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Căiuții din Moldova
Fișa obiceiului
Termen standard: Căiuți

Căiuți din Maghera,
judeţul Botoşani,
1972

Denumiri locale/regionale: Căiuţi, Căluţi
Areal de manifestare: obicei considerat precreştin, Căiuţii se joacă
şi este unul dintre obiceiurile bine conservate. Se practică în cete
mai mari sau mai mici, sub comanda unuia sau mai multor ofiţeri.
Obiceiul se desfăşoară mai ales în partea de Nord a Moldovei (judeţele Botoşani, partea dinspre Moldova a Sucevei, izolat, şi în alte
locuri, în Moldova).
Descriere sumară: Tradiţia prevede lupta a doi căiuţi, însă reprezentarea scenică a obiceiului la festivaluri şi nevoia de spectacol
au dus la existenţa unor formaţii mari, compuse din mai mulţi căiuţi sau/şi ofiţeri care dansează după muzica bantei (orchestrei), cu
Căiuți din Puștoaia,
strigături de comandă sau/și de joc.
judeţul Botoşani,
Denumiri: Căiuţi, Căluţi
1973

Căiuți din
Vorona, judeţul
Botoşani

Căiuți din Albești,
judeţul Botoşani
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Căiuți din Durnești, judeţul Botoşani

Căiuți din Albești, judeţul Botoşani

Perioadă de performare: în Ajunul Anului Nou şi de Anul Nou
Spaţiul performării: în curtea gazdei
Performeri: flăcăii mari și copii, dar numai în cetele de flăcăi.
Recuzită: capul de căluţ din lemn sau din cârpă, purtat în veșcă sau de sine
stătător, ornamentat frumos cu oglinzi, panglici colorate, urmuz (mărgele) etc.,
costumul de căluţ cu fustă, pelerină, uneori clopoţei, sau basmale înflorate,
coadă din fuioare de cânepă sau din coadă de cal, cămaşa.
Scenariu: Jocul diferă de la o localitate la alta. La fel şi muzica. Există formaţii
mai mari sau mai mici care joacă în cerc, în linie dreaptă şi pe două rânduri.
În unele locuri, tradiţia era să joace doi căiuţi, simulând lupta dintre ei. Joacă
acompaniaţi de bandă (orchestră), la comanda ofiţerilor. În ale locuri, sunt doar
scurte comenzi, în altele, mai multe strigături de joc.
Practicanţi: comunități, grupuri, persoane.
Comunităţile mai sus-menționate unde obiceiul este încă viu. Flăcăii mari,
copiii de la trei ani în sus (numai în grupuri cu flăcăi).
Categorie de vârstă: copii peste trei ani; adolescenţi, până la însurătoare.
Sexul: în mod tradițional, băieți/bărbați.
Categorie socioprofesională: Apartenenţa la o categorie nu este restricţionată,
condiţia este să cunoască rolul dedicat, să aibă o dicție bună și talent actoricesc.
Naţionalitatea: Română.

Căiuți din Cristești, judeţul Botoşani

			
		
			
			

Fișă şi foto:
dr. Iuliana Băncescu
Cercetător științific II,
Patrimoniu Imaterial şi Cultură
Tradițională

Căiuți din Vorona, judeţul Botoşani

https://biblioteca-digitala.ro

