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THE HABIT-FORMING PARTS OF THE COHORT IN THE TRADITIONAL
ROMANIAN VILLAGE
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Abstract: In the traditional Romanian village distinctions between age-classes have been made; within
them, other distinctions took place according to sex or professions in order to pass the Ŗhabitusŗ of
the community from one generation to another. The habit-forming parts of the cohort were especially
activated during the passing rites - the homelike or the yearly ones -, still they were present in the
daily life of the village: during work, social soire or in the most difficult and struggling times, and also
during dances etc. The establishment in cohort of the membersř from the Romanian rural community
does not blackball, but completes and touches the votive organization of the village according to
housekeeping, ancestry and neighborhoods. Their main purpose was building-up, cultivating and
perpetuating existential patterns specific to age, sex, profession within which they were integrating
according to the common values of the community.
During childhood, group gatherings were spontaneously caused by games played most of
them keeping a collective character; in the context of some feasts and especially in making sworn
brotherhoods, the associations are made in cohorts. Young men and women ready to get married are
organized in more individualized cohorts whose main goal is growing into adulthood through
marriage; when the attributes of the cohort are imposed by feasts or family habits, and then the cohort
gains an esoteric character. After marriage, the cohort divides by gender according to age hierarchy
and by profession for men. For the elders there is the Ŗkind and old peopleŗ group which takes
decisions in order to maintain harmony in the life of the community.
Keywords: “habitus”, cohort, age-class, gender, calendar

Consideraţiile de mai jos pornesc de la premisa că în satul românesc tradiţional au
existat mai multe tipuri de cete, diferenţiate după gen, vârstă, statut social, profesiune care
aveau atribuţii complexe printre care şi cea de transmitere şi cultivare a valorilor consacrate
ale comunităţii, adică ceea ce numim astăzi funcţii formativ-educative. Prin sintagma „sat
românesc tradiţional‖ înţelegem ceea ce Lucian Blaga numea satul-idee, iar, mai recent,
Andrei Oişteanu, utopograma satului tradiţional, adică o construcţie teoretică a imaginii
comunităţii rurale româneşti bazată pe realitatea din teren (satul românesc din secolul al XIXlea şi începutul secolului al XX-lea) care, chiar dacă simplifică şi uniformizează realitatea,
totuşi „îi recuperează o esenţă, altfel inefabilă‖ (Oişteanu Andrei, 156). Se poate ajunge astfel
la imaginea unei comunităţi a cărei omogenitate este dată de interdependenţa dintre aspectele
civilizaţiei materiale şi cele ale vieţii spirituale, unitară în ansamblu ei, cu mecanisme de
autoreglare a existenţei cotidiene pe care le vom urmări la nivelul mentalului colectiv. Satul
românesc, mai ales cel numit aici „tradiţional‖, are, la fel ca orice comunitate umană
individualizată, ceea ce sociologii şi antropologii numesc habitus, adică un mod propriu de a
fi în timp: „produs al istoriei, habitusul produce practici individuale şi colective, adică istorie,
conform schemelor generate de istorie; el asigură prezenţa activă a experienţelor trecute care
[…] tind, mai sigur decât toate regulile formale şi decât toate normele explicite, să garanteze
conformitatea practicilor şi constanţa lor în timp‖ (Bourdieu, Pierre, 85). Înţelegem că una
dintre modalităţile principale de exercitare a habitus-ului este funcţia formativă, realizată în
satul românesc tradiţional printr-un sistem destul de complex de cutume care reglau viaţa
comunităţii în ansamblu şi la nivelul componentelor acesteia.
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Unul dintre criteriile fundamentale de grupare a membrilor unei comunităţi este vârsta
care „serveşte ca bază a definirii grupurilor de indivizi, în general de acelaşi sex, instituţionale
(clase de vârstă, asociaţii de vârstă etc.) sau neinstituţionale (generaţiile)‖ fiind „un parametru
discriminant în determinarea locului individului în societate‖ (Bonte, Pierre; Izard, Michel,
699). În societatea românească au funcţionat aşa-numitele „clase de vârstă‖ – „grup de
indivizi aparţinând aceluiaşi contingent […], adică un grup de indivizi care au în comun faptul
de a se fi născut în acelaşi interval de timp, care separă, în mod general, două iniţieri
succesive ale adolescenţilor‖ (Ibid.). De regulă, clasa de vârstă impune reperele principale de
organizare a vieţii sociale, astfel că există o vârstă pentru căsătorie, apoi o vârstă pentru a avea
copii şi vârsta potrivită pentru îndeplinirea anumitor prerogative comunitare. Ca şi în alte
părţi, fiecare clasă parcurge succesiv mai multe grade de vârstă care, în comunităţile rurale
româneşti, pot fi identificate în clasificarea consacrată a tipurilor de colinde: copii, tineri care
se pregătesc de însurătoare, însurăţei, gospodari şi bătrâni. La nivelul fiecărei clase de vârstă
apar asociaţii sau cete, adică grupuri de indivizi constituite după mai multe criterii între care
determinante rămân vârsta şi sexul; la noi, cetele apar cu frecvenţă sporită la vârsta tinereţii,
multe dintre ele având ca model asociaţiile tribale de iniţiere.
Constituirea cetelor conform dihotomiei masculin – feminin în satul arhaic românesc
se înscrie în viziunea euro- şi androcentrică din societăţile occidentale unde antropologii au
identificat existenţa explicită şi implicită a unei „gramatici sexuale‖, adică a unui „gen (sex)
social‖ care valorizează repartiţia rolurilor de sex în comunitate (Mihăilescu, Vintilă, 201 –
205). În acest sens, sunt valabile şi pentru satul românesc afirmaţiile lui M. Rosaldo privind
statutul general al femeilor, devalorizate datorită capacităţii lor reproductive ce le plasează din
punct de vedere cultural de partea naturii, a emoţiilor, a particularului, a domesticului, a
privatului şi, deci, a irelevantului; constatarea pleacă de la premisa existenţei perechilor bărbat
– cultură, femeie – natură, proprie societăţilor cu dominaţie „falocentrică‖. Pentru spaţiul rural
românesc, constatarea antropologului american este foarte bine ilustrată de situaţia eroinei
romanului Baltagul, Vitoria Lipan, înainte ca aceasta să-şi părăsească „gineceul‖ (cum spunea
N. Manolescu într-o cunoscută lucrare), pentru a pleca în căutarea soţului dispărut.
Însă, în ansamblu, vechile sate româneşti, mai ales cele devălmaşe, formau comunităţi
omogene ai căror membri aveau un dezvoltat simţ al autohtoniei ce îi predispunea la o
anumită intoleranţă faţă de „venetici‖; coerenţa obştii săteşti ar putea fi bine ilustrată de
numeroasele datini din cadrul obiceiurilor calendaristice şi familiale celebrate la hotarul
satului care marchează delimitarea acestuia de ceilalţi. Având o certă conştiinţă a identităţii
lor comunitare, membrii satelor româneşti se grupau, conform criteriilor privind rudenia de
sânge şi cea spirituală, în unităţi cu o evidentă stabilitate între care cea mai importantă era
gospodăria: „atât din studiul onomasticii populare, cât şi din cel al rudeniei spirituale din năşie
şi al organizării stranelor din biserică şi cimitir, rezultă că sătenii aveau conştiinţa existenţei
unei gospodării de rădăcină, ale cărei drepturi sunt moştenite de cei care locuiesc efectiv în
acea gospodărie.‖ (Stahl, H. Henri, II, 142). Datorită promovării relaţiilor de rudenie (de
sânge şi spirituală), aşezările rurale numite „cătune‖, „crânguri‖, „funii‖, „mahalale‖ erau
alcătuite, de gospodării înrudite între ele. Reprezentarea în oglindă a lumii de aici şi a celei de
dincolo determină constituirea în imaginar a „neamurilor din ceea lume‖ după acelaşi model,
în jurul gospodăriei de rădăcină, unde este povăţuit să ajungă „dalbul de pribeag‖ din
cântecele ceremoniale de înmormântare: „Şi-acolo la vale, / Este-o casă mare, / Cu fereşti la
soare, / Uşa-n drumul mare, / Straşina rotată, / Strânge lumea toată. / Acolo că este /
Mahalaua noastră‖ (Brăiloiu, Constantin, V, 113). Accentele de tristeţe sfâşietoare, dorul din
doinele şi cântecele noastre de înstrăinare – suntem în „ţara cu dor‖ – sunt pricinuite de
sentimentul înstrăinării de cei dragi, de ruperea legăturilor cu ceea ce înseamnă „acasă‖.
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Organizarea pe cete sau pe grupuri a vieţii în satul tradiţional are rolul de a cultiva sentimentul
apartenenţei la o entitate protectoare, asigură fixarea şi perpetuarea propriei identităţii la
nivelul valorilor promovate în sânul comunităţii şi, nu în ultimul rând, ne fereşte de
primejdiile neştiute ce pot veni dinspre „neagra străinătate‖.
La vârsta copilăriei grupurile se constituie mai mult după criteriul vecinătăţii pentru
performarea unor obiceiuri calendaristice a căror eficienţă este garantată, în mentalul colectiv,
de inocenţa şi puritatea vârstei: Semănatul, Sorcova, Steaua, Chiraleisa, Caloianul, Paparudele
ş.a. Altfel, copiii sunt excluşi din manifestările cultice ale comunităţii rurale, căci se credea, ca
şi în alte părţi, că aceştia sunt imaturi din punct de vedere religios. Totuşi, copilăria este
considerată vârsta cea mai potrivită pentru realizarea înfârtăţitului şi a însurăţitului – obicei cu
consecinţe extrem de importante pentru tot restul vieţii. Mai mult, în Banat, unde obiceiul se
numeşte mătcuţarea, mătcuţele, adică suratele, trebuie să poarte în sân bucăţica din banul de
argint primit acum şi pe lumea cealaltă pentru ca Sfântul Petru să le primească în Rai unde se
vor putea întâlni cu celelalte surate (Marian, Sim. Fl., III, 1901, 190 – 195). Înfârtăţitul şi
însurăţitul vizează consacrarea unei legături speciale între membrii comunităţii, o relaţie de
rudenie spirituală care uneori se dovedeşte mai puternică decât cea de sânge, realizată după
criterii de vârstă, de gen, de compatibilităţi comportamentale şi afective. Consfinţirea acestei
relaţii este asigurată de contextul în care se realizează: data (mai ales de sărbătorile de
primăvară legate de cinstirea morţilor), locul oficierii (la biserică, în cimitir, lângă o fântână
sau o apă curgătoare, sub un pom etc.), folosirea unor obiecte – simboluri (cununa de flori sau
de salcie, ouă înroşite, bani de argint, năframe, alimente ritualice), schimb ceremonial de
daruri, comensualitate, rostirea unor formule verbale consacrate ş.a. (Fochi, Adrian, 153 –
159). Suratele, constituite în cete, vor fi protagonistele unor datini calendaristice legate în
primul rând de ritmul creşterii vegetaţiei: Lăzărelul (Bârlea, Ovidiu, I, 403 – 406), Drăgaica şi
Sânzienele (Cantemir, Dimitrie, 341), Cununa Grâului (Bot, Nicolae, 1989), Lioara – obicei
care include şi ceremonialul „prinderii de surate‖ (Mârza, Traian). De asemenea, grupul de
surate era o prezenţă marcantă şi în cadrul obiceiurilor de familie, cu excepţia notabilă a celor
de naştere pentru care tinerele nu erau încă pregătite; avem în vedere în primul rând rolul de
primă importanţă al druştelor / surorilor de mireasă, alese din rândul suratelor, în cadrul
ceremonialului nupţial sau în cel de moarte – nuntă organizat la moartea unui tânăr „nelumit‖.
Mai multe lucruri despre pregătirea / formarea tinerelor fete pentru nuntă, pentru
îndeplinirea obligaţiilor de nevastă oferă şezătorile din satele de altădată, organizate după
criterii de vârstă, gen şi, probabil, vecinătate în şezători „de băiete‖ (fete de 12 – 13 ani), „de
fete‖, „de neveste‖ şi „de femei bătrâne sau babe‖ (Bot, Nicolae, 1968, 307). Obiectivul
declarat al acestor întâlniri, aranjate în primul rând de fete şi de femei, era „lucrul de mână‖,
şezătorile putând fi considerate, în acest sens, un foarte bun prilej pentru tinere de a învăţa şi
apoi de a-şi etala priceperea şi hărnicia în faţa cetelor de flăcăi care le vizitau. Dar cântecele şi
jocurile „de societate‖ organizate acum dezvăluie o dimensiune formativă de o cu totul altă
natură. Astfel, la „furcile de borese‖ din zona Făgăraşului se practicau jocuri destul de
violente, cu o puternică tentă licenţioasă care se pare că aveau rolul de stimulare a fertilităţii:
„vrăbionţul‖, „mulge capra‖, „cioricelul‖ („şi să ridica una cu picioarile în sus şi-aia-i da cu
cioricelul în c…; la urmă să ridică şi-ailaltă şi dă ş-aia şi tot aşa să bat peste p…‖), „ariciul‖,
„calul‖ (Amzăr, D.C., 559). Jocurile fetelor, care nu aveau acces la cele practicate de neveste,
aveau caracter predominant erotic, presupuneau participarea flăcăilor fiind menite să
faciliteze relaţiile premaritale, să le pregătească pentru rolurile pe care urmează să le
îndeplinească în comunitate ca neveste: „fântâna‖, „puricele‖, „nunta‖, „domnii‖, moimiţele‖
ş.a. (Bot, Nicolae, 1968, 339 – 342). Căsătoria apropiată a uneia din membrele cetei de fete
impune scenarii speciale, tainice (uşi încuiate, ferestre acoperite) actualizate în cadrul şezătorii

391

GIDNI 2

LITERATURE

de fete care marchează plecarea din ceată printr-un cântec anume: „Cântaţi fetelor, / Cântaţi
dragelor, / Că din ceata noastră / Ni se duce-o fată. / Ce nume de fată? / Chivuca, mireasa. /
Care-i mirele? / Laie, junele‖ (Brătulescu, Monica, 1978, 44). Există mai multe indicii că
pregătirea plecării din ceată a fetei în vederea măritişului este realizată după scenarii speciale
cu caracter iniţiatic. În afara jocurilor erotice numite mai sus, întâlnite frecvent şi la nopţile de
priveghere a morţilor, în repertoriul şezătorilor există cântece despre experienţele
traumatizante ale fetelor silite să se confrunte cu primejdii neobişnuite – „Trei fete la flori‖,
„Mă luai, luai‖ – despre care se crede, pe bună dreptate, că sunt indicii sigure ale practicilor
de iniţiere la care erau supuse fetele înainte de măritiş: „Concepută ca un preambul la viaţa
maritală şi în acelaşi timp ca o experienţă analogă morţii şi reînvierii, iniţierea asocia secvenţe
funerare – puberilor creându-li-se iluzia prin diferite mijloace soporifice, apariţii şi zgomote
terifiante, măşti etc.) de a fi parcurs drumul care duce spre lumea de dincolo şi de a fi intrat în
contact cu lumea strămoşilor‖ (Brătulescu, Monica, 1978, 53). Prin urmare, obiectivul
principal al cetei de fete era asigurarea renaşterii spirituale a membrelor sale, conform
scenariului riturilor de iniţiere, pentru a putea accede la valorile comunităţii care includ,
printre altele, respectarea normelor de conduită proprii statutului de nevastă. Accentele de
tristeţe, de jale care însoţesc momentele cele mai importante ale ceremonialului nupţial,
prezente încă şi în nunţile de azi, ar putea fi ecouri ale practicilor iniţiatice la care erau supuse
fetele în vechiul sat românesc.
Ceata de flăcăi este mai bine individualizată şi mult mai vizibilă decât ceata de fete –
suntem într-o societate de tip androcentric – având şi atribuţii mai complexe care, uneori,
devin deosebit de importante pentru viaţa întregii comunităţi. Prestigiul cetei de flăcăi în satul
românesc tradiţional este dat în primul rând de resorturile cultice care-i motivează existenţa şi
manifestările cele mai importante, în perspectiva cărora trebuie situat şi rolul său formativ,
toate incluse în habitus-ul care guvernează perpetuarea în timp a oricărei comunităţi
individualizate.
Preeminenţa cetei de flăcăi, numită de unii specialişti confrerie, faţă de alte forme de
organizare din vechiul sat românesc se poate lesne observa din modul în care aceasta este
constituită. De regulă, ceata se constituie la începutul Postului Crăciunului şi îşi desfăşoară
activitatea până la începutul Postului Mare, dar în unele părţi, mai conservatoare, – Câmpia
Transilvaniei, Târnave, Sibiu, Făgăraş – îşi păstra şi îşi exercita atribuţiile pe parcursul
întregului an (Brătulescu, Monica, 1981, 25). Având în vedere acest ultim aspect şi luând în
considerare şi alte caracteristici ale vieţii publice din satul românesc tradiţional, unii
specialişti argumentează, convingător, realitatea existenţei unei singure cete de flăcăi pe tot
parcursul anului, constituită după modelul celor din satele transilvănene menţionate mai sus,
din care acum mai cunoaştem doar fragmente ale atribuţiilor sale, actualizate de ceata de
colindători, de Junii Braşovului, de Căluşari sau cu prilejul altor obiceiuri calendaristice şi
familiale (Buhociu, Octavian, 46). Aşa cum s-a mai remarcat, organizarea internă a cetei, pe
care nu o mai reluăm aici, mai păstra încă forme ale organizării prestatale / statale medievale
româneşti, cu atribuţii şi responsabilităţi prin care supravegheau şi reglementau conduita
tinerilor în cadrul comunităţii. Indicii ale acestei străvechi organizări se mai păstrau în
tradiţiile săteşti referitoare la „aleşii‖ satelor din obştile vrâncene (Stahl, H. Henri, II, 48) şi în
satele din Chioar (Pop, Gheorghe; Şter, Ioan Chiş, 34), iar despre severitatea practicilor
juridice de atunci mai aflăm câte ceva din jocurile de şezătoare şi de priveghi interpretate de
flăcăii ale căror roluri păstrau vechile denumiri ale mai marilor satului de odinioară (jocul
„de-a craiul‖, „craiul‖, „de-a domnul‖: Fochi, Adrian, 1609; Marian, Sim. Fl.,1892, 205;
Ciubotaru, Ion H., CXVI - CXII).
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Se poate stabili o relaţie directă între formele străvechi medievale de organizare a
comunităţilor rurale şi obiceiul „Alegerea Craiului‖, „Craiul‖ de prin satele transilvănene,
înrudit pe alocuri cu unele forme ale „Vergelului‖ din părţile Bucovinei; urmând un anumit
scenariu, „Craiul‖ ales era feciorul cel mai respectat din sat, exemplu de conduită, pricepere şi
hărnicie, a cărei autoritate exercitată de pe „scaunul judecătoriei‖ aşezat în biserică, viza
respectarea de către fete şi flăcăi a normelor de conduită morală, socială impuse de comunitate
(Marian, Sim. Fl., III, 1901, 117 – 129). Împreună cu ajutoarele sale, Craiul orchestra obiceiul
spectaculos al „Strigării peste sat‖, organizat la anumite date ale calendarului popular şi menit
să asigure respectarea imperativelor comunităţii referitoare la următoarele aspecte:
supravegherea normelor tradiţionale referitoare la căsătorie, demascarea strigoaicelor,
menţinerea unei vieţi sănătoase conform etosului comunităţii (Manolescu, Gabriel). Rolul
justiţiar al cetei de flăcăi organizate în jurul Craiului se exercita pe tot parcursul anului, când
era nevoie, după un scenariu care aminteşte de tradiţiile din satele vrâncene pomenite mai
înainte: aşezat pe „scaunul judecătorului‖ din biserică şi asistat de 4 - 6 feciori, Craiul decidea
„bricelatul‖ vinovatului – acesta era purtat pe umeri în jurul bisericii şi la fiecare colţ era
„briceluit‖ (bătut la tălpi cu un băţ numit „bricelă‖) spunându-i-se: „Nu te bate bricela, / Că te
bate vina ta. / Asta-i de la mine, / Asta ţi se vine. / Suta, mia, na! / Să nu mai faci aşa!‖
(Marian, Sim. Fl., III, 1901, 117 – 118). Conform moralei din satul tradiţional românesc,
sancţiunea fizică era considerată o modalitate justificată, îndreptăţită şi eficientă de înlăturare
a răului din comunitate.
Deoarece se realizează în grup la nivelul cetei de flăcăi, flagerările „se
instituţionalizează‖, sunt atribute oficiale ale acesteia, diferenţiate în funcţie de contextul în
care sunt aplicate. Astfel, există o categorie de agresiuni în jocurile-păcăleli de la şezători şi
priveghiuri menite să-i îndepărteze pe băieţandrii care nu aveau încă vârsta potrivită pentru a
participa la activităţile cetei; avem în vedere jocuri practicate în şezători precum „stupul cu
albine‖, „banda‖, „de-a florile‖, „sânge din grindă‖, „moara‖ (Bot, Nicolae, 1968, 342 – 344),
dar şi jocuri de priveghi ca „banii în blid‖, „teatru‖, „leul în nap‖ (Conea, Ion, II, 431 – 432),
„de-a oul‖ (Fochi, Adrian, 161), „mănăstioara‖, „sticla-n grindă‖
(Marian, Sim. Fl., 1892,
212 – 213), mai apropiate de categoria ludus, care, în afara mesajului transmis băieţandrilor
prea grăbiţi să intre în rândul cetei de flăcăi, întreţinea şi amuzamentul asistenţei. Trebuie să
adăugăm că la priveghi agresiunile fizice, extinse la majoritatea jocurilor practicate, aveau un
rol mai profund, în plan psihic, de înlăturare a ameninţărilor exercitate de forţele malefice
reprezentate de prezenţa alăturată a defunctului. Şi aici, ca şi în cazul serbărilor carnavaleşti
din perioada sărbătorilor de iarnă, actualizarea diferitelor scenarii de către ceata de flăcăi avea
funcţie apotropaică chiar prin vigoare şi impetuozitatea interpreţilor.
În aceeaşi linie trebuie situată şi funcţia augurală a cetelor de flăcăi colindători care în
textele cântate realizau, la nivel mitic, prin urmare cu eficienţă garantată, portretele ideale ale
tinerilor aflaţi la vârsta căsătoriei, ale gospodăriilor şi gospodarilor ideali, ale idealului
profesional din lumea satului, mai ales că totul aparţinea acum începutului unui nou ciclu
calendaristic când rânduiala trebuia reînnoită conform valorilor consacrate de mituri şi
actualizate de interpreţii cei mai autorizaţi ai acestora – ceata de flăcăi. În afara funcţiei
augurale, în mentalul colectiv ceata de flăcăi îndeplinea acum şi o funcţie apotropaică pentru
că asigura alungarea forţelor malefice care, profitând de momentul de liminalitate de la
trecerea dintre ani, invadaseră comunitatea expunând-o la pericole de tot felul.
Prin atribuţiile lor, cetele din satul românesc tradiţional îndeplineau funcţii formative
proprii care asigurau perpetuarea habitus-ului specific acestuia, în centrul căruia se afla
gospodăria cu valorile sale consacrate. Deşi, aşa cum am văzut, comunitatea valorizează şi
calităţile specifice vârstei – puritatea sau vigoarea feciorelnică – multe din funcţiile cetelor de
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fete şi de flăcăi gravitează în jurul accederii prin căsătorie la valorile reprezentate de
gospodăria elogiată în colindele de gazdă. Evident, fiecare clasă de vârstă are valorile sale,
individualizate după apartenenţa la gen, aşa cum rezultă din diferenţierea colindelor în funcţie
de destinatar.
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