul avea un rol dt'o~ebit în stimularea impulsurilor erotice ale tinerilor.
r·um la horă în centrul atenţiei - se situau tinerii cu problemele lor, este normal
1·11 dansul să fifrr}itezc o stare· euforică de apropiere a sufletelor tinerilor, care 'în
dans disC"ută între ei si vibrează în mişcări sincronice. ln cadrul dansului partenerii
inc·ro1wsC' dialogari legate• de prnblemele ce-i frămîntă, se cunosc şi se apreciază
l'f'C'iproc, stimu!îndU-!jÎ stările afective. Însăşi poziţia partenerilor În timpul dansurilor ele doi (faţă în faţă, mîinile pe umerii 'băiatului şi respectiv pe mijlocul fe-

se

~.at Bulgari, nr. 27, .născut în 1927.
Informatori: Gh. Top, sat Nadiş, nr. 195, născut în 1949 şi E. Pop, sat. Bi uşa
născut în rn:n.
. .
O. Bfrlea, op, dt„ p. 16.
lnfonnator: I. Ardelean, sat Domn-În nr. 89, născut în 1915.

·n Inf9rmator: A. IIudin,
28
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tei) are un efect de apropiere intre partenerii care în timpul jocului se contopesc
înlr-o mi~care unică ce crează o atmosferă de intimitate. Aid la dans tinerii îşi
spun păsurile, îşi dC"stăinuie gîndurile şi pun la cale planuri de viitoi:. Diferenţierile de avere erau un motiv de amestec a familiilor în viaţa tinerilor, dar în
limpul jocului puteau fi văzuţi băieţi sau fete ce jucau cu parteneri pe care pă
rinţii nu-~ doreau şi care în mod obişnuit nu erau primiţi ca peţitori \n habă
(,.hăbdi!:!te··) 31 • Cum nimeni nu avea dreptul să se amestece în timpul dansului ln
desfăşurarea normală a acestuia, părinţii şi I'l1dele în cau:r.ă erau nevoite să suporte starea de fapt sub privirile mulţimii, ce nu de puţine ori, găsea în aceasta
un subiect de discuţie peste săpU!mînă.
Uneori părinţii îşi dădeau seama că despărţirea a doi tineri „care se plae"
este de pl'isos. Călcîndu.-şi pe mindrie, aceştia acceptau ·căsătoria ş~ astfel avea
loc încu.c,crirea .între familii cu stare socială diferită. La horă se punea la cale şi
„furatul miresei", prin discuţii între tineri care consta de cele mai multe ori in
ie!)irea peste noapte a fetei afară din casă şi plecarea cu băiatul Ia familia acestuia sau la rude într-un sat vecin. Aceasta îi pwiea pe părinţi în faţa unui fapt
împlinit şi pînă la urmă îi făcea să accepte căsătoria. După al doilea război
mondial diferenţierile de avere dintre oamenii satului cu formele lor de manifestare au dispărut treptat şterglndu-se cu desăvirşire după 1962, prin cooperativizarea agriculturii.
In toate satele studiate condiţia purităţii miresei, fenomen urmări.t şi în cadrul
jocului, nu derivă numai din raţiuni de natură etică, ea porneşte de la structura
de ansamblu a comunităţilor tradiţionale, unde un rol important îl are „omologarea individului în raport cu cerinţele pe care trebuie să le indeplineasci în
societate" 32 • Astfel privirile spectatorilor erau îndreptate spre tinerii · şi :tinerele
satului urmărindu-le comportamentul în timpul dansului: modul rum discută cu
partenerul, unde privesc în timpul dansului şi altele.
Cu toate imixtiunile părinţilor în viaţa tinerilor firescul sentimentelor trecea
peste diferenţierile de avere şi tinerii chiar şi atunci cînd dansau cu alţi parteneri
decit cei faţă de care aveau sentimente deosebite se înţelegeau „cu aleşii inimii··
prin gesturi şi priviri. In tradiţia ţărănească încununarea dl'agostei se făcea prin
actul căsătoriei. Dansul ·popular prin posibilităţile sale de aprop.iere intre oameni
·era un eficient mijloc de pregMire a wiei atmosfere prenupţiale menite să se
finalizeze icu căsătorii ce pwieau baza familiilor ţărăneşti.
Ansamblul sonor al dansului,, avind Ia bază muzica şi tropotul dansatorilor,
se .CWl111Pletează şi aici în satele sălăjene prin strigături, fluierături şi bâtăi din
palme executate Ia comandă pentru întreţinerea ritmului de joc şau pentru a
scoate în relief aspecte legate de viaţa cotidiană a sătenilor. In mod obişnuit la
hora satului conţinutul strigăturilor se referea la situaţii din viaţa localităţii, la
relaţiile dintr:e localnici .. Ele au uneori un pronunţat caracter satiric fiind adresate
în mod. direct unei persoane sau unui grup, iar alteori sînt referiri la sentimentele
ce-i leagă pe cei ce dansează împreună, cu caracter „lumesc" 33.
La horă în satele din Dealurile Sălajului nu strigau decit flăcăii şi bărbaţii
căsătoriţi, spre deosebire de nunţi şi clăci, unde şi femeile chiuiau alături de
\Jărbaţi.
.
. Dintre strigăturile la comandă menite să sincronizeze bătăile pe picior ale
bllrbaţilor sau schimbarea ritmului de dans ce se strigau sacadat uneori din două
părţi, amintim :3~.
„Sus, mai sus, că sus I-om pune
Numa ne-o trebui fune!·'.
(Domnin)
fetelor de către feciori se numea „hăbdişte", iar casa unde se
se numea „casa de babă".
32 S. Enache, T. Pleşa, Zona etnografică Dolj, Bucureşti, 1982, p. 131.
ss Gh. Baciu, Cartea coregrafului amator, Bucureşti, 1965, p. 107-108.
14 I. Dance, op. cit., p. 7.
:i.1
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sau
„Tri măi, tri
Că tri sîntem,
Şi apoi patru lingă ele
Sus, mai sus.
Pîn'la podele!"
(Noţig)

„Joacă

bade scuturat
Nu sta cum s·tă paru-n gard!"
(Nadiş)

„Joacă tutu cu mutu
răsună pămîntu!"

De

(Bulgari)
„Io de-aice nu
Pînă n-0111 ieşi

duc
la plug!"

mă

(Inău)

„Scutură-te ţîţă-n
Că

te

joacă

sin
Gherasim!"
(Bîrsa)

,. Strigăturile (chiuiturile) satirice adresate unei persoane sau unui grup de
1wrsoane satirizau defectele gospodarilor şi ale .tinerilor: lenea, delăsarea, mindria, ţinute ce nu, corespundea gusturilor satului, infidelitatea, lauda şi îngîmfarea,
defectele fizice, etc., ca de exemplu:
„Văsălica-i fecior bun
coseşte la Crăciun
Şi face sub ·brazdă foc
Să nu-ngheţe piatra-n

El

toc!"

(Bîrsa)
„Lelea nu mai poartă struţ
Şi-i moartă după drăguţ
Da'drăguţu-i din alt sat
Şi-mi pare că o lăsat!"
(Bulgari)
„Aşa-i
Că

badea de voinic
nu-l vezi din pipirig!"
(Inău)

„tnvirti~te lele roată
Să văd rochia cum se poartă

,,

Să poartă bugăt de rău
Că-i în loc de pindileul"
(Aluniş)

„Ate lelea ochii 'Verzi
Da la ea sA nu te-ncrezi
· Că-ţi spune verzi Şi uscate
Şi te-nşală pe la spatei"
..
(Motiş)
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.,Arc lelea zestre mare
Două gistc ouătoare
Şi-o rapră cu drnandă-n corn
0i doi cai re fug pe horn!"
,
(Şoimuş)
„Pe badea dnd l-o frizat
I-o ous talgel'.uLpe cap.
Şi l-o uns cu său de oaif'
De ginde~tl' că-i sărăoaipl"J:;
(Dornnin)
„Poartă-şi

lelea nasul sus
Nici cu ruda nu-l ajungi
Numa pnpăza-i c·a ea
Cuibul hicl 1i creasta stea!"
(Bîrsa)
Nu de puţine ori d1iui.tuL·ile a.trăgeau după ele certuri ~i chiar bătăi pentru
cei cărora li se adresau reactionau violent mai ales că se ronsidcran satirizati
în public. Un a-;tfel ck incident ·a avut Ioc în satul lloroat în perioada interbelic~
alunei cînd un fecior din Noţig a chiuit la adresa unei persoane:
r·ă

„Pe din sus de Văclurele
caprele mele
Fuge Irod după ele!"
Tig;a~ţa

Feciorii lui Irod împreună cu rudele au sărit la bătaie împotriva· noţiganilnr
intrudt caprele erau considerate în satele de pe lingă Cehu Silvaniei, alături de
măgari un semn al sărăciei şi al slabei gospodăririau. In alte cazuri feciorii Jocal'-nici SP răzbunau pe cei veniţi de pe sa.te („didigani") care le luau fetple ·la jor
lăsîndu-i fără partenere, chiuind la adresa străinilor strigături de ponegrire:
,.Uită<te la
Joacă ca 1~i

didtgan
pe bostan!"
(Domnin)

sau „ ·
„Cui îi arde de-nsurat
Să. vină la noi. în .gat
Sjnt frte de toată sama
Si bătrine ca si mama!"
.
. „(Sălăţig)
ţinea
ţimii

Oamenii de pe margine savurau chiuiturile, ele constituind un element ce
de legile fireşti ale dansului.. Cei mai i:l.ibaci chiuitori creşteau în ochii mulfiind C'Onsideraţi feciori isteţi ce dau culoare' dansului şi distrează lumea. Pe

35 „Sărăoaia" este tîlvul de scos vinul din butoi. .,Pindileul" era „poalele
care se purtau sub roC'hie. Strigăturile laudative erau adresate în primul rînd fetelor ca de exemplu: I Invîrteşte-o pe .sub mină I Că-i fată de viţă bună I sau:
I Bine joacă leliţa / C-a nvăţat..o maică-sa / Cinci era fată ca ea 1• Pentru atenuarea
efectului satiric a unor strigături se C'hiuia în replică: ,/ Nici aceea nu-i aşa I Numai
gura ta cea rea! /.
36 Informatori: G. lştouan, sat Noţig, nr. 230, născut în 1914 şi R. Iluţ, sat
Noţig nr. 172, născută 1903. Motive. de cearţă între bărbaţi şi chiar încăierări( mai
rar între femeile căsătorite) eraµ c~le geperate de gelozie. Mai existau şi răzbunări
pentru jigniri verbale sau răfuieli pe baza unor intîmplări anterioare, ca de exemplu:
încălcarea hotarului între pămînturi („stri<)li',rea, mezuniei"), luarea de „gloabe··
(despăgubiri) a vitelor ce intrau în lanurile vecinilor, etc.
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<le altă parte chiuiturile cu excepţia celor laudative duceau la ci:tturi irutre
lin.erii satului familii sau chiar tineri din sate diferite.
Practicat de locuitorii satelor „dansul popular nu poartă pecetea unei personalităţi· ci dimpotrivă, a tuturor" 37 •. De aceea fiecare dansator prin exteriorizarea
propriei personalităţi este preocupat de reuşita dansului în aIL5-<1mblu el constituind o emblemă a comunităţii bazate pe tradiţii, cinste, ospitalitate, perpetuate
în lumea satelor noaSitre în virtutea obişnuinţei. Fiecare dansator ştie că în timpul
horei .totul trebuie să decurgă normal, fără a stîrni di'icuţii din partea asistenţei,
hora fiind un spectacol realizat din mers în limitele cumpătării, bunului simţ,
destinderii şi frumosului.
în felul de desfăşurare a dansului se oglindea onoarea obştei, care se manifesta prin comportamentul fiecărui individ.
Răspunzători de bunul mers al horei erau cei investiţi cu acest atribut, „tizeşii" şi alături de ei tineretul şi toţi locuitorii satului. Dansul avea o etichetă
aproape unică pentru toate satele din Dealurile Sălajului c•1 extrem de mici deosebiri de nuanţă. „Tizeşii" urmăreau ca toate fetele să fie prinse în joc, iar în
raz că rămîneau fe:te nejucate acestea erau invitate la dans deşi de regulă dispă
reau din mulţime pe durata dansului respectiv. Chiar şi modul de invitaţie la
d·aIL'i era de aşa natură cxmceput ca să nu se ajungă la situaţii penibile în caz
că fata îl refuza pe fecior. Feciorii le făceau semn cu ochiul fetelor, iar în caz că
acestea îi refuzau le făceau la rîndul Ior semn discret cu' capul că nu po.t juca cu
ei. Existau dansuri „alchezite" (promise) 3B în timpul dansului anterior şi fata trebuia să se ţină de promisiune.
Fetele veneau la locul d·.:! dans în grup şi nu cite una, dar numai la începutul
dansului pentru ca astfel riscau să stea ca şi spectatoare, lucru ce nu era plăcut
pentru nici o „dănţăuşe". Existau şi alte aspecte ce trebuiau respectate cu stricteţe
cum ar fi anunţarea unei persoane să plece acasă din cauza unui eveniment inopinat (îmbolnăvirea unui inembru din familie, sosirea unor musafiri, etc.). Anunţa
rea se făcea în şoaptă fără a da de bănuit celor din jur. Fetele nu intrau ln crîşmă
(„făgădău") să-şi cheme bunicul sau tatăl acasă, rugind în acest scop o altă per~ană vecin sau rudă. Bărbaţii băuţi !trebuiau urmăriţi pentru a nu se crea incidente nedorite şi în momentul în care întreceau măsura erau scoşi a:fară de
cl!.tre „tizeşi" cu ajutorul rudelor. Aceasta nu însemna că la horă întotdeauna.
totul· decurgea normal. Existau răzbunări din partea fetei sau a feciorului ce-şi
lăsau partenerii în mijlocul dansului, lucru ce constituia o mare jignire la: Domnin, Noţig, şi Nadiş. Mai aYeau loc bătăi între bărbaţi pentru diferite motive.
Niciodată muzicantul• aşezat pe un postament înalt nu avea dreptul să oprească
dansul, !)i prin urmare l'i continua să cinte în profida incidentelor din mijlocul
ueestuia.
în pauzele dintre dansuri lumea se împrăştia pentru un moment pentru a
liea apă, a lua o gustare adusă de femei de acasă sau a se întîlni cu persoanele
1·1I care aveau probleme:m. Exislta însă un obicei ce trebuia respectat, acesta ţinînd
de manierele bune ale sătenilor: nimeni nu se urca în podul şurii, nu lua fructe
din grădina gospodarului unde se organiza dansul şi nici nu pricinuia vreo altă
stri,·ăciune gospodăriei acestuia.
·
O· ate.nţie deosebită li se acorda în fiecare sat s·trăinilor („didiganilor") veniţi
ln rude, la prieteni sau ca „văzători" peilltru a cunoaşte familia unui fecior sau a
1mei fete ce urma să se căsătorească cu o tînără sau un tînăr din alt sat4P.
O. Bîrlea, op. cit., p. 21.
Sensul verbului „a alchezi" era cel de a angaja.
3 ~ Aşezaţi pe marginea şanţului în faţa cîrciumei sau în curtea gospodarului
1111Qe avea loc dansul, bărbaţii jucau cărţi. Venirea intelectualilor la horă era mar1·1~tă prin oprirea muzicii în semn de salut.
4D Musafirii erau numiţi: „didigani", „peţitori" sau „lătureni". Deosebit de inlt!n•sante erau, vizitele de curtoazie" cînd grupuri de fete şi feciori îşi făceau vizite
rPciproce cu scopul de a se cunoaşte şi distra împreună. In zilele în care soseau la
l1orll lătureni toată atenţia era îndreptată asupra lor.
3;

3"

44 - Acta Mvsei Porolissensis, voi. X
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Acestora li se oferea prilejul de a juca „sub grumazul celterii". Tinerii localnici
le ofereau musafirilor („lăturenilor") partenere de joc, iar fetele de pe sate trebuiau să fie primele invitate la dans. Ca semn al ospitalităţii „tizeşul" ordona
muzicanţilor să cînte melodii specifice dansului local din sa.tul de unde proveneau aceştia: „dansul motişenilor", „dansul şoimuşenilor", etc„ duipă care un fecior
dintre „didigani" pune o bancnotă în arcuşul primaşului. De regulă „tizeşii" împreună cu feciorii şi fetele cu stagiu în dans se interesau unde vor minca şi unde
vor dormi tinerii „lătureni". La fel se stabileau fetele la care vor fi invitaţi „ln
habă" feciorii din alte sate. In modul cel mai serios era rezolvată şi problema
cailor pentru „didigani" care veneau călări sau cu sania în •timp de iarnă. Aceştia
erau hrăniţi şi adăpaţi la timp şi totodată feriţi de răufăcătorii ce se răzbunau
pe proprietari tăind coamele sau cozile cailor, ori văruindu-i. Aceasta era la
timpul respectiv o mare ruşine echivalentă şi cu pierderea pălăriei sau a căciulii
apreciată în derîdere ca „pierderea capului" în vizite pe ascuns la neveste.
Reuşita „danţului" (horei) era deplină atunt"i dnd toată lumea se simţea
bine atLt în calitate de dansator cit şi ca spectator. Atunci timpul trecea pe neobservate, destinderea şi buna dispoziţie se ci'tea pe feţele tuturor.
La asfinţitul soarelui se punea problema „spargerii danţului" (încheierii horei),
lucru ce revenea „tizeşilor" care făceau anunţurile legate de urmă.toarea întilnire,
cine pregăteşte masa m1Jzicanţilor, eventualele nunţi; se ura o săptămină buru!.
de lucru pentru toată lumea, o căsnicie fericită şi viaţă lungă pentru cei ce urmau „să fugă'· (să se căsătorească) de la dans.
Urma ul.timul dans, de regulă un dans lung şi extrem de vioi, după care se
cînta marşul penttru tinerii ce se căsătoreau, în ovaţiile mulţimii, ce-i însoţea pe
cei doi pînă la poarta danţului, după care fiecare tinăr pleca acasă împreună cu
ceilalţi membri ai familiei în vederea participării la treburiJe gospodăreşti de
seară. Urma haba în care feciorii se adunau la casele fetelor, unde se jucau cărţi
sau moară şi se discutau diferite probleme de faţă fiind membrii familiei fetei.
In:că

din perioada i111terbelică la intîlnirea generaţiilor în societatea
se des.făşoară „un dublu proces de asimiUare - integrare care încearcă pe de o parte să cuprindă atributele civilizaţiei moderne ~n cadrele
tradiţiei, iar pe de altă pante să rrungească vi,aţa tradiţiei, silind-o să
imbrace formele tradiţiei modeme" şi aici în satele Sălajului de Nord
ca şi în întreaga ţară a+ît sub aspectul dansului dît şl a•l portului 41 • Fenomenul a fos:t sesizat 1a timpul respeotiv cerindu-se păstrarea dansuri.li.or tradiţionale: „să 111u aducem în sat dansurile orăşeneşti, nefolositoare
pentru noi, să ţilllem cu sf.inţenie Ia jocurHe noaSltre bătr'îneşti, cu care
,poporul se poate mîndri. Acestea sînt proprii vieţii şi s,piritu~ui romârurală

n'€50"42.

După al doilea război mondial, dacă sub aspectul tipologic dansul
n-a cunoscut mari modificări pînă în juru'l anilor 1960, portul străvechi
a ieşit din uz cu totul, el r[\mînînd de orxlinu~ ttrecutului, ~părând în
ex.pooiţii şi ocazii festive. Hora sătească („danţul ") s-a păstrat în satele
din Deaforile Sălaju~ui ca formă organizaită permanentă de distracţie în
zilele de sărbătoare piînă în 1965 după care a dispărut trept·at, păstrîn41

p. 314.

D. Gusti

şi

colectiv.

Indrwnări pf'nLru

monografiile sociologice,

Bucureşti,

1940,

muncii culturale la sate, Bucure~ti, rn:lti, p. 43-1. In perioada
sub influenţa dansurilor de la oraşe se joacă ~i la sate: tango, polcă,
vals, etc. La fel învăţătorii îi îm :"1ţa pe tineri sîrba, brhil şi alte dansuri din zona
d< provenien\ă a dascălilor.
42

Indrumătorul

interbelică
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du-se doar in: Nadiş, Noţig, şi Moti9. Ultimul sat in care mai putem
vorbi de horă („danţ") organizată pe durata întregului an este Nadişul,
unde aceasta a dăililuit p'ină î.n anµl 1973. In prezent în unele sate CD,:
Noţig, Să1ăţig, Bulgari, Aluniş, Nadiş, se organizează sporadic „danţuri",
dar ele diferă atît sub aspect re.pelitorial cit şi organizatoric de ceea ce
a fost hora ţărănească. Au dispărut şi funcţiile horei) ~dată cu iîncetăţ~~
nirea la sate a forme'lor orăşeneşti de distracţie: disoot.eci, bailuri, serate;
cu altă muzică deoît cea po,puqară, cu alte dansuri şi oameni cu· îndeletniciri şi mentalităţi diferite de cele ale ţăranilor de odinioară.
O imagine globală a ceea ce a reprezentart; „danţul" în viaţa satelor
sălăjene din jurul Cehului Silvaniei se mai păstrează doar în mintea foş
tilor dansatori, iar formaţii~e de amatori, existente în prezent la Sălăţig,:
Aluniş, Nadiş şi Noţig, deşi înscrise pe Uinia tradiţionalului au suferit
mul:te modificări faţă de dansurile looale vechi. Dacă în urmă cu douăzeci
de ani iin cadrul formaţiiilor de damsuri era vorba de „o prezentare etnografică a dansurHor populare aşa cum se juca la hora satului, astăzi e'le
au suferit aranjamente scanice pentru a fi încadrate în spedtacole" 43 •
Dansurile bătr'îneşti, jucate astăzi în vechea lor formă doar fa nunţi
de către oamenii bătvîni constituie un important capitol al spiri:tuaUităţii
noastre populare, de aceea ele trebuiesc studiaite şi valorificate îrn toate
implicaţiile lor pentru ia le reda generaţiilor viitoare aşa cum au fost la
origine. Cit despre implicaţiile etico-sociale ale horei tradiţiona:le1 astăzi
nu mai putem vorbi deciit fa tim,pul trecut, întruoit şi formeUe de manifestare artistică ale locuiltorilor satelor din „Culmea Să'1aju'lui" au cunoscut ample mutaţii odată cu transformările social-eoonomice şi cultural-artistice înfăptuite în ţara noastră în anii sociali'smului.
z
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CONSIDE:RATIONS SUR LES IMPLIQUATIONS
tTHIQUES ET SOCIALES DE LA RONDE („DANT") DANS LES
VILLAGES DES COLLINDES DU SALAJ PENDANT LES PREMIERES SEPT
DECENNIES DE NOTRE SIECLE
(Resume)
L'article analyse Ies aspects des impliquations ethiques et sociales de la ronde
pnysanne des villages de Sălaj situes entre Ies vallees du Someş et de Sălaj. Les
lnvestigations sur terrain ont mis en evidence Ies suivants aspec.ts: le role integrateur de la dance sous le rap.port "individu-societe, le re&pect, grâce ă la <lance envers
Ies bonnes traditlons de la communaute, la mise-en-vue des qualites de !'individu,
I 111vestigation de la sante des jeunes, la mise en relief des valenccs erotiques de
111 uanse, la critique des asj)€'Cts negatifs de la societe, la connaissance des jeunes
JIPllS de differentes localites et la realisation d'une atmosphere de calme, d'un bon
1'•t11t d'esprit pour Ies paysans pendant le deroulement de la ronde.
'3 G!1. Baciu,. op.

cit., 11-13
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La participation massive des paysans a Ia ronde pendant Ies sept decennies
de notre siede a assurt'• 1'! Ia ronde k caracten• d'un ample spectacle realise, en
vertu de la tradition, pour distraire Ies habitants dans une aitrnosphere agreable
dans laque!Ie Ies cianseurs et specta.teurs sont impl iqu(~s dirrecternent â sa reussite.
Aujourd'hui ii n'y a plus de ronck (danţ) mais Ies dances populaires ont
lieu â des noces et a d'autres festivi1tt'>s dans Ies villages de Sălaj. La dance
p(}j)ulaire est li(•t• aux occupations et du modl' de v'.e des hommes de village en
r<'lnstituant une composante importante de la spiritualite roumaine.
Tout en gardant Ies traditions de la ronde et du costume populaire, Ies forma\.ions actuelles de dance populaire, comme celles d'Aluniş, Nadiş, Notig ,et Sălăţig,
gardent aussi beaucoup d'aspeots essentiels
des
anciennes dances populaires
rournaines.
Les changements gencrales de la societe roumaine dans l'epoque aC'tuelle ont
determine des changements aussi dans Ies formes des distradion des manifestations
a1·fistiques des habitants des Collines de Sălaj, la place des t•lements fraditiunnels :-p'llysans etnnt pris par Ies (•kments de prn,·enance urbaine.
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Fig. 3. Port popular din llîrsa. Detaliu.

Săla:Jwlui

Încc.-putul secolului XX.
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de dansuri populare din

Sălăţig .
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