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Renata Rocsin

Tradiţie şi modernism – dansurile
populare româneşti din Micherechi
Întroducere
Cel mai bogat şi mai frumos tezaur al românilor din Ungaria sunt cântecele şi
dansurile populare din Micherechi, care figurează azi în moştenirea culturală a
Ungariei. Această localitate din judeţul Bichiş, a cărei locuitori sunt în majoritate
români, şi-a păstrat până azi tradiţiile şi obiceiurile româneşti, lucru aproape
nemaiîntâlnit la alte naţionalităţi pe teritoriul Ungariei.
Cu doar jumătate de secol în urmă, cele mai îndrăgite locuri de distracţie ale
tinerilor au fost cele în care se ţineau „jocurile”, unde aveau loc întâlnirile şi unde
se dansa duminica şi de sărbători. Aceste petreceri au avut un rol hotărâtor în
viaţa satului, deoarece aici, în cercurile tinerilor, se legau cele mai multe prietenii,
care au dus şi la căsătorie.
Lucrarea de faţă începe cu un scurt istoric şi cu o prezentare a cercetărilor
anterioare legate de satul Micherechi, după care continuă cu o privire generală
asupra tradiţiilor dansului popular şi a obiceiurilor legate de acesta, lucruri care
din anii 1800 şi până la mijlocul anilor 1900 au fost specifice comunităţii acestui
sat. În partea a treia sunt descrise mai pe larg ordinea dansurilor din Micherechi
şi caracteristicile acestora. Pentru că dansurile au avut un mare prestigiu în rândul
tinerilor de atunci, am analizat rolul pe care l-a ocupat dansul popular în viaţa
tinerilor, obiceiurile legate de acesta, modul de organizare a „jocului” şi a „vergelul”, ultimul la cei căsătoriţi. Tot aici am consemnat parţial responsabilii, care
şi-au asumat un rol important în aceste petreceri, am prezenta claca şi şezătoarea,
ca întâlniri de lucru care, în acele vremuri, au inclus şi un fel de distracţie. Într-un
alt subcapitol m-am referit la petrecerile, la care tineri se adunau să danseze, la
muzicanţii şi dansatorii de seamă prezenţi la aceste întâlniri, precum şi la ritmurile
de dans caracteristice şi la portul popular.
Ca încheiere, am încercat să subliniez însemnătatea dansului popular în viaţa
tinerilor din Micherechi şi să prezint modul în care îşi păstrează şi îngrijesc tradiţiile strămoşilor lor.
Intenţia mea a fost de a elabora o lucrare despre tradiţiile dansurilor populare
de la Micherechi şi despre obiceiurile legate de acestea, respectiv să prezint varietatea, bogăţia şi importanţa lor. Pe de o parte am încercat să fac un paralelism
între dansurile tradiţionale şi tinerii care şi astăzi păstrează dansurile străvechi, iar
pe de altă parte am urmărit ierarhia de odinioară între dansatori, care mai există la
tinerii de azi. Consider că şi printre dansatorii ansamblului păstrătorilor de tradiţii
din zilele noastre relaţiile şi ierarhia sunt similare cu cele din trecut.
Pe parcursul muncii de cercetare am folosit interviurile şi informaţiile primite
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de la diferite persoane. O parte din acestea le-am adunat cu ajutorul foştilor
şi actualilor membrii ai Ansamblului de Păstrare a Tradiţiilor din Micherechi
„Gheorghe Nistor”. Cel mai tânăr informator este de 18 ani, iar cel mai în vârstă
de 72 de ani. Pe lângă toate acestea, la scrierea lucrării m-am folosit şi de experienţele mele în acest domeniu.
Consider că această temă ascunde şi un număr de alte provocări şi posibilităţi
de cercetare. În orice caz, mi s-a părut o sarcină plăcută şi plină de satisfacţii culegerea şi cercetarea unor obiceiuri româneşti şi scrierea acestui studiu.

Scurtă istorie a localităţii Micherechi
Micherechiul este una dintre puţinele localităţi româneşti din Ungaria care şi-a
păstrat limba şi tradiţiile româneşti şi care până în ziua de azi este cea mai cunoscută localitate românească. Cu cei peste două mii de locuitori români, este singura
localitate majoritar românească din Ungaria. Identităţii româneşti i se ataşează şi
bogatele tradiţii culturale, ceea ce permite azi unor intelectuali influenţi, să facă
demersurile necesare ca localităţii să i se acorde o atenţie specială atât în Ungaria
cât şi în ţara vecină, România.1
Localitatea este situată în partea de est a Ungariei, în judeţul Bichiş, la graniţa cu
România, în zona mlăştinoasă a regiunii Crişurilor. Satul a fost menţionat pentru
prima dată în documente în anul 1359. Potrivit capitului de la Oradea, întemeietorii
localităţii au fost familia Leel-Őssy din Şercad. Cuvintele din denumirea localităţii
„méh” (albină, apicultură) şi „kerék” (roată) indică defrişarea pădurii, la sfârşitul
secolului al XIX-lea,când a avut loc un proces de regularizare a acestor terenuri
mlăştinoase, cu stufăriş şi pădure. Există date din anii 1760–1770, referitoare
la înfiinţarea instituţiilor româneşti, fapt care ne face să credem că aceasta este
perioada în care românii au fost colonizaţi în acest sat. Tot din această perioadă
există documente care se referă la veniturile bisericii ortodoxe, ceea ce atestă
că biserica a fost construită în anul 1770 şi ulterior aprobată de Maria Tereza.
Contractele de arendă a pământurilor dovedesc şi ele acelaşi lucru. În concluzie,
toate aceste atestări demonstrează că românii trăiesc de mai bine de trei sute de
ani pe acest teritoriu.2
Deoarece în Micherechi, transformarea vieţii ţărăneşti într-una semiurbană,
influenţată de modernitate, a fost foarte lentă, până în 1960 viaţa satului şi tradiţiile locale au rămas aproape neatinse. Datorită izolării satului aceste tradiţii şi
viaţa culturală s-a păstrat parţial până astăzi. Totuşi, în ciuda procesului lent, de
prin anii 1960 modernizarea şi-a deschis drumuri şi în această localitate. În urma
pierderii pământurilor, tineretul au început să-şi caute locuri de muncă în oraşe,
devenind implicit mai deschişi spre modernizare. Creşterea numărului de intelectuali, care au absolvit şcoli superioare, a influenţat de asemenea modernizarea
parţială a satului.
Ansamblul de păstrare a tradiţiilor din Micherechi, prin spectacolele prezentate
atât la Budapesta cât şi pe scena altor oraşe din ţară, a făcut localitatea renumită.
Sub conducerea lui Gheorghe Dulău, succesele ansamblului de dansuri şi cântece
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populare a scos satul Micherechi din necunoscut şi l-a transformat într-un focar
de cultură. Numele satului a devenit cunoscut până în ziua de azi prin succesele
ansamblului de dansuri, iar din anul 1970 încoace, şi prin recoltele renumite de
legume din sere.
Prin munca de cercetare a etnografilor şi prin popularizarea activităţii desfăşurate de formaţia de dansuri populare s-au făcuţi remarcaţi câţiva maeştrii artei
populare, cum ar fi: Gheorghe Nistor şi Teodor Covaci de la Micherechi, semn
că românitatea din localitate a avut puterea să se integreze în circuitul cultural
naţional.3

Cercetări etnografice şi folclorice
Cercetările etnografice tematice au început la românii din Ungaria de prin anii
1960, iar în urma lor au apărut mai multe scrieri, studii şi volume independente
despre cultura populară a românilor din Ungaria.Culegerea primelor materiale
şi primele scrieri i se datorează lui Alexandru Hoţopan.Ca urmare a muncii de
cercetare întreprinse de acesta , în anul 1974 a apărut volumul bilingv (Alexandru
Hoţopan: „Proverbe şi zicători din Micherechi” Gyula, 1974), care cuprindea mai
mult de o mie de proverbe şi zicători. După această publicaţie, a urmat volumul
„Floricele”, Gyula, 1975. Odată cu apariţia Revistei de etnografie şi folclor „Izvorul”, Alexandru Hoţopan a publicat în paginile acesteia mai multe studii, ca
de exemplu „Vergel”, „Jocul duminical şi de sărbători” , „Furatul şi scosu fuselor
la şezătoare” etc.4
Un moment important pentru cercetările etnografice despre români a fost anul
1975, când a apărut prima publicaţie a serialului de etnografie şi folclor „Din
tradiţiile populare ale românilor din Ungaria”. Publicaţia cuprinde în numerele
sale tradiţii populare, creaţii populare, credinţe, poveşti, etc.
Din anii 1980 au văzut lumina tiparului mai multe cărţi etnografice. Una dintre
acestea este volumul în limba maghiară A magyarországi románok folklórjáról”,
Budapesta, 1986, semnată de Alexandru Hoţopan. De numele Evei Cozma se leagă
culegerea de cântece populare şi colinzi, adunate în volumul „Cîntece populare
româneşti din Ungaria”, Budapesta, 1987. Emilia Martin a contribuit cu mai multe
lucrări la cunoaşterea obiceiurilor populare ale românilor din Ungaria. Publicaţia
„Date etnografice despre românii din Ungaria”, Gyula, 1995, autor Emilia Martin, prezintă principalele domenii ale culturii materiale şi spirituale. Institutul de
Cercetări al Românilor din Ungaria, în publicaţia anuală a institutului intitulată
„Simpozion”, include lucrări care au fost prezentate la întâlnirile ştiinţifice ale
institutului.5 Trebuie amintite aici şi scrierile, manuscrisele şi studiile domnului
Gheorghe Dulău din Micherechi.
Despre obiceiurile şi tradiţiile din Micherechi s-au scris foarte multe studii şi
lucrări. Dintre acestea amintim câteva mai importante: „Nunta la românii din
Ungaria” autor Maria Gurzău Czeglédi, precum şi contribuţia coregrafilor Sebő
Ferenc, Felföldi László şi Viorel Nistor.6
Comparativ cu acestea, putem spune că sunt foarte puţine lucrările, care tra-
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tează semnele de modernizare apărute în cultura tradiţională a dansului popular
sub influenţa modei urbane. Atât în literatura română de specialitate cât şi în
cea maghiară, până în prezent sunt puţine subiectele care dezbat termenul de
„dansul popular tradiţional” şi cultura dansului într-o definiţie modernă. Despre
schimbările produse în dansul popular din Micherechi până în prezent nu sunt
prea multe consemnări.
În cercetările maghiare privind dansul popular cercetătorii includ în viziunea
lor despre dans şi fenomenele moderne, devenite populare dar mai puţin tradiţionale fără însă să urmărească transformările care au avut loc în timp. De exemplu,
Kovács Flóra, prezintă în scrierile sale schimbările din cultura localităţii Szék însă
trece de la „jocurile” tradiţionale, organizate la sate la sfârşitul săptămânii direct
la apariţia culturii discotecilor.7 Könczei Csongor atrage atenţia comunităţilor
tradiţionale asupra apariţiei formei „populare” de dans, de exemplu a dansului
de la discotecă.8
Pe lângă acestea, în publicaţia „Tradiţii populare într-un nou mediu” („Néphagyományok új környezetben”) găsim unele studii referitoare la tema aceasta, ca
de exemplu studiul lui Mihai Pop „Folclorul în zilele noastre” şi cel al lui Bodó
Julianna intitulat „Schimbarea rolurilor în simbolurile noastre tradiţionale”
(„Jelképeink szerepváltása”).9
Prin urmare despre influenţa reciprocă a lumii tradiţionale şi a celei moderne
s-a scris doar în câteva lucrări, chiar dacă, pe parcurs, rolul dansului tradiţional
şi circumstanţele acestuia la sate au fost în mare măsură schimbate.

Tradiţia dansului la Micherechi
Comunităţile româneşti din Ungaria se înscriu prin dans în ramura mare a culturii dansului românesc şi se pot lăuda cu vechimea şi valoroarea acesteia. Faţă
de dansurile specifice din Ungaria, dansul românesc este unul arhaic, ceea ce
explică absenţa din repertoriul său a ciardaşului (cu toate că în Bazinul Carpatic
a fost prezent peste tot la orice serbare). Chiar dacă s-a întâmplat ca în sat să se
danseze ciardaş, în nici un caz el nu s-a jucat la „jocul” tradiţional, ci eventual la
unele petreceri la cerinţa unor invitaţi.10
Dansurile din Micherechi se înscriu ca terminologie în dialectul dansurilor din
Bihor. O principală caracteristică este că duminica şi la sărbători dansurile se
numeau „joc” denumire pe care micherechenii o foloseau în toate ocaziile inclusiv
la petrecerile la care se dansa.11
Structura unui „joc” (suită formată din mai multe dansuri), este tradiţională,
repertoriul fiecărui sat este acelaşi şi se repetă. Chiar dacă în suita de dansuri erau
introduse ocazional şi alte dansuri, foarte rar dansatorii se abăteau de la regulile
stricte ale repertoriului local. Între suite se ţinea câteva minute de pauză, iar întrun ciclu de dans nu se cerea altă fată şi nici nu se schimbau perechile. Dansul de
la Micherechi se dansa mai mult în şir, în pereche sau în grup.12
Suita din Micherechi era formată din mânânţălu, ardelenescu şi bătuta. În
plus, feciorii mai dansau în cerc dansuri de petrecere sau feciorescu, iar fetele
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Dansul de la Micherechi se dansează în şir
între timp se învârteau. Odinioară, dansul era condus de dansatorii din primul
rând, adică de primul şir, sau, mai bine zis, de dansatorul principal „jucăuşu
dîn-nante”. Dansatorul cel mai bun juca aproape de muzicanţi. De el depindea
desfăşurarea jocului, ca de exemplu: invitarea fetelor la dans, ordinea dansurilor,
durata unui dans, etc. Pentru locul de dansator principal „jucăuşu dîn-nante”
era tot timpul rivalitate între feciori, deoarece acest titlu însemna mare respect şi
prestigiu. La începutul unui dans de pereche, înainte ca fata să pună mâinile pe
umerii băiatului, trebuia să facă o piruetă sau două. La sfârşitul dansului băiatul
bătea palma fetei zicându-i, ca semn de mulţumire, pentru dans „Fie-ţ dă bine!”,
sau „Să ai noroc!13
În dansurile lor caracteristic este elanul, prospeţimea şi buna dispoziţie până
la sfârşit. Între unele dansuri, ca de exemplu la mânânţălu şi ardelenescu nu
există nici o oprire, muzica trece de la o melodie la alta şi dansul mergea mai
departe. Feciorii de obicei încep dansul individual sau în cerc cu diferite figuri,
se bat pe tureacul cizmei sau bat din palme, după care fac semn perechii cu care
dansează să vină spre el. Este des întâlnită poziţia de dans sau prinderea închisă
„umeri-brâu”, dar se întâmplă să danseze şi în poziţie de vals sau ţinându-se de
mâini în poziţie de repaus. Specific dansului românesc era şi ca feciorul să dea
drumul fetei în timpul dansului pentru câteva minute şi să înceapă să facă figuri
demonstrative: sărituri, bătăi pe picior sau din palme.14
Dansurile tradiţionale jucate în Micherechi, la sfârşitul secolului al XIX-lea
şi începutul secolului XX au fost următoarele: 1. mânânţălu, 2. ardelenescu, 3.
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câmpinescu, 4. bătuta, 5. duba, 6. bătrânescu, 7. ficiorescu 8. dansul cătănesc, 9.
dansul mniresei, 10. dansul stegului, 11. dansul turcii, 12. sârba, 13. dă-nvârtita,
14. periniţa, 15. ungurescu.15

Figurile de dans
„Mânânţălu”
„Mânânţălu” este cel mai reprezentativ dans în Micherechi. Era un dans pe
care trebuia să-l ştie tot satul. Figurile de bază erau aceleaşi, însă în funcţie de
personalitatea dansatorului acestea au putut varia. Trăsătura caracteristică rezultă din chiar denumirea dansului, „mânânţăl”, adică mărunt şi rapid, cu mişcări
înclinate şi cu bătăi ritmice şi sigure la fiecare optime. Dispoziţia dansatorului nu
este turbulentă ci uşoară şi jucăuşă. Toţi dansatorii au mişcările unitare şi nu strică
ritmica şi unitatea dansului cu nici un fel de variaţie individuală. „Mânânţălu” se
dansează în pereche sau îl pot dansa feciorii separat. Fetele fac aceleaşi figuri la
dans ca băieţii, doar că paşii băieţilor sunt mai variaţi, mai bogaţi în virtuozitate.
Femeia este mai mult însoţitoarea perechii de dans, însă este important că nu
este subordonata bărbatului.
În ceea ce priveşte dispunerea în spaţiu, „Mânânţălu” se dansa în şir. În primul
rând se aliniau feciorii unul lângă altul, vis-a-vis cu uşa de la intrare şi începeau
dansul cu figurile de bază în timp ce contemplau fetele. Fetele, cu faţa spre ei
şi cu spatele la uşă, aşteptau să fie invitate la dans. Această aşezare le permitea
feciorilor să vadă şi fetele care erau noi la petrecere. Feciorul invita la dans fata,
care îi era pe plac, doar cu un semn. Nici o domnişoară nu se cuvenea să refuze
cererea la dans, la fel cum nu se cuvenea să fie invitată altă fată în timpul dansului
iar prima să fie abandonată sau ca feciorii să îşi schimbe perechea între ei. După
semnul feciorului, fata păşea în faţa lui, acesta o întorcea odată pe sub mână spre
stânga şi se prindeau în dans în forma umeri-brâu. Fata lua ritmul feciorului şi
începeau dansul cu acelaşi picior odată.16

„Ardelenescu”
„Ardelenescu” este un dans cu mişcări mai largi, cu sărituri mari şi cu un ritm
complicat. Stilul acestui dans a fost şi el unitar, însă dansatorii mai buni au variat
mişcările, astfel că dansul a rămas cu variaţii bogate. „Ardelenescu” nu poate fi
numit un dans greu, mai degrabă uşor şi fin. Figurile fetelor în timpul dansului
sunt mai sărace, mai simple. Explicaţia este, probabil, că feciorii s-au adunat de
mai multe ori la cârciumă pentru a-şi împrospăta dibăcia. Şi „Ardelenescu” se
dansează în şir, în pereche, însă aici fetele la începutul dansului fac un cerc în
care dansează până ce feciorii fac figurile de început specifice, după care îşi aleg
fiecare perechea cu care să danseze. La acest dans caracteristic este să se danseze
ţinându-se de mâini, iar când doreşte să facă figuri, feciorul lasă mâna dreaptă a
fetei liberă. Astfel bărbaţii îşi împodobesc dansul cu bătăi.
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Faţă de „Mânânţălu”, la acest dans, dacă feciorii au chef, pot să facă figuri,
sau să danseze „Ardelenescu” numai ei, în cerc individual. Atunci fetele se retrag
mai în spate şi dansează în horă prinzându-se una de alta şi adresează feciorilor
diferite strigături. Virtuozitatea figurilor ajung într-adevăr la culme în acest dans.17

„Câmpinescu”
Dansul „Câmpinescu”, se aseamănă cu „Mânânţălu”, însă este mai rapid, dar
mai simplu. Atmosfera dansului este una hazlie. În ordinea de dans urmează după
„Ardelenescu”. Dansul acesta nu este atât de răspândit ca celelalte două dansuri. De
asemenea este un dans în pereche, dar în cazul acesta fetele dansează la început
în cerc. După ele, încet, tacticos, se ridică şi feciorii de pe scaun, se aliniază în şir
şi le invită la dans. Forma de dans este asemănătoare cu cea de bal sau de vals,
feciorul prinde fata cu mâna dreaptă de mijloc iar în mâna stângă prinde mâna
fetei, aproximativ la înălţimea capului.
Faţă de celelalte două dansuri „Mânânţălu” şi „Ardelenescu”, „Câmpinescu”
este mai sărac în figuri. Este şi foarte legat, nu are forme atât de variate. În ordinea
de dans, acesta este mai scurt şi reprezintă un fel de încheiere al dansului „Ardelenescu”. Comparativ cu celelalte două, care ţin şi câte zece minute „Cîmpinescu”
este de aproximativ două minute.

„Bătuta”
„Bătuta” este un dans în spaţiu, care se dansează în pereche ocupând toată
sala şi creează o mişcare de val. Perechile îşi schimbă mereu locul, tachinându-se
reciproc. Conform celorlalte dansuri mai sus amintite acest dans este mai liber.
„Bătuta” are o singură figură specifică şi pentru că este un dans mai simplu, nu
este foarte îndrăgit de dansatorii buni. Şi acest dans este unul scurt, cu o durată
de 2–4 minute.18

„Duba”
„Duba” se dansează în pereche şi urmează imediat după „Bătută”. Ca dispunere
în spaţiu, dansul are acelaşi mers ca dansul anterior, însă aici dansatorii pornesc
odată cu acelaşi picior, astfel dansatul are un sens invers. Dansatorii se îndepărtează şi se apropie paralel unul de altul. Şi acest dans are doar o singură figură şi
o mişcare de val uşoară. Asemănător cu ultimele două dansuri amintite mai sus
nici dansul „Duba” nu ţine mai mult de câteva minute.19

„Sârba”
„Sârba” este un dans românesc vechi, foarte cunoscut în România. A fost
cunoscut şi în Micherechi însă nu a făcut parte din suita tradiţională de dans. La
dansurile duminicale se dansa destul de rar, muzicanţii cântau „sârba” doar la
cerere.
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„Sârba” este un dans de grup, în care fetele şi feciorii formează o horă. Această horă se poate şi desface, în formă de lanţ, sau să se ruleze în formă de melc,
sau, eventual, se putea orna cu anumite figuri. Perechile se prindeau de mâini şi
formau un pod, ca dansatorii să treacă pe sub el. Pe lângă faptul că acest dans le
producea tinerilor voie bună, de multe ori tinerii îl însoţeau cu diferite strigături.20

Organizarea dansului duminical şi de sărbători
Prin anii 1950–60 la Micherechi fiecare tânăr din sat trebuia să ştie să „joace”.
„Jocul” se moştenea din genereaţie în generaţie. Părinţii, neamurile, fraţii mai
mari şi prietenii au fost aceia care iniţiau tinerii în dansul popular tradiţional.21
Tinerii se pregăteau încă din copilărie pentru momentul în care puteau să ia
parte pentru prima dată la „joc”, adică la dansul duminical. Fetele până la 16 ani,
iar băieţii până la 18 ani învăţau să danseze aşteptând momentul când puteau
intra oficial în joc, la dansul duminical. Ieşirea din joc era determinată de întemeierea familiei. După nuntă, tinerii căsătoriţi puteau să mai participe la dansul
duminical, doar o singură dată, atunci când mirii îşi luau rămas bun de la fete şi
feciori. După aceea nu mai era potrivit să participe la dansul duminical împreună
cu tinerii satului.22 Însă nici vârstnicii nu au rămas pe din afară. Ca să poată umbla
şi ei la „joc” îşi organizau propria petrecere numită „vergel”.
Într-o comunitate, cum era cea de la sat, fiecare ştia despre celălalt cât de bine
ştie să danseze. Nu era de mirare că feciorii se întreceau între ei, fiecare încercând
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să danseze mai bine, fetele fiind întotdeauna atrase de cei mai buni dansatori,
indiferent că feciorul respectiv era sărac sau bogat . La Micherechi despre cei mai
buni dansatori se zicea că sunt „cei mai văzuţi” iar despre fetele cele mai plăcute
că sunt „cele mai cotate”.23
Pentru tinerii din sat „jocul” nu a însemnat doar o ocazie de distracţie, fiindcă
cu această ocazie se cunoşteau, legau cele mai bune prietenii, care mai târziu
puteau duce până la căsătorie.24
Prin anii 1930–40 în Micherechi jocul duminical s-a ţinut, permanent, în două
locuri, la doi oameni mai înstăriţi din sat. La Băra se ţinea „jocul mare”, iar la Luca
se ţinea „jocul mic”. În alte localităţi „jocul mic” era numit dansul copiilor, însă la
Micherechi a avut cu totul alt înţeles şi alt rol. La „jocul mic” participau fetele şi
feciorii mai săraci din sat iar la „jocul mare” cei mai înstăriţi. Tinerii aveau posibilitatea să se înscrie doar într-un loc la petrecere. Micherechenii organizau astfel
de jocuri şi vara şi iarna, însă locaţia era tot anul aceeaşi, doar la o gazdă se ţineau
dansurile. Pentru aceste evenimente gazda punea la dispoziţia tinerilor camera
curată („casa ce mare”), în care mobila era mutată, ca să facă loc pentru dans.
În jurul cuptorului se puneau bănci, pe care se putea sta. În lunile de vară şi de
toamnă, în funcţie de vreme, dansul se ţinea în curte sau în şură. „Jocul” începea
dimineaţa la ora zece şi ţinea până la apusul soarelui. Pe de o parte pentru că
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în ziua următoare se mergea la lucru, pe de altă parte pentru că, după normele
morale ale satului, fetele trebuiau să fie acasă, când se însera. Dansul era început
întotdeauna de chizeşi.25
Banii adunaţi la „joc” erau împărţiţi în două, o parte se dădea gazdei, pentru
locaţie, iar cu cealaltă parte se plăteau muzicanţii, care, la rândul lor, îi împărţeau
între ei frăţeşte. De obicei formaţia de muzicanţi alcătuia o familie, astfel erau
plătiţi împreună. De la sine se poate înţelege că la „jocul mare” erau chemaţi
muzicanţii mai buni să cânte, iar plata acestora era mai mare.
Un „joc” (adică o suită de dansuri) ţinea 15–20 de minute, bineînţeles şi în funcţie de buna dispoziţie a tinerilor dansatori. După o suită se făcea o scurtă pauză,
timp în care feciorii aveau ocazia să stea de vorbă cu fetele, să se odihnească
sau, eventual, să cânte. După pauză feciorii îşi alegeau altă pereche pentru dans.
Băieţii îşi invitau de obicei la dans surorile, verişoarele, vecinele şi nu în ultimul
rând drăguţele. Participanţii la „joc”, a căror număr ajungea până la câte 80–85
de persoane, dansau pe câte două-trei rânduri. În faţă dansau cei mai buni şi mai
curajoşi iar în spate cei mai tineri şi mai timizi.26
În timpul Posturilor bisericeşti de peste an, respectând regulile canoanelor
bisericeşti, nu se dansa, prin urmare nu se organizau nici dansurile duminicale.
Astfel, după Postul Mare, „jocul” organizat la Paşti era sărbătoarea anului cea mai
aşteptată a tinerilor.27
În anul 1940, comitele de atunci a interzis organizarea dansului duminical,
spunând că la acesta se întâmplă lucruri imorale. Această interdicţie i-a revoltat
pe micherecheni. Rezolvarea a venit prin acceptarea ca la jocul duminical să
se danseze şi dansuri ungureşti nu doar româneşti. Ca urmare s-a hotărât ca în
repertoriul dansurilor să se introducă după două dansuri româneşti şi unul unguresc. Pentru a nu se încălca această regulă, doi poliţai au supravegheat „jocul”
de la început până la sfârşit.28
„Jocul” în forma veche s-a organizat până prin anii 1940–50. Din 1970 până
în 1975 aceste întâlniri s-au numit baluri. Ele au păstrat însă, mai mult sau mai
puţin, caracteristicile petrecerilor tradiţionale.29
„Chizeşii” erau persoane alese dintre dansatorii fruntaşi ai petrecerilor tradiţionale şi ei se ocupau de organizarea „jocului”. Misiunea cea mai importantă a
acestora era de a face ca programul să decurgă perfect: adunau banii necesari
pentru organizare, invitau lumea la dans, închiriau spaţiul pentru petrecere,
tocmeau şi plăteau muzicanţii. Fără chizeşi nu putea începe distracţia, ei erau
primii care soseau la locul de „joc”. Datoria lor era să producă bună dispoziţie
la aceste acţiuni, într-un cuvânt toată responsabilitatea evenimentului era a lor.30
Printre multe alte sarcini, la începerea „jocului” chizeşul invita fetele la dans.
Drept răsplată acesta primea de la fată o ştergură brodată (un „dos”) pâine şi slănină, iar de Paşti şi cozonaci. După gustarea bucatelor, chizeşii, care de obicei erau
doi la număr, îşi legau la brâu ştergarele în aşa fel să se vadă broderia şi „cipca”,
după care porneau în fruntea feciorilor prezenţi la petrecere şi se aliniau pentru
dans. Prinderea ştergarului la brâu era un insemn al chizeşilor, care mai târziu
a apărut şi în spectacolul de scenă, ca parte din portul popular al dansatorilor.
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Înainte de comunism, gazda „jocului” şi muzicanţii erau plătiţi cu bucate sau
bani. Feciorii plăteau pentru participarea la „joc” o baniţă de grâne, iar fetele o
jumătate de baniţă. Feciorii care veneau de la alt „joc” sau din alt sat nu trebuiau
să plătească pentru participare.31

„Jocul dosului” – pe scenă

Vergelul
Odată căsătoriţi, tinerii nu mai puteau participa la „joc” decât o singură dată,
la un joc duminical, când îşi luau rămas bun de la feciori şi fete. Ca urmare, căsătoriţii şi-au căutat alte posibilităţi de distracţie cu dans.
În trecut, singura ocazie de „joc” în care petrecerea nu se termina la miezul
nopţii, era „vergelul”, adică petrecerea cu dans organizată de Anul Nou. Vergelul
se desfăşura în acelaşi fel ca jocul duminical, însă cu această ocazie puteau fi prezenţi şi tinerii căsătoriţi din sat. Acestei petreceri i se mai spunea şi „vergeluţă”,
de la crenguţele culese de fete pentru a-şi ghici cu ele de noroc în ziua de Anul
Nou când se ţinea „vergelul”. Micherechenii au ţinut acest obicei iniţial doar la
sărbătorile de iarnă dar cu vremea mai multe ocazii de petrecere au început să
fie numite de cei căsătoriţi „vergel”. Ele s-au organizat nu doar iarna ci în orice zi
din an, după tăierea porcului, înainte de nuntă, etc. Doar în perioada de post şi
în zilele de marţi şi vineri32 au fost strict interzise.
Pentru „vergel” locuitorii satului se adunau la o casă unde nu erau în familie
copii mici sau bătrâni. Pregătirile anterioare erau aceleaşi ca şi la dansul duminical. La casa unde se pregăteau de „joc” se scotea din cameră mobila şi cu o zi
înainte se uda podeaua cu apă. Asemănător „jocului” participanţii duceau cu ei
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mâncare şi băutură, să nu fie numai gazda casei îngreunată cu această sarcină. La
familiile mai înstărite erau invitaţi la „vergel” şi muzicanţii. Dansurile principale
erau: „mânânţălu-ardelenescu-mânânţălu”, doar rar se dansa şi „câmpinescu”
sau „bătuta”. Lumea adunată la petrece împreună cu muzicanţii porneau la miezul
nopţii cântând şi chiuind prin sat, până în zorii zilei. Se întâmpla spre sfârşit să
se conducă acasă unii pe alţii.33
Conform mărturiilor documentare, „vergelul” în forma prezentată a dispărut
din sat în anii 1940, însă o parte din obicei şi denumirea lui au mai rămas valabile
până prin anii 1970–75.34

Şezătoarea
În Micherechi s-au mai organizat şezători până prin 1950. Sătenii nu au considerat niciodată acest obicei social ca fiind o muncă grea, dimpotrivă era pentru
ei o distracţie şi un mod de a petrece timpul împreună. La şezătoare aveau loc
nenumărate jocuri de logică, îndeletniciri de îndemânare şi mai ales de cunoaştere reciprocă.35
Şezătorile se ţineau în serile de luni, miercuri şi joi ale săptămânii, care erau
considerate „seri bune”. Nu era îngăduit să se facă şezători în serile de marţi şi
vineri, care erau considerate „seri rele,” deoarece se temeau că marţi şi vineri vin

Bărbaţii la şezătoare
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duhurile rele, „strigoii”. La şezătorile celor căsătoriţi femeile munceau, nu era
loc pentru distracţie, iar bărbaţii jucau cărţi.
Şezătoarea fetelor mici se compunea din 4–5 persoane. Scopul întâlnirilor era
să înveţe să toarcă până la 10–12 ani. Aici învăţau şi normele morale, învăţau să
cânte şi să danseze. Şezătoarea fetelor mari era cea mai renumită în sat. Pentru un
grup mai restrâns de fete se închiria o casă pentru un an de zile unde se ţineau
regulat şezătorile. Aici fetele se adunau în fiecare seară până torceau toată cânepa.
După ce se golea casa pentru şezătoare îşi aduceau laviţele şi furca de tors. În

Bărbaţii la şezătoare
sat se făceau mai multe şezători odată. Toată lumea se aduna la şezătoarea care
era mai aproape de casa lui.36
Târziu şi feciorii treceau în vizită pe la aceste şezători ale fetelor mari. Ei
mergeau de la o şezătoare la alta şi rămâneau acolo unde îşi găseau câte o fată
pe plac. Fetele cântau şi povesteau, însă între timp se străduiau să toarcă cât mai
mult, ca atunci când vin feciorii, să fie gata cu torsul.37 Partea a doua a şezătorii,
momentul aşteptat de tineri, era furatul fusului. Feciorii furau fusul, mai bine zis
feciorul fura fusul fetei pe care o plăcea şi i-l dădea înapoi doar în schimbul unui
sărut. Se întâmpla rar să nu fie recuperat fusul, iar unul dintre tineri să rămână de
ruşine. La aceste şezători tinerii nu erau supravegheaţi, erau liberi, nu participau
nici însoţitori nici bătrânii. Totuşi mulţi părinţi considerau că fetele nu merg la
şezătoare ca să toarcă ci să se giugiulească cu băieţii. După ce s-au interzis şezătorile, acestea s-au ţinut la casele fetelor şi au fost mult mai stricte.38
Cea mai aşteptată parte a şezătorii era dansul. Pentru că şezătorile erau or-

IZVORUL

16

ganizate de fete, băieţi aranjau
cu muzicanţii pentru petrecere.
Dansatorii mai buni din sat erau
cei care hotărau în ce ordine să
fie vizitate şezătorile fetelor. La
fiecare şezătoare dansurile se
desfăşurau în ordinea următoare:
„mânânţălu-ardelenescu-mânânţălu”. Feciorii se străduiau ca
în fiecare seară să treacă pe la cât
mai multe şezători. Aici dansul nu
era atât de lung ca şi la „joc”, pentru că sarcina principală a întâlnirii
era să se toarcă cânepa.39

„Potolirea”
După prelucrarea cânepii, la
sfârşitul şezătorilor, sătenii se
adunau la o ultimă şezătoare. Cu
această ocazie sărbătoreau sfârşitul unei munci grele şi obositoare.
Fiind vorba de o petrecere nu îşi
aduceau uneltele de lucru. Femeile, bărbaţii, fetele şi feciorii în hainele de sărbătoare se adunau cu bucurie şi petreceau la un „joc”. Această sărbătoare o numeau
„potolire” (din cuvântul maghiar pótlás). Atunci au „potolit” (adică recuperat) ceea
ce au neglijat în perioada de muncă.40

Strigături de joc
Strigăturile de joc erau adaptate muzicii, melodiei şi ritmului, însă aceste versuri
de voie bună spuse în timpul dansului însemnau mult mai mult. Ele erau mai
degrabă o expunere de păreri în public, în faţa comunităţii, un mijloc de comunicare a unor plângeri individuale, supărări sau bucurii, într-o formă aparte. Funcţia
strigăturilor a fost una de eliberare, de destindere dar şi de sancţionare a unor
membrii ai comunităţii. S-a desfăşurat în public, în prezenţa celorlalţi.Versurile
glumeţe, adeseori usturătoare erau strigate cu glas tare.41 La Micherechi, Alexandru
Hoţopan a fost cel care s-a ocupat mai profund de strigături şi a scris mai multe
studii despre acestea, material pe care l-am folosit la redactarea acestei lucrări.
Strigăturile sunt elementele care nu pot lipsi din virtuozitatea dansului de la
Micherechi. Scopul acestor versuri este de a întreţine şi a spori buna dispoziţie.
Acestea sunt una cu muzica şi ritmul de dans.42
La Micherechi putem deosebi, după ocaziile în care sunt rostite, patru tipuri de
strigături. Aceste categorii sunt foarte greu de delimitat, deoarece o strigătură se
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poate folosi în mai multe situaţii . Cele patru tipuri de strigături sunt următoarele:
a. Strigături de joc
b. Strigături de nuntă
c. Strigături de la şezătoare
d. Alte strigături, în funcţie de evenimentul propriu zis (ziua numelui,
petrecere la cârciumă, etc.).43
Strigăturile de la Micherechi au tot timpul rimă pereche. Din conţinut reiese,
unde şi când sunt strigate, în ce dispoziţie şi despre cine şi cui sunt adresate.
Cunoscând standardele etice ale satului, tinerii nu aveau posibilitatea de a-şi face
deschis declaraţii de dragoste, astfel cu ajutorul strigăturilor, îşi manifestau unii
faţă de alţii sentimentele. Ca urmare această formă de exprimare a sentimentelor
nu era considerată umilitoare, de cele mai multe ori acest tip de strigătură se făcea
cu ajutorul unor prieteni sau în grup. Uneori fata sau băiatul îndrăgostit erau cei
care transmiteau mesajul.44
Cele patru tipuri de strigături se pot împărţi în mai multe subgrupe. Există unele
strigături care pot fi folosite doar în anumite faze ale dansului sau în anumite
momente ale nunţii şi a altor evenimente. Un exemplu foarte bun de la nuntă, este
cel când mirele porneşte spre mireasă şi când se rosteşte următoarea strigătură:
„Dăschideţ căputurile
Că vă vine neamurile!
Dăschideţ şi la ogradă
Uă băsamă nu vă trabă!”45
Putem spune că cel mai bogat conţinut îl au strigăturile de la joc. Lumea
emoţională a tinerilor din mediul rural, mentalitatea şi perspectiva asupra vieţii,
toate acestea se reflectă în ele. După cum am mai amintit, cele mai multe strigături
se leagă de dans şi muzică, de dinamica dansului şi de etapele şi desfăşurarea
„jocului”. De pildă există o strigătură prin care fata este atenţionată că trebuie să
se grăbească să intre în joc:
„Haida fată că să gată
Şi s-apucă ciielaltă!”46
Într-o altă subcategorie tematică se înscriu strigăturile de la „joc” ale tinerilor
îndrăgostiţi, în care fata îşi plânge necazul sau feciorul îi răspunde batjocoritor.
Referitor la aceasta amintim că feciorii la strigături nu îşi alegeau deloc cuvintele.
În plus, destul de des se întâmpla să fie dueluri de cuvinte, ca de exemplu:
„Cine joacă din-nainte?
Joacă doi oameni cuminte!
Cine joacă din-napoi?
Joacă-o raţă şi-on răţoi.”47
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Strigăturile formau şi un fel de conversaţie între perechi, rude şi prieteni. Nu
putem omite nici strigăturile care erau adresate muzicanţilor şi care indică legătura
dintre dansatori şi aceştia. Un exemplu în acest sens este, probabil, una dintre
cele mai cunoscute strigături din Micherechi:
„Zî Iancule numa mie,
Că ţ-oi da pă dracu ţâie!
Şi l-oi prinde de ureche
Şi ţi l-oi băga-n highede!”
„Zî măi Dele-n lung şi-n lat,
Şi s-audă păstă sat,
Şi ne-audă oarecine,
Cum ne petrecem de bine.”48
Caracteristică pentru strigături este improvizaţia, inspiraţia de moment, astfel
încât, când o strigătură era special legată de câte un eveniment, cuvintele acesteia
erau de multe ori destul de picante. Textul dansatorilor era influenţat însă şi de
starea lor emoţională.
De multe ori cuvintele strigăturilor erau uitate la fel ca şi numele celor care
le-au compus. Rar se întâmpla ca strigăturile să fie compuse într-o formă mai
generală pentru a avea trăinicie.49

Gheorghe Nistor – Maestru al artei populare
Cred că lucrarea mea nu ar fi întreagă, dacă nu aş face nici o menţiune despre
Gheorge Nistor. Toată mişcarea dansului popular îi poate mulţumi, pentru că
datorită lui dansul din Micherechi a devenit un tezaur public renumit.
Gheorghe Nistor a trăit între anii 1922–1987. La sfârşitul anilor 1940 el a fost
unul dintre membrii fondatori al formaţiei de dans popular din Micherechi. În data
de 20 august 1972, i-a fost atribuită distincţia de „Maestrul Artei Populare”, iar mai
târziu, de-a lungul anilor, a primit mai multe certificate de merit şi recompense.
A participat împreună cu soţia sa la mai multe festivaluri în ţară şi peste hotare.50
De-a lungul vieţii, Gheorghe Nistor a fost vizitat de foarte mulţi dansatori,
pentru a învăţa de la el dansurile de la Micherechi ca „de la cel mai bun”. Astfel, pornind de la câteva din scrierile elevilor lui, aş dori să mă refer pe scurt la
cariera sa de dansat.
Pentru că, din păcate, pe bace Gyuri şi soţia sa „nana Măriuţa”, Dumnezeu
nu i-a binecuvântat cu nici un copil, ei şi-au iubit elevii ca pe proprii lor copii.
Străinii care soseau la Micherechi erau primiţi cu mare afecţiune şi erau învăţaţi
şi trataţi cu respect. Predarea dansurilor o făcea cu răbdare şi meticulozitate, iar
demonstraţiile şi figurile sale de dans erau impecabile şi foarte precise. Soţia sa
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Gheorghe Nistor – Maestru al artei populare în anii 1970–80
i-a fost parteneră. Împreună cu ea, după cum cânta muzica, se contopeau în
virtuozitatea dansului. Datorită contactului vizual exista o armonie perfectă între
orchestră şi dansatori. Mai mulţi dansatori le pot mulţumi lor şi dansurilor din
Micherechi, pentru distincţia „pintenul de aur” sau pentru alte distincţii primite
la diferite festivaluri de dans. Gheorghe Nistor a fost „recunoscător” pentru că a
avut posibilitatea să împărtăşească şi altora ceea ce a ştiut el mai bine.51
Cei intervievaţi de mine îşi amintesc despre bace
Gyuri în felul următor:
„...asta spune: staţi până mă spăl pe mâini şi îmi
trag cizmele. – că era în papuci de casă şi dansul
aista nu se putea juca oricum. Nu s-a plâns niciodată,
nu a zis că iară şi iară... – Bace Gyuri jucăm? – Apoi
jucăm, dacă gândiţi. Şi atunci în mijlocul ocolului,
era vreme bună, pe beton acolo era jocul...”52
Moartea subită a acestuia pe mulţi oameni i-a mirat, lumea doar atunci a realizat că au pierdut ceva
de mare valoare. Mai târziu, echipa de dansuri de la
Micherechi, în semn de omagiu faţă de bace Gyuri,
în memoria acestuia, i-a preluat numele, în prezent
numindu-se Ansamblul de Păstrare a Tradiţiilor
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„Gheorghe Nistor”.53 Potrivit multora, tradiţia dansului la Micherechi se păstrează
datorită lui Gheorghe Nistor şi a celor dintr-o generaţie cu el.54

Muzicanţii Gheorghe Cozma „Păsulaş”
şi Teodor Covaci „Dele”
Referindu-ne la dans, este important să amintim şi legătura strânsă dintre
dans, muzica populară şi muzicanţi. Referitor la românii din Ungaria, găsim foarte
multe consemnări despre obiceiurile de la sate, însă foarte puţine studii despre
folclorul muzical.
Deoarece micherechenii au trăit destul de izolaţi, Sebő Ferenc susţine că, în
cazul lor, ne întâlnim cu o cultură muzicală destul de arhaică: „...minoritatea românească care trăieşte aici, are o muzică
populară instrumentală nealterată. Melodiile populare monofonice aflate aici, provin
din evul mediu şi nu pot fi găsite în altă
parte, iar până în prezent au fost păstrate,
nealterate.” 55 .
Una dintre comorile cele mai frumoase
şi mai bogate din folclorul românesc este
muzica populară. Muzica şi folclorul sunt
instrumentele de refugiu pentru sufletul
omului la rezolvarea problemelor, prin acestea ştiau să-şi exprime sentimentele într-o
formă artistică, care era acceptată de către
comunitate.56
În cele ce urmează o să prezint o altă
personalitate de la Micherechi, pe Gheorghe
Cozma, care şi-a dedicat întreaga viaţă muzicii. Gheorge Cozma s-a născut la Micherechi
pe 14 martie 1925. Porecla acestuia în sat a
Teodor Covaci – Maestru al
fost „Păsulaş”, şi el a fost una dintre figurile
artei populare în anii 1970-80
cele mai remarcabile ale muzicii populare a
românilor din Ungaria. A învăţat să cânte la vioară la vârsta de treisprezece ani
şi din copilărie a luat parte regulat la dansurile duminicale, ca muzicant, ceea ce
reprezenta atunci o raritate, deoarece participarea la dansurile duminicale era
permisă doar de la vârsta de optsprezece ani. A învăţat să cânte la vioară de la
verişorul său primar, cu care participa şi cânta împreună la „joc”. Multă vreme a
servit ca contraş, însă, imediat după moartea rudei sale, Gheorghe Cozma a ajuns
să fie primaşul întîi. Astfel a învăţat şi a ajuns să fie participant activ şi transmiţător
al obiceiurilor rămase de la străbuni.57
Alături de Gheorghe Cozma este important să ne amintim şi de Teodor Covaci,
născut pe 7 mai 1925. A învăţat să cânte la vioară de la tata lui, la vârsta de cinci
ani. La opt ani a ajuns să fie contraş alături de tatăl său la „joc”. După moartea
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tatălui său, cu porecla „Dele”, a continuat
tradiţia muzicală a familiei, cântând alături de fiul, de ginerele şi de nepotul său.
Sebő Ferenc, cercetător în domeniul
muzicii, în munca sa de teren a descoperit în tehnica muzicanţilor din Micherechi
următoarea caracteristică: „cu vioara
ţinută strâns sub barbă, cu corzile în
sus, primele trei corzi le foloseau de
contraş. Fiindcă în realitate nu exista
contrabas, au folosit un fel de tehnică,
care era perfectă ca acompaniament al
vioarei principale. Acest lucru a făcut
posibil ca, contraşul să imite şi să co„Dele” cu Sebő Ferenc
loreze melodia. Astfel a luat fiinţă un
sunet caracteristic contrabasului, care
are mai mult de-a face cu perioada veche când se cânta „unison”, decât în noile
orchestre ardelene”.58 Un informator de-al meu îşi aminteşte despre acele vremuri
în felul următor: „...a ieşit în hotar primăvara... ciocârlia zboară sus-sus de tot şi
de la o vreme stă acolo în văzduh şi începe să cânte... şi el de la această pasăre
a învăţat să cânte muzica asta – ciocârlia. Şi după aceea a cântat la vioară
cântecul ciocârliei.”59

„Dele” cu fiul său (Iancu)
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Portul
Portul a avut întotdeauna mai
multe funcţii: acoperă şi ocroteşte
corpul, indică vârsta şi sexul, starea
socială a purtătorului şi frumuseţea.
Portul cotidian, adică hainele
de zi cu zi se numeau în Miherechi
„hane dă port”, iar hainele de sărbătoare se numeau „hane de duminică”. Cele din urmă erau hainele
purtate duminica la biserică, la „joc”,
la ocazii mai deosebite, la nunţi şi la
înmormântări. 60

Portul femeiesc

Portul din Micherechi în 1920

De la sfârşitul secolului al XIXlea până la începutul anilor 1920,
hainele de sărbătoare erau compuse dintr-o cămaşă, viziclu, fustă
şi şorţ. Viziclul era scurt, încreţit la
brâu şi se termina la margine cu o
fodră. Cârpa de mătase, care şi-o
puneau pe umeri, şi buzunarele
hainei erau brodate, iar la margine

aveau volane. Fusta, încreţită la brâu, era confecţionată din acelaşi material cu
viziclul. Sub aceste haine, femeile purtau o cămaşă din pânză albă de cânepă
sau bumbac, ţesută în război, care avea mânecă lungă terminată cu manşetă cu
nasturi. În jurul gâtului şi la umeri cămaşa era brodată sau ornată cu cipcă. Partea
din faţă a cămăşii se închidea de la gât până la brâu cu nasturi. Sub fustă fetele
şi femeile purtau poale, croite din patru laţi, încreţite la brâu şi legate în jurul
mijlocului cu un şnur. Poalele, confecţionate din pânză, erau tivite în partea de
jos şi prezentau pe margine broderie sau cipcă. Până prin anii 1930 femeile nu
au purtat ciorapi lungi.61
Vara, de obicei, femeile umblau desculţi iar iarna cu opinci. Fetele din familii
mai înstărite purtau papuci cumpăraţi la târg. La sărbători sau în perioada mai
rece, aveau nişte indispensabili scurţi până la genunchi şi ciorapi, iar în picioare
purtau pantofi cu şireturi sau cizme.62
De sărbători şi duminica, precum şi la dansul duminical, fetele tinere şi femeile
îmbrăcau cele mai frumoase haine, pentru fete fiind important să placă băieţilor.
Pieptănatul părului deosebea femeile şi fetele românce de femeile de altă
naţionalitate. Fetele purtau părul împletit în formă de cunună, unele împleteau

IZVORUL

23

Portul femeiesc din anii 1920
în păr şi panglică. Femeile purtau părul împletit şi strâns într-un coc ordonat şi
nu aveau niciodată capul descoperit. Materialul baticului era în funcţie de ocazie
şi de vârsta celei care-l purta. Baticurile erau confecţionate din mătase sau lână.
Baticurile purtate de fete aveau culori deschise, femeile în schimb purtau doar
baticuri de culoare închisă sau negre. Fetele care până la vârsta de 20–25 de ani
nu se măritau aveau părut împletit în formă de coroană.63

Portul bărbătesc
Bărbaţii aveau câte 6–7 rânduri de haine. Îmbrăcămintea consta din cămaşă
şi pantalon (gaci). Asemănător cu veşmintele femeilor, şi hainele bărbaţilor erau
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Portul fetelor din anii 1930

Port bărbătesc din anii 1910

Port bărbătesc din anii 1880
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făcute din pânză de cânepă. Portul tinerilor nu se deosebea mult de cel al bărbaţilor mai în vârstă. Gacii erau cusuţi din patru laţi de 70–80 cm fiecare. Mânecile
şi gulerul cămăşii aveau creţuri dese. Peste cămaşa largă şi lungă până la brâu,
purtau o vestă din postav de culoare închisă cu nasturi, ornată la buzunare. Vesta
se purta atât la bărbaţi, cât şi la femei. În faţă purtau un şorţ lung, încreţit la brâu,
de culoare închisă, care se lega peste mijloc.64
La sărbători îşi legau la gât o panglică neagră şi subţire. Iarna şi la sărbători

Portul fetelor din anii 1950

Portul băieţilor din anii 1950

purtau cizme cu tureac lung iar picioarele şi le înfăşurau în „obdele” şi aşa îşi
băgau piciorul în cizmă.65
De prin anii 1950 portul tradiţional s-a transformat, sătenii şi-au schimbat îmbrăcămintea. Probabil acest lucru s-a datorat şi faptului că în zona de sud-est a
ţării s-au înfiinţat fabrici de textile. Astfel s-a uşurat şi munca femeilor, nu a mai
fost nevoie să prelucreze cânepa, să o toarcă şi să ţeasă din ea pânză.

Dansul în zilele noastre
În prezent, chiar dacă nu mai sunt dansuri duminicale, micherechenii şi în
special dansatorii Ansamblului de Păstrare a Tradiţiilor „Gheorghe Nistor” sunt la
fel de hotărâţi în ceea ce priveşte dansul popular.
Ansamblul de Păstrare a Tradiţiilor „Gheorghe Nistor”, al cărui înaintaş a fost
Ansamblul Popular Românesc, a fost printre primele formaţii înfiinţate în Ungaria.
Ansamblul nu a putut fi niciodată grupat într-o anumită categorie de vârstă. Au
fost perioade când membrii ansamblului erau de vârste cuprinse între 10 şi 65
de ani, iar grupul ajungea până la o sută de persoane: „D-apoi aiştea ajungeau
până la câte 40 de persoane, că erau în grupul cultural şi copii şi adulţi. Păi
şi până în ziua de azi practică această artă, şi nu oricum. Tare bine au mai
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Echipa de dans în anii 1950
ştiut.”66 Au participat la nenumărate concursuri naţionale, unde de foarte multe
ori au câştigat. Au obţinut Locul II la Concursul Naţional al Formaţiilor Artistice,
la Gala Naţională „Röpülj Páva” sau la concursul Cine ştie câştigă („Ki mit tud?”).
Ansamblul de păstrare a tradiţiilor simte ca o datorie păstrarea şi dezvoltarea limbi
materne, cultura şi tradiţiile populare.
Scopul celor din ansamblu este ca, prin programele pe care le prezintă, şi prin
apariţia lor pe scenă, să promoveze cât mai mult cultura românească. Un exemplu
excelent în acest sens este apariţia, la o emisiune tv „Fábry” 67a doi poliţişti din
Micherechi, care au dansat în cadrul emisiunii dansuri din Micherechi. Programul
le-a adus mare succes.
Mulţumită membrilor ansamblului de dansuri, localitatea Micherechi este
recunoscută azi ca „satul jucăuş”.68 Nu este surprinzător nici faptul că foştii
membrii ai ansamblului de dansuri îşi amintesc cu mândrie de participarea lor la
filmul „Contrabandiştii” (Csempészek): „.am vorbit şi româneşte şi ungureşte,
cunoaştem şi dansurile populare din Ardeal, şi dansurile din Micherechi au fost
excepţional de frumoase.”69
Preţuirea tezaurului folcloric moştenit de la strămoşi i-a făcut să păstreze tradiţia. De ani de zile, tinerii din Micherechi se străduiesc ca „marele” ansamblu de
păstrare a tradiţiilor, care nu duce lipsă de invitaţii atât în ţară cât şi peste hotare,
să aibă urmaşi.
Cu toate că dansurile duminicale şi ocaziile de dans nu mai există, precum
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nici Gheorghe Nistor şi Teodor Covaci nu mai sunt în viaţă, dansurile şi muzica
de la Micherechi încă mai este prezentată pe scenă, la diferite festivaluri şi încă
mai este păstrată în amintirea oamenilor. Elementele specifice dansului din trecut
nu sunt uitate nici azi, se respectă ordinea şi timpul dansului, precum şi rostirea
strigăturile de joc.
Conform răspunsurilor primite de la informatori, membrii ansamblului de dansuri actual nu se întâlnesc doar pentru păstrarea tradiţiilor, ci participă la repetiţii
şi pentru legăturile de prietenie formate în acest cerc. „...tot timpul sunt câţiva
care participă la dansuri pentru spiritul de echipă. Dar asta nu-i o problemă.
Măcar sunt prezenţi. Noi am mers la repetiţii pentru a învăţa, dar şi de aceea
că am fost o echipă.” Este important şi faptul că, majoritatea celor cu care am
stat de vorbă mi-au confirmat că şi-au găsit partener printre dansatori. În unele
cazuri, la fel ca în vremurile de demult, legăturile formate între tineri au dus şi la

Ansamblul de Păstrare a Tradiţiilor „Gheorghe Nistor” în zilele noastre
căsătorie (vezi Teodor Netea şi soţia sa). Din exemplele de mai sus putem afirma,
că nu doar la „jocul duminical”din trecut s-au format prietenii ci şi în prezent,
mulţumită dansului, la Micherechi este la fel. Azi însă, contrar trecutului, nu mai
întâlnim „jocuri” organizate după anumite norme, posibilităţile de distracţie sunt
altele, totuşi în mare parte şi astăzi dansul îi ţine legaţi pe tineri.
În ceea ce priveşte ierarhia în grupul de tineri, am primit foarte multe răspunsuri
asemănătoare. Cu toate că azi nu mai există „chizeşi”, o ierarhie încă mai există,
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pentru că şi astăzi scopul oricărui dansator este să danseze cât mai aproape de
orchestră, să fie unul dintre cei mai buni: „Sigur! Fiecare dansator era mândru
dacă avea posibilitatea să danseze lângă orchestră, de asta se străduia să fie cel
mai bun, pentru că atunci toată lumea este atentă la el, este evidenţiat dintre
ceilalţi, adică el este considerat cel mai bun.”70 Conform interlocutorilor, acest
lucru poate fi explicat azi în mai multe feluri: acordarea ajutorului în învăţarea
dansului sau, la evenimente, în conducerea dansului, precum şi apreciere şi
stimă din partea membrilor grupei de dansatori. Prin urmare, găsim asemănări
între ocaziile de dans tradiţionale din trecut şi cercurile tinerilor păstrători de
tradiţii din zilele noastre, fiindcă ierarhia tinerilor din trecut se reflectă şi printre
dansatorii de azi.

Schimbări în cultura dansului
În cercetările mele am urmărit pe lângă tradiţia dansului din Micherechi şi
schimbările care s-au produs în obiceiurile legate de dans. În primul rând am
încercat să prezint în paralel ocaziile tradiţionale ale dansului duminical şi legăturile din prezent între tinerii dansatori păstrători ai tradiţiilor. În al doilea rând
am încercat să descriu procesul de schimbare în cultura dansului la Micherechi,
lucru necercetat până acum. De asemenea am reflectat puţin şi asupra raportului
dintre tradiţie şi fenomenele moderne.
În urma dialogului avut pe teren cu informatorii, am înregistrat mai multe
interviuri, în care m-am străduit, conform întrebărilor mele, să ţin sub control
discursul, lăsând totodată interlocutorul să-şi spună părerea personală. Informatorii i-am căutat la domiciliu sau în locurile de distracţie, astfel discuţiile s-au
desfăşurat într-un cadru familiar lor. La prelucrarea materialului am încercat să
rămân cât se poate de obiectivă, fiindcă, contrar provenienţei mele, şi eu am fost
părtaşă la schimbarea acestui proces cultural studiat.
În acest sens citez un fragment din refelecţile lui Ratkó Lujza, despre coexistenţa
şi influenţa reciprocă a tradiţiilor şi a modernismelor: „În pofida schimbărilor permanente, specificul principal al concepţiei tradiţionale îl au cultura şi tradiţia,
care nu sunt închise ermetic, ele, în funcţie de efectele mediului, se schimbă
continuu, se dezvoltă, însă esenţa rămâne aceeaşi.”71
O problemă importantă o ridică însăşi ideea de conservare a tradiţiilor. Începerea colecţionării obiectelor etnografice în Ungaria de către cercetători s-a făcut
în cercuri de păstrare şi conservare a tradiţiilor. Eforturi de păstrare a tradiţiilor au
fost de multe ori condamnate, spunându-se că unii cercetători doresc să conserve
vechiturile, să păstreze ce a mai rămas, în detrimentul progresului. Aceste afirmaţii
sunt contrazise de simplul fapt că, cultura populară este mereu în schimbare din
punct de vedere istoric, geografic şi social, este în dezvoltare şi migrează. Stagnarea este doar aparentă şi doar un observator superficial poate vedea fenomenele
etnografice rigide şi nemişcate. Un studiu ştiinţific a demonstrat de asemenea,
că în cultura tradiţională educaţia reprezintă structura de bază, care este nucleul
progresului din toate timpurile.72
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Reintroducerea formelor tradiţionale, cândva abandonate, poate pe de o parte
să susţină funcţionarea firească a culturii, pe de altă parte să fie motivată de factori
externi. Un asemenea factor extern poate fi considerat şi procesul de la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, când au fost înregistrate principalele
elemente din cultura dansului ţărănesc iar după o selectare şi rezumare ştiinţifică
a acestora au fost folosite ca repertoriu la „jocurile” organizate.73
În modernizare, înţeleasă ca proces social, problema nu este că se doreşte să
se creeze ceva nou, ci faptul că, de cele mai multe ori, noile unităţi promovează
distrugerea celor vechi. În multe cazuri, modernitatea, punctul de plecare al reformelor, a înseamnat distrugerea a ceva, deşi cuvântul în sine: reformă, înseamnă
remodelarea a ceva vechi şi construirea pe mai departe. Ideologia modernităţii
în multe domenii a fost împotriva tradiţiilor, a vrut să distrugă ceva. Evoluţiile
tehnice, care au făcut în multe cazuri mai uşoară viaţa oamenilor, au contribuit
din păcate la destrămarea comunităţilor locale bazate pe tradiţie şi la negarea
valorilor culturale arhaice, lucru care a dus la incertitudine morală.74
În lucrarea intitulată „Tradiţie şi modernizare” Vitányi Iván îl citează pe Gadamert spunând că: „tradiţia păstrează materialele ştiinţifice raţionale ale trecutului pe care generaţiile anterioare le-au adunat, în acest sens nu trebuie puse
faţă în faţă tradiţia cu raţionalismul care de multe ori s-a străduit să şteargă
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trecutul”. Nu este o coincidenţă nici faptul că la sfârşitul reflecţiilor sale Vitányi
Iván îl citează pe Bartók, ca pe unul care a ştiut să îmbine vechiul cu modernul
şi din acestea două a creat ceva de continuitate.75
Slăbirea sau transformarea identităţii culturale şi formarea unei noi identităţi
este perioada în care tradiţia şi modernismul convieţuiesc împreună. Cercetătorul acestei perioade are datoria de a prezenta aliajul celor două combinaţii în
procesul de transformare a culturii tradiţionale.76
În munca noastră nu putem fi părtaşi nici unui fundamentalism, nu putem da
uitării un dans popular autentic cu rădăcini puternice, nici să permitem ca dansul
popular să ajungă un kitsh la modă pe piaţa etno. În opinia lui Kovács Gerzson
Péter, nici o concepţie nu se poate supune una celeilalte, fiecare proces trebuie
tratat în parte.77
Acei care, în lumea dansului, ocupă o poziţie extremă şi refuză modificările,
trebuie să ia totuşi în considerare faptul că schimbarea înseamnă un proces complex, care include în sine trecutul-prezentul şi viitorul. Trecutul nu este în urma
noastră ci este în prezent prin noi, astfel susţinem viitorul. De aceea spunem că
podul de legătură dintre epoci este înţelegerea, 78 mai ales acum, în epoca globalizării, adică în perioada de „după moarte” , cum este caracterizată lumea de azi.
Ca o contracarare a globalizării, azi se supraevaluează tradiţiile locale.79 Întrun trecut nu prea îndepărtat, rolul valorilor culturale locale a crescut, deoarece
comunităţile şi-au dat seama că, pentru rezolvarea problemelor locale, aşteaptă
degeaba o rezolvare din afară sau de la instituţiile de stat.80
Comunităţile mici de odinioară se destramă, iar migrarea mondială desăvârşeşte
procesul de pierdere a identităţii.
„Are o mare importanţă faptul că atunci, când ne gândim la distrugerea unei
valoroase culturi, primitive dar plină de culoare, în urma imitării altor modele,
să nu uităm că civilizaţia victorioasă îşi dezvoltă stăpânirea pe rămăşiţele celei
vechi. Îmbrăcămintea, mobilierul, casa, vorbirea şi altele, mai mult sau mai
puţin, cu sau fără rezerve, au urmat exemplele civilizaţiei urbane. Cu toate
acestea, există şi un alt mod de înţelegere a imitaţiei nu mai puţin important.
În acest sens imitaţia este o conştientizare socială, expresia înţelegerii: nu există
o diferenţă atât de mare între ţăran şi ne-ţăran, ca ambele părţi să nu poată
face acelaşi lucru, să nu poată ocupa acelaşi rol în societate ...”81
Modificările care au avut loc în cultura tradiţională în anii 1960–1970 au ajuns
în atenţia cercetătorilor abia în ultimii ani. Începând cu anul 1960 procesele de
modernizare şi transformare au afectat şi localitatea Micherechi. În urma schimbării
sistemului politico-social, a apărut o nouă cultură preferată, a schimbat total şi
locurile de distracţie. În felul acesta au rezultat noi tipuri de distracţie.
Ca urmare a modernizării, locuitorii din Micherechi au devenit mai deschişi spre
lume, iar în viaţa cotidiană au schimbat, în multe domenii, lucrurile din viaţa lor.82
În această perioadă, în localităţile de câmpie şi astfel şi la Micherechi, ne
confruntăm tot mai des cu o polarizare a societăţii, care se reflectă şi pe scena
dansului popular local, în funcţie de păturile sociale .
Societatea ţărănească din Micherechi, care la mijlocul secolului încă a trăit în
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Fetele la şezătoare
mod independent, cu cultura ei aparte, în cea de-a doua jumătate a secolului, în
urma efectelor sociale şi economice, s-a schimbat semnificativ. Pătura mai înstărită
şi cei care se ocupau cu cultivarea legumelor în sere au început să îşi organizeze
existenţa în funcţie de valorile vieţii urbane şi au dorit ca să aibă un rol şi în viaţa
satului. În funcţie de modelele din viaţa urbană şi-au organizat ocaziile de dans,
balurile dar în acelaşi timp multă vreme au trăit în continuare în cadrele culturii
ţărăneşti tradiţionale. Chiar dacă au învăţat dansurile moderne ale societăţii, au
cunoscut şi elementele principale şi regulile lor de dans popular.83
Tendinţele de orăşenizare şi modernizarea au avut ca efect şi apariţia unor
transformări în dansul popular. Vechile ocazii de distracţie ale tinerilor au dispărut
din viaţa comunităţii, mai precis s-au transformat într-o formă modernă pentru a
ţine pasul cu cerinţele lumii moderne. „Jocul” organizat mai demult, într-o săp-
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tămână de mai multe ori, şezătorile, precum şi dansul organizat pentru cei mici
prin 1970 a dispărut din viaţa comunităţii.
Acest fapt se explică, pe de o parte, prin extinderea culturii discotecilor, care
au însemnat modernizare şi pentru tinerii din Micherechi, care s-au arătat tot
mai deschişi spre cultura urbană, lăsând în urmă ocaziile de dans tradiţional şi
„jocurile”. Pe de altă parte însă, putem explica schimbarea şi prin faptul că din
instituţiile tradiţionale a dispărut publicul şi interesul, o mare parte a tineretului
a mers să lucreze la oraş, încât nu a mai fost pentru cine să se organizeze „joc.”
Pentru tinerii din Micherechi nu este atât de important pe ce muzică, cu ce dans
să-şi petreacă, amintirea ruperii de tradiţie însemnând o avansare spre modernizare.84 Generaţiile de azi nu mai deprind de elementele dansurilor şi de tradiţiile
străbunilor în mod direct.
Creşterea cu dansul popular, lipsa dansului şi jocului, sunt lucruri pe care localitatea încearcă să le compenseze cu funcţionarea anumitor instituţii şi organizaţii
cum ar fi Ansamblul de Păstrare a Tradiţiilor din Micherechi şi predarea dansului
popular la şcoala generală.85
Dintre ocaziile din trecut au mai rămas pentru exersarea dansurilor din Micherechi, pentru păstrarea şi promovarea lor doar câteva nunţi de peste an, balurile
şi ansamblul de păstrare a tradiţiilor În plus, pentru localnici, se organizează,
odată pe an, un eveniment în amintirea lui Gheorghe Nistor, care se încheie cu o
petrecere cu dans („joc”), şi câteodată un bal românesc. O posibilitate importantă
de a prezenta dansurile tradiţionale este Festivalul Castraveţilor din Micherechi,
unde păstrătorii tradiţiilor evoluează pe scenă.
Aceasta a fost situaţia în Micherechi, într-un trecut nu prea îndepărtat. Cu toate
că localnicii şi-au păstrat individual tradiţiile multă vreme, în lumea modernă de
azi se poate observa din ce în ce mai mult că interesul pentru obiceiurile tradiţionale este tot mai scăzut.
În lupta de aproape o jumătate de secol încoace, s-au întâlnit două lumi diferite:
una care tindea spre modernizare şi una care ţinea încă la tradiţie, câştigătoare
însă este prima, cea care a reuşit, prin elementele şi valorile sale, să o elimine
şi să o lase în urmă pe cealaltă. Rădăcinile acestor modificări le putem găsi în
germene în schimbările sociale de la mijlocul secolului al XIX-lea.86

Efectele dansurilor de societate asupra dansului tradiţional
În istoria dansului european din anumite epoci, diferitele forme şi genuri de
dans s-au schimbat între ele. Fiecare epocă istorică a avut dansul ei caracteristic
şi formele sale, care au ţinut pe toată durata de viaţă a societăţii respective. Odată
cu schimbarea epocii, s-au schimbat şi transformat şi genurile şi formele de dans.
Aceste schimbări au afectat mai puţin dansurile rituale, mai trainice.
În cercetarea mea am pus accent pe ocaziile de distracţie în care se dansa,
deoarece în cultura dansului european, încă din evul mediu, acestea au avut un
rol hotărâtor în structura de bază a culturii dansului, restul dansurilor fiind doar
ocazionale, sau supravieţuiri ale unor elemente de rezervă, la periferie.87
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În contrast cu restricţiile din evul mediu, mulţumită modernizării care urmează
în noua epocă se eliberează şi înclinaţiile creatoare în dans. Formele noi au dat
frâu liber improvizaţiilor tradiţionale-individuale, astfel încât dansatorii, în funcţie
de talentul lor, au putut dansa în voie, în pereche, individual sau în horă.88
De-a lungul ultimelor două secole în cercurile ţăranilor din ţările Europei
Centrale şi de Vest forma de dans în pereche (care în cercurile nobilimii a fost
reglementată în mod corespunzător) a primit o însemnătate tot mai mare. Odată
cu solidificarea formei libere de dans în perechi de câte doi, s-a instituţionalizat
un gen de dans care se dansa şi înainte în pereche şi care s-a transpus într-o
manieră expresivă în mişcările colective.89
Suita din trei dansuri a devenit forma de dans caracteristică, care nu excludea
prezenţa similară a diferitelor forme de dans, doar că rolul acestora este minor.90
Pentru a obţine o imagine mai concretă despre schimbările în cultura dansului
tradiţional din Micherechi nu putem lăsa neobservaţi factorii care au influenţat
apariţia dansurilor de societate. La apariţia dansurilor de societate în cultura
tradiţională a dansului au contribuit semnificativ formele dansului de astăzi, în
special apariţia discotecilor. Prin urmare în acest capitol aş dori să ofer o imagine
corespunzătoare a localităţii Micherechi, referindu-mă şi la dansurile de societate
apărute în viaţa omului de rând.
Trebuie să spunem că secolele XIX-XX au marcat un punct de cotitură în cazul
omului de la ţară în urma unui proces de aculturaţie care a produs mai multe
efecte.91
Modificările din dansurile ţărăneşti au început cu câteva decenii înainte de
orăşenizarea ţăranilor şi are efect şi în prezent. Curentele sociale puternice din
secolele XIX-XX au ajutat comunităţile ţărăneşti să cunoască dansurile de societate
naţionale şi istorice. Ca urmare comunitatea ţărănească introduce oarecum aceste
dansuri în cultura dansului lor şi într-o anumită măsură îşi folclorizează dansurile.92
Renumitul specialist Kósa László scria: „îmburghezirea ca fenomen al istoriei
este opusul tradiţionalismului şi el a dovedit epuizarea, extenuarea tradiţionalismului.”93
Există mai multe direcţii pentru a ajunge la procesul complicat social-cultural
din care face parte şi dansul de societate care apare în viaţa satelor.
În cazul în care interpretăm dansul ca pe o acţiune tradiţională sau ca pe o activitate socială, el poate fi influenţat de mai mulţi factori ca de exemplu condiţiile
sociale, moda actuală sau chiar tendinţele politice. Este important de subliniat că
dansul de societate a avut o anumită influenţă asupra comunităţii şi totodată asupra
culturii şi a normelor comportamentale.94 Influenţe ale dansurilor de societate au
apărut cu mult mai târziu în dansul tradiţional. Forma individuală şi colectivă a
avut un rol important în dansul de societate.95 Conform părerii lui Pesovár Ernő
unele forme individuale şi colective din dansurile de societate s-au infiltrat în
dansurile tradiţionale, mai concret le-au folclorizat.96
Este însă foarte greu de determinat de pildă epoca în care dansurile de bal sau
de societate au apărut în dansul de la Micherechi. În ceea ce mă priveşte, cercetarea mea este focalizată pe mijlocul secolului al XX-lea şi începutul secolului XXI,
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perioadă în care s-au extins cel mai mult dansurile de societate în comunitatea
ţărănească de la sat, cu repercusiuni asupra prezentului.
Diversitatea de stiluri, genuri şi forme din secolul XIX-XX, le-a marcat transformarea, care cu siguranţă, a accelerat întâlnirea frecventă cu dansurile altor
popoare.97 Cu toate acestea, tradiţia de la Micherechi este şi în prezent suficient
de puternică pentru a supravieţui peste cultura dansului modern. Chiar dacă
s-a contopit şi asimilat cu ea, în localitate se promovează în continuare tradiţiile
strămoşeşti. Micherecheni nu au renunţat la identitatea dansurilor tradiţionale.
Când la ocaziile de joc tradiţionale din Micherechi a apărut dansul de societate (valsul şi tangoul98) alături de dansul tradiţional, în repertoriu s-a produs un
amestec. Valsul şi tangoul se dansau în pauzele dintre „jocuri”.
Când i-am întrebat pe informatori despre dansurile de societate de mai multe
ori au amintit în această categorie şi ciardaşul unguresc şi sârba99 cu toate că nu
fac parte din acestea.
Aceste răspunsuri se datorează probabil faptului că ei au împărţit dansurile de
la petreceri în două categorii. O categorie care include regulile dansurilor de la
Micherechi, iar o altă categorie care cuprinde toate dansurile din afară învăţate.100
„Păi vals, ciardaş, sârba... apoi dansurile cunoscute. Deci nu am jucat numai
dansurile româneşti de la Micherechi, cum zic, au fost şi dansuri ardeleneşti,
da astea au fost dansurile de rând. Da cum zic, noi am dansat şi vals şi tango
aşa cum am ştiut... Aşa cum nouă ne-o plăcut... că ştii fata me, astea nu ne-o
învăţat pe noi nimeni. Cum s-ar zice că din tată în fiu au rămas... Da nu aşa
ca dansul de la Micherechi pe care toată lumea la ştiut bine juca. Dar dacă am
cunoscut şi muzica de vals, atunci l-am dansat şi noi...”

„Dele” şi „Iancu” cu Halmos Béla
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În cele de mai sus am încercat să ofer o imagine istorică de ansamblu asupra
dansului de societate şi a vieţii dansului ţărănesc şi totodată să ofer amănunte
legate de apariţia lor. Dansurile de societate care au avut un impact continuu
asupra dansurilor ţărăneşti nu au constituit un fenomen nou în secolul XX şi de
aceea ele sunt responsabile pentru transformările care au urmat. Acest lucru s-a
manifestat în cultura dansului prin faptul că ţăranul a încercat să urmeze şi „să
copieze” modelele urbane. Atenuarea şi respingerea tradiţiilor de către ţăran a
ajutat şi mai mult la răspândirea dansurilor orăşeneşti, iar noua cultură a dansurilor s-a extins şi întărit.

Vârstnicii la „vergel”
Dansurile moderne au avut timp îndeajuns în epoca modernă să se constituie
într-o cultură a dansului local şi să se infiltreze în dansurile populare ale comunităţii. De exemplu în satele din Europa Centrală şi de Vest, câteva dansuri de
societate au supravieţuit într-o formă folclorizată şi cu timpul s-au transformat în
dans popular şi au intrat în lumea dansului. Comparativ, dansurile de societate
apărute în Ungaria prin anii 1920 nu au avut astfel de posibilităţi din cauza vieţii
lejere a comunităţii şi astfel interesul a scăzut.101

Modificări ale obiceiului de a dansa în Micherechi
Din perspectivă ştiinţifică dansul popular este considerat în secolul al XX-lea
drept o cultură a dansului specific societăţii tradiţionale ţărăneşti şi este clasificat
în funcţie de manifestările sale ca formă, structură, apariţie, respectiv pătură is-
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Dansatori la o nuntă din Micherechi în anii 1950
torică. Prin urmare, dansul popular reprezintă rodul unei anumite epoci istorice,
care se deosebeşte prin semne corespunzătoare de alte dansuri.102
Ca să stabilim rolul, destinaţia şi să definim acest tip de dans în cultura dansului trebuie să stabilim cine din membrii comunităţii sunt cei care au participat
la dansurile duminicale, respectiv la „joc”. Majoritatea ocaziilor de dans erau
organizate de tineri şi tot ei erau şi participanţii la aceste petreceri.
Focalizând cultura dansului tradiţional pe Micherechi, şi aici fetele tinere şi
băieţii de optsprezece ani, precum şi tinerii căsătoriţi au fost, după cum reiese din
cele spuse de informatori, cei care au alcătuit grupul de tineri de la aceste petreceri:
„Păi... Dacă îmi aduc bine aminte eram de 17–18 ani, când am putut merge
la joc... cu toate că am vrut eu să merg şi mai devreme, dar nu m-au lăsat...
Da, aşa cumva... Dar atunci eu deja ştiam să joc. Nu era aşa ceva, să meargă
cineva la joc şi să nu ştie să joace, că de acela nu i-a plăcut la nimeni. Nu toată
lumea a fost mare dansator, dar câtva trebuia să ştii să joci...”103
„...cred că fetele erau mai tinere decât noi... ele puteau merge la joc cu mult
mai devreme decât noi băieţi, dar nu de aceea că erau mai bune la dans...
ci pentru că aşa era moda. Feciorii trebuiau să fie mai bătrâni decât fetele să
poată să meargă la joc...”104
Cea mai îndrăgită formă de distracţie spontană a fost dansul. Organizatorii
au fost tinerii satului. La aceste petreceri repetate, care aveau loc duminica sau
de sărbători, se închiria aşa cum am arătat deja o casă cu curte sau se închiria o
clădire publică, a cărei curte să servească ca loc de dans. Acestea erau închiriate
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Jocul mic (al copiilor)
periodic. Instrumentiştii erau contactaţi din timp sau, la câte o ocazie, le ţinea
locul muzicanţii din sat. La aceste manifestări se dansau dansurile tradiţionale
întocmite după regulile de dans din trecut.105
Forma de petrecere apărută mai târziu, care a necesitat o organizare mai mare
şi a avut un caracter mai festiv, a fost balul. Balurile au avut nevoie de mai multe
pregătiri decât „jocul”, care de multe ori se făcea în cercuri închise. Caracterul
festiv este evident şi din formalităţile îndeplinite: se trimiteau invitaţii, exista o
comisie de organizare pentru bal, sala se orna pentru petrecere, pentru organizare trebuia cerută o aprobare. De foarte multe ori la baluri au ajuns să fie mai
însemnate dansurile de societate şi regulile de conduită a societăţii civile.106
Pe lângă „joc”, la întâlnirile de la sfârşitul săptămânii se organizau şi şezători.
După regularitatea lor, probabil, aceste acţiuni sunt cele mai vechi ocazii comunitare de la sat, tineretul din generaţie în generaţie a păstrat şi promovat aceste
obiceiuri.107
Tinerii căsătoriţi şi-au organizat şi un „joc” special, cunoscut sub numele de
„vergel”,108 la care de asemenea ne-am referit în prima parte a lucrării.
Schimbări semnificative în structura dansului duminical se pot observa începând
cu anii 1950. De pe atunci s-a schimbat şi modul de invitaţie la dans şi au apărut
şi unele obiceiuri urbane: feciorii au început să meargă la fete să le invite la dans
întrebându-le „Se poate?”, după care le conduceau spre ringul de dans ţinândule de mână. La sfârşit, fata mulţumea pentru dans, iar băiatul o conducea la loc.
În pauze feciorii serveau fetele cu băuturi şi intrau cu ele şi cu însoţitorii lor în
vorbă. În locul dansului duminical au început să organizeze baluri, denumirea de
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„joc” a început să fie înlocuită cu cuvântul bal, iar la petreceri au fost introduse
tot mai multe elemente de bal.109
Prin urmare vechiul termen de „joc” folosit încă până în anii 1940–50 a fost
schimbat în anii 1970–75 cu cel de bal, chiar dacă petrecerea continua să păstreze,
mai mult sau mai puţin, caracteristicile distracţiilor tradiţionale.110
Din această perioadă schimbarea a devenit vizibilă atât în cazul dansurilor
tradiţionale cât şi în cazul muzicii de dans. Pretutindeni, inclusiv în Micherechi,
la baluri dansul modern a început să umbrească dansurile tradiţionale. Acest
lucru s-a întâmplat din cauza popularităţii şi răspândirii valsului şi tangoului. Să
nu uităm că dansurile urbane de societate au apărut şi s-au făcut cunoscute la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX.111
Dacă în perioada culturii tradiţionale, băieţii şi fetele mai mici, care încă nu
erau primiţi la joc, au putut să participe la aşa numitul joc mic, unde învăţau să
danseze, după modernizarea vieţii rurale, în localitate nu a mai existat o instituţie
asemănătoare, în afară de „discoteca şcolară” organizată în şcoală. Aici însă copiii
nu au primit nici un fel de educaţie în ceea ce priveşte dansul, nu au învăţat nici
cântece şi nici reguli de conduită.
În ultimele decenii şi în Ungaria discoteca a fost inclusă în cultura de masă.
Există în acest sens o diferenţă între „discoteca tradiţională” şi discotecile de azi.
Lajtha László spune că muzica şi dansul, adică mişcarea ritmică după o muzică
are o funcţie interpersonală. Adică înseamnă că dansul, şi dansul de societate nu
face excepţie, are o funcţie socială iar această funcţie se referă în primul rând la

Tineri în zilele noastre care se „distrau pasiv”
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legătura bărbat-femeie. Relaţia dintre sexe este generată de orice cultură oarecum
prin anumite reguli sociale. Interzicere completă sau indulgenţă totală nu există
nicăieri. Dansul de societate sau de salon este unul dintre acele fenomene, care
formalizează şi reglementează legăturile dintre cele două sexe, simultan le separă
şi le cuplează.112

Tineri în zilele noastre care se „distrau pasiv”
Mersul la discotecă începea la o anumită vârstă, ce aminteşte de vârsta obligatorie de participare la „jocul” tradiţional din trecut. Prin anii 1990 era la modă
ca de la paisprezece ani, după terminarea clasei a opta de şcoală generală, tinerii
să participe la petrecerile cu dans de la sfârşitul săptămânii.
Constatăm prin urmare că, şi după trecerea de la cultura tradiţională spre una
modernă, s-a păstrat o regulă legată de vârsta de la care se putea merge la discotecă. Există însă şi anumite schimbări, diferenţe. Astfel, în timp ce în cultura
tradiţională feciorii mergeau pentru prima dată la „joc” de la vârsta de optsprezece ani, astăzi băieţii nu mai trebuie să aştepte să ajungă această vârstă. Se poate
observa că limita de vârstă se lărgeşte tot mai mult în favoarea tinerilor. La fel,
dacă mai demult tinerii umblau la şezători, unde se pregăteau pentru a cunoaşte
dansul celor mai mari şi pentru a-şi însuşi regula dansului de la Micherechi, în
prezent nu mai este important ca tânărul să ştie vreun dans pentru a putea merge
la discotecă.
O altă diferenţă apare şi în cazul celor căsătoriţi. Conform obiceiurilor legate
de dans de la Micherechi, dacă tinerii căsătoriţi nu mai puteau participa la jocul
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duminical, în cultura dansului modern se mai întâmplă că tinerii căsătoriţi să meargă ocazional la discotecă. În plus media de vârstă a celor care merg la discotecă
a mai crescut, nu mai există reguli nescrise atât de stricte. La aceste evenimente

Fetele în zilele noastre dansează în cerc
de la sfârşit de săptămână au posibilitatea de a se întâlni prietenii între ei. Destul
de des se întâmplă că tinerii căsătoriţi îşi sărbătoresc zilele de naştere şi de nume
sau zilele onomastice ale copiilor în locaţii de petrecere. Prin acest exemplu putem observa că pentru cei care au ajuns la maturitate sau cei căsătoriţi, odată cu
modernizarea vieţii nu mai există o delimitare severă în ceea ce priveşte vârsta în
participarea la dansuri sau petreceri aşa cum am putut observa în cultura dansului
tradiţional. Însă trebuie să luăm în considerare că participarea tinerilor căsătoriţi la
petrecerile de la sfârşit de săptămână nu sunt regulate, şi în prezent întemeierea
unei familii punând sfârşit în cele mai multe cazuri participării la aceste acţiuni.
Acestea sunt obiceiurile care se pot regăsi atât în epoca tradiţională cât şi în cea
modernă. Cum se poate constata şi epoca modernă poartă în sine multe rămăşiţe ale sistemului tradiţional.113 În ambele grupuri vârsta este cea care face ca o
persoană să aparţină comunităţii care practică dansul.
De asemenea, în analiză este important să facem o diferenţiere între aceia
care participă la dansurile de la sfârşitul săptămânii prin felul în care participă,
în ce calitate sunt prezenţi ei la aceste petreceri. Există din acest punct de vedere
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două categorii, din prima categorie fac parte aceia care dansează, deci participă
activ la aceste petreceri, iar din a doua categorie fac parte aceia care participă
doar ca spectatori.
Varga Sándor în lucrările sale despre dansul tradiţional se referă şi la rolul
„feciorilor şi fetelor care nu dansează”, care sunt prezenţi la evenimentele şi la
dansul duminical doar ca simpli membri ai comunităţii, nu ca dansatori activi.
Pentru ei ocaziile de dans tradiţionale, chiar dacă nu participă la aceste acţiuni în
calitate de dansatori, sunt un fel de comuniune cu comunitatea sau un loc social
de comunicare. Aceste tipuri de fenomene le găsim şi în locurile de distracţie
din epoca modernă, cum ar fi discotecile. Încă odată se poate observa un nou
aspect comun atât epocii moderne cât şi celei tradiţionale.114 Există participanţi
care se „distrează pasiv” toată noaptea, mai bine zis stau toată noaptea la masă
sau la bar şi vorbesc.
Conform cercetărilor, din majoritatea participanţilor la discotecă în epoca
modernă, fetele sunt cele pe care le putem considera active, iar băieţii pasivi,
deoarece întotdeauna fetele au fost cele care s-au strâns pe ringul de dans, pe
când la băieţi foarte rar te întâlneşti cu acest lucru.
În general în cultura tradiţională şi în cea modernă pentru generaţiile tinere
dansul a însemnat o distracţie, care în acelaşi timp a asigurat un fel de interacţiune socială şi relaţii sociale, adunările de azi preluând rolul „jocurilor” de demult.

„Joc” organizat în curte
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Modificări în regulile de conduită ale dansului
Diferenţa dintre cele două culturi este că în cultura tradiţională fiecare aspect al vieţii apare într-o formă originală, nealterată. Formele de comportament
tradiţionale ale femeii sau băratului au aceeaşi semnificaţie atât în port cât şi în
dansul de grup sau dansul în pereche. Trăsăturile masculine şi feminine apar în
mod explicit şi puternic separate, în schimb în cultura modernă diferenţa dintre
genuri dispare treptat.
Şi în domeniul dansului poate fi urmărită bine schimbarea, pentru că la dansul
modern, practic nu există nicio diferenţă între mişcările ritmice ale băiatului şi cele
ale fetei, precum nici între formele de comportament, care la dansul tradiţional
au fost diferite în funcţie de sex.
În dansul tradiţional mişcările şi comportamentul bărbatului faţă de femeie
sunt bărbăteşti, iar mişcările şi comportamentul femeii faţă de bărbat sunt feminine. Nici mişcarea nici comportamentele nu sunt interschimbabile.115 Trebuie să
menţionăm că mişcările de dans ale bărbaţilor în cazul celor mai multe naţiuni
sunt mai puternice şi mai ferme decât cele ale femeilor, a căror mişcări, datorită
normelor de comportament tradiţionale, sunt cu mult mai armonioase, fine şi
supuse. În dansul bărbătesc se poate observa mişcări mai tensionale, mai dure,
robuste cu figuri mai complicate, pe când mişcările femeilor sunt mai fine, mai
subtile în modul de prezentare şi cu motive mai simple.116
La fel, printre regulile nescrise ale dansului tradiţional făcea parte şi invitaţia
fetelor la dans. Precum am mai amintit, feciorii au invitat la dans acele fete pe care
le-au curtat. Invitaţia la dans a constat într-un semn făcut fetei cu capul sau cu
ochiul.117 Toată lumea ştia, cunoştea aceste mijloace non-verbale de exprimare.
La discotecă însă nu mai există astfel de manifestări, precum învârtirea fetei pe sub
mână înainte de dans. A rămas până în ziua de azi, aşa numitul „tras cu ochiul”
însă şi-a pierdut funcţia pe care o avea demult, de invitare a unei fete la dans. Mai
târziu în invitaţia la dans rolurile s-au schimbat. Dacă mai demult singurii care
invitau fetele la dans erau băieţii, la discotecile de azi se poate întâmpla şi invers.
În societăţile premoderne distracţia şi alegerea unui partener s-a desfăşurat
în cadrul comunităţii, iar rezultatele au fost supuse unor standarde comunitare.
În procesul de orăşenizare a vieţii, persoanele i-au liber decizii. Ei hotărăsc de
ce comunitate doresc să aparţină şi îşi fac apariţia în funcţie de gusturile comunităţii de care aparţin. Exteriorul fiecăruia indică lumii înconjurătoare gusturile
individului respectiv, morala, caracterul, gândirea ceea ce este important pentru
întregul grup al cărui membru este.118
Cu toate acestea se poate presupune că scopul real al dansului este acela de
a oferi o formă de experienţă interacţiunilor sociale. La satisface nevoile şi aşteptările societăţii contribuie şi noul mediu. Contactele sociale, muzica şi dansul
luate împreună reprezintă formele de desfăşurare ale distracţiei. Din toate acestea
reiese că pe lângă dans un rol important îl are şi contextul. 119
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Schimbări în organizarea dansurilor
Înainte de anii 1950 la Micherechi, duminica după-masă, „jocul” se desfăşura
la două „gazde” (adică la două familii mai înstărite din sat). În ambele locuri petrecerile aveau loc cu schimbul, tot din două în două săptămâni. În anotimpurile
mai reci „jocul” se ţinea în casă, dar odată cu venirea primăverii se ţinea în curte
până toamna târziu, atâta timp cât le permitea vremea.120
Ulterior jocurile organizate la Micherechi şi circumstanţele acestora s-au schimbat în mod semnificativ, datorită proceselor de modernizare. În timp ce prin anii
1950 organizatorii erau aleşi din rândul dansatorilor, în zilele noastre această sarcină este preluată de proprietarul discotecii sau a barului unde are loc petrecerea.
Acesta este responsabil de pregătirea locaţiei şi de muzică. Se poate observa clar
acest proces în care organizarea petrecerii din sânul comunităţii a ajuns în urma
modernizării să devină o organizaţie de consum. Activitatea pe care o aveau, ca
să organizeze aceste întâlniri de joc, membrii comunităţii au dispărut complet
din cultura dansului. Se mai poate observa uneori o metodă de autoorganizare
şi anume atunci când tinerii sosesc la petrecere deja organizaţi, împreună, însă
nu mai au vechile responsabilităţi, nu mai trebuie să se ocupe cu închirierea de
locaţie, de muzică sau de invitarea participanţilor.121
După cum s-a arătat deja, organizarea „jocului” tradiţional a presupus o anumită
pregătire, fiindcă pentru petrecere era nevoie de organizare, trebuiau găsiţi muzicanţi etc. Îndepărtarea continuă de cultura tradiţională a făcut ca tinerii să scape
de o mulţime de responsabilităţi, multe din acele obligaţii devenind azi inutile.
Din anii 1965–1970 organizarea „jocului” a ajuns treptat în mâna unor instituţii, mai
târziu pe mâna întreprinzătorilor. Tânăra generaţie în privinţa culturii a trecut de
la implicare la consum.122 În pregătiri s-au produs importante simplificări pentru
că „jocul” s-a mutat în căminul cultural, astfel nu s-a mai plătit chirie la gazda de
la care s-a închiriat casa. La câte un eveniment, locul muzicanţilor a fost luat de
pick-up, după care se putea dansa, astfel nu mai era nevoie ca „chizeşul” să facă
rost de bani pentru muzică. Fiecare participant îşi plătea taxa de intrare pentru
el şi eventual pentru partenera sa, taxă din care trebuia să se achite chiria sălii
culturale. În acest proces de transformare determinat de modernizare, „chizeşii”
şi-au pierdut la rostul şi rolul.
După apariţia discotecilor, cârciumile au fost transformate în locuri de distracţie.
Putem urmări o transformare continuă de la dansul duminical şi până la apariţia
discotecilor. O schimbare evidentă a fost separarea sarcinilor de organizare,
desfăşurare şi participare la petrecerile de dans. Din cele prezentate mai sus se
poate concluziona că la discotecă, participanţii nu s-au implicat să preia nici un
rol activ la organizare.
Cu toate acestea, există anumite similitudini între „chizeşii”de odinioară şi proprietarul de cârciumă, care se ocupă de organizarea unei discoteci. În zilele noastre
sarcina pe care o avea „chizeşul” este acum obligaţia proprietarului unde are loc
acţiunea – sau transpus în epoca modernă – sarcina „chizeşului” este preluată de
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instituţia unde se desfăşoară acţiunea. De pildă, proprietarul care organizează
discoteca, la fel ca şi „chizeşul” din trecut, trebuie să cheme un DJ123, să asigure
muzica, locaţia, să facă reclamă discotecii şi să întreţină ordinea. Cu toate acestea, există o diferenţă importantă între onorabila prezenţă la dansul tradiţional a
membrilor comunităţii, respectiv responsabilitatea „chizeşului” şi petrecerile de
azi de la sfârşitul săptămânii, care au doar un interes comercial.124
„Aşa sunt ca un chizeş. Eu singur sunt responsabil, de aceea, ca totul să se
desfăşoare perfect. Sunt prieteni care mă ajută, dar acest lucru nu este pe răspunderea lor... Cum am mai spus, eu spun DJ-ului când să vină afară... dar
câteodată şi eu urc pe scenă... Idea de a deschide un club mi-a venit, că mai
demult am fost şi eu DJ...”125
Astfel se poate spune că din cultura dansului tradiţional s-a păstrat de-a lungul
modernizării doar faptul că cei care merg la discotecă nu trebuie să facă nimic,
decât să-şi cumpere bilet la intrare şi să se distreze. În ceea ce priveşte intrarea
şi taxa de dans, azi se plăteşte şi biletul de intrare şi consumaţia de la bar, care
ţine de bunurile de larg consum. Toate acestea separă tot mai mult distracţia de
azi de cultura dansului şi o integrează în mediul culturii de consum. Accentul nu
mai se pune pe dans şi dansatori.

Schimbarea tendinţelor muzicale şi impactul acestora
Afinitatea pentru muzică şi dans este foarte frecventă în diferite culturi. Atât de
mult, încât în esenţă sunt considerate ca şi cultură generală şi ca o caracteristică
biologică a psihicului uman. Într-o cultură pot exista genuri de muzică şi dans
dominante (chiar şi mai multe), pot fi totodată şi marginale şi muzică de naţionalitate. Desigur, cu cât studiem cultura unei societăţi mai mari şi mai complexe,
descoperim o mult mai mare variabilitate a tipurilor de muzică. Într-o cultură
poate exista muzică foarte veche, care este integrată în alte domenii ale culturii
şi poate exista şi muzică nouă sau modernă. Şi în muzică precum în literatură,
alfabetizarea şi formarea scrisului au schimbat răspândirea, pătrunderea acestora.
Unele melodii, care într-o anumită epocă sunt dominante, într-o altă epocă pierd
din semnificaţia lor. Acest lucru nu înseamnă că ele pier fără urmă, ci rămân în
continuare ca un fenomen marginal sau ca un indicator caracteristic subcultural.126
Pentru a înţelege mai bine şi în totalitate schimbările din cultura dansului,
trebuie să ţinem cont şi de procesul de dezvoltare a culturii muzicale, precum
şi de noile stiluri muzicale care au influenţat şi s-au încorporat în comunitatea
tradiţională. Pentru realizarea dansului, muzica dă un fel de interval de timp
mişcării acestuia şi astfel într-o anumită măsură determină caracterul dansului.
Abordând aspectele sociale, comunitatea muzicală are puterea de formare de
grup şi astfel reflectă gusturile comunităţii şi impune un anumit comportament
de către membrii comunităţii.127
Dansatul, ca formă de comportament se încadrează în această categorie, care nu
poate fi despărţită de genurile de muzică preferate de comunitate sau de activităţile
cu muzică organizate în comunitate. Considerăm hotărâtoare expresia dominantă
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a muzicii aleasă de comunitate asupra culturii dansului aparţinătoare acesteia.
Stilul muzical şi sistemul de valori aparţinător acestui stil, chiar dacă nu asigură
exclusivitate, totuşi determină un transfer între diferitele curente muzicale şi conexiunea subculturală. Nici în continuare nu putem trece peste diferenţele dintre
tineretul din satele mai izolate şi grupurile de tineri din comunităţile de la oraş. 128
Schimbările în muzica de la Micherechi au apărut aproximativ prin anii 1965–70.
Localitatea a făcut paşi însemnaţi spre modernizare asemenea satelor din împrejurimi, în urma căreia s-a accelerat transformarea gustului muzical şi a culturii
de dans. Până la apariţia curentului electric, locuitorii Micherechiului nu au avut
ocazia sau posibilitatea să cunoască noi stiluri de muzică decât cele ştiute de
ei. Cum odată cu apariţia radioului şi a pick-upului muzica de la oraş a devenit
mai ascultată, locuitorii devin mai deschişi spre lume. Astfel au avut ocazia să
cunoască muzică uşoară ungurească. Mai târziu, odată cu apariţia noilor tehnici
şi mulţumită aparaturii media, românii din Micherechi au avut ocazia să asculte
şi emisiuni româneşti, din apropierea graniţei.
Apariţia aparatelor de comunicaţie a avut o mare influenţă şi au contribuit la
modernizarea culturii muzicale. Însă toate acestea nu au putut distruge muzica
tradiţională în totalitate. Pe lângă muzica uşoară sătenii ascultau şi muzică populară tradiţională la magnetofon. Din anumite puncte de vedere acest lucru a
însemnat şi o uşurare, pentru că la organizarea unei petreceri spontane mai mici,
era de ajuns pentru dans şi un magnetofon, nu mai era nevoie de o formaţie. Acest
lucru ne mărturiseşte şi un informator, care ne vorbeşte despre funcţia radioului:
„La începutul anilor 1960 astea au mai mers, iar înainte mergeau şi mai bine.
Aşa prin anii 70–75, cum au trecut, tot mai bine a venit muzica asta uşoară
cum s-ar zice, nu a fost numai muzică populară, ci a venit muzica uşoară,
atunci a fost radioul, au mai venit şi televizoarele şi ce mai ştiu eu ... şi cumva
oamenii s-au desolidarizat”.129
Cu acceptarea curentelor muzicale apărute dinspre oraşe, sătenii au avut posibilitatea să cunoască şi să aleagă mai multe stiluri muzicale. În Micherechi muzica
uşoară de oraş şi obişnuita muzică populară tradiţională au fost ascultate în anii
1970–1975 paralel. Prezenţa muzicii uşoare, apărută dinspre oraş, a rezultat un fel
de dualitate a muzicii după care muzica tradiţională a început să cedeze treptat,
fără să-şi de-a seama, predând locul unor curente noi. 130 După apariţia pickupurilor şi a magnetofonului, majoritatea ascultau melodii populare înregistrate.
După câştigarea spaţiului atât în sate, cât şi pe tot teritoriul Ungariei, cultura
discotecilor a devenit culturaspecifică. Locuitorii nu au avut altă posibilitate decât
să se ataşeze fluxului naţional al discotecilor, tradiţia „jocului” ajungând pe planul
al doilea. Obişnuitele ocazii de dans de până acum au început să fie tot mai rare,
în final ajungând să se ţină doar petrecerile cele mai însemnate. Televizorul, ca
noul mediu de comunicaţie în masă, a jucat şi el un rol important, în transformarea
culturii dansului. Pentru tinerii de la sat oferta muzicală se extinde faţă de cea
obişnuită până acum.13 La cârciume muzica de la radio sau la magnetofon devine
muzica de fond cu care locuitorii se obişnuiesc, fără să-şi dea seama şi ascultă
muzică uşoară uitând de cea populară.
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Tinerii care frecventau discotecile nu mai cunosc obiceiurile dansurilor de la
sat. Excepţie sunt tinerii care sunt membrii ansamblului de păstrare a tradiţiilor.
Aceştia păstrează încă dansurile de la Micherechi, însă tradiţii legate de dansuri nu
mai are cine să-i înveţe pe cei din noile generaţii. Astfel putem spune că anumiţi
membrii ai tinerei generaţii cunosc esenţa tradiţiei dansului, însă nu mai acordă
păstrării obiceiurilor atenţia cuvenită. În ceea ce priveşte cultura dansului, putem
urmări o separare şi o distanţă clară între bătrâni şi tânăra generaţie. În vreme

Nuntaşii în curtea casei, Micherechi, anii 1950
ce în anii 1970 dansul tradiţional era un punct de legătură între generaţii, în anii
1990 practică dansul tradiţional doar generaţia în vârstă. Odată cu apariţia discotecilor şi a culturii acesteia ne întâlnim cu un nou stil de dans şi cu o cultură
muzicală total diferită. Un moment între cele două date este acela în care cele
două generaţii îşi cunosc reciproc dansurile, însă nu le practică, încât între ele se
produce o trecere instabilă. Din toate aceste detaşări apare o cultură a dansului
diferită care poate fi recunoscută pe baza asemănărilor dintre cele două culturi.132

Timpul, ca unitate de sistematizare.
Schimbările temporare ale organizării dansului
Am sesizat schimbări organizatorice şi în perioada „jocului”, însă într-o măsură
mai mică. Precum în cultura tradiţională, astfel şi în zilele noastre „jocurile” se
desfăşurau într-un ritm definit. În acest sens mă refer la „jocul” de la sfârşit de
săptămână, de sărbători şi de la schimbarea anotimpurilor. Este de înţeles că cele
de la sfârşitul săptămânii şi de la sărbători erau cele mai importante. Datorită
schimbărilor modului de trai, timpul acordat dansurilor este mai redus şi suportă
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mici modificări. Se modifică atât modul de organizare a dansului duminical, cât
şi programul de zi cu zi al acestora. La petrecerile organizate frecvent cu tinerii
la sfârşitul săptămânii se dansează mult.133
Pe timpul petrecerilor tradiţionale de la începutul secolului XX atât în perioada

Nuntă, Micherechi, anii 1950
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de iarnă, cât şi în cea de vară, duminica şi la sărbători s-au organizat „jocuri”, care
ţineau de la ora zece dimineaţa până la apusul soarelui. Modernizarea de mai
târziu şi schimbările modului de viaţă au produs transformări certe în orarul „jocului” de la sfârşitul săptămânii, mai ales la petrecerile organizate sâmbăta seara.
O deosebire vizibilă între ocaziile tradiţionale de dans şi petrecerile organizate
azi de tineri este aceea că evenimentele care se desfăşurau după-masa s-au desfiinţat şi au rămas doar cele organizate noaptea. În zilele noastre evenimentele
dansante se desfăşoară numai noaptea, ceea ce înseamnă că încep seara pe la
ora zece şi ţin până în zori la ora patru-cinci. În cele din urmă putem să constatăm că discoteca modernă îşi deschide porţile atunci când „jocurile” de demult
şi le închideau pe ale lor. Observăm schimbări şi în ceea ce priveşte sezonul de
iarnă şi cel de vară. În vreme ce generaţiile anterioare iarna ţineau mai multe seri
dansante (jocuri şi şezători) pentru că iarna aveau mai puţin de lucru şi aveau
la dispoziţie mai mult timp pentru distracţie, azi tinerii fac exact invers. În zilele
noastre tineretul petrece mai mult vara, vinerea sau sâmbătă noaptea, când vremea e mai favorabilă şi e mai cald afară. Alte deosebiri pe care le-am sesizat sunt
legate de pauzele de joc. Dacă odinioară „jocul” tradiţional era oprit în posturile

Locurile unde au organizat dansurile duminicale (A: „jocul mare” la Băra”,
B: „jocul mic” la Luca)
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mari de peste an, când la românii ortodocşi nu se dansează, în zilele noastre cei
care frecventează discotecile nu mai iau în considerare acest lucru.
Orarul întâlnirilor de dans legate de sărbători (Crăciun, Paşti şi Revelion), nu
prezintă schimbări chiar dacă există diferenţe de organizare. În vreme ce generaţiile de demult chemau câte o formaţie cu mai mulţi muzicanţi ca să le asigure
muzica pentru „joc”, pe cei din tânăra generaţie de azi îi mulţumeşte şi câte un
singur star care este invitat să le cânte la petreceri.134
Printre evenimentele dansante face parte şi nunta, de aceea este important să
fie amintit ritualul nunţii. Această ocazie este cea care a promovat într-un fel sau
altul obiceiul şi tradiţia dansului, respectiv a conservat dansul popular. Nunta este
unul din evenimentele cele mai importante din viaţa omului la care este specifică petrecerea şi dansul. Familiile de la sat aveau datoria să accepte valorile şi
să respecte regulile, astfel nunta se făcea doar cu muzică de petrecere unde era
invitată o formaţie cu mai mulţi instrumentişti. Tot o ocazie de dans este şi balul
românesc care era organizat anual de primărie.135
Deja în anii 1950–1960 muzica de petrecere nu mai este asigurată de o formaţie
tradiţională ci este invitată câte o formaţie de muzicanţi de la oraş, formată din câte
2–3 membrii, care cântau la instrumente electronice (aici cred că îşi face apariţia
şi sintetizatorul). Acest lucru a contribuit la apariţia muzicii uşoare în ringul de
dans. Totodată formaţia invitată trebuia să cunoască şi muzică de petrecere şi să
ştie câteva melodii de la Micherechi. Chiar dacă nu ştiau multe, trebuia să ştie
să cânte „ardelenescu” şi „mânânţălu” de la Micherechi.136 Corespunzător noilor
pretenţii, la sărbători curentele muzicale se combină pas cu pas, respectiv muzica
nouă o schimbă pe cea tradiţională. Însă muzica uşoară preferată de tinerii din
mediul tradiţional nu este aceeaşi cu muzica de discotecă. Natural că se produce
o selectare la care o contribuţie importantă o are şi generaţia mai în vârstă.137 Este
important de observat că aceste ocazii unde se dansa, rare şi putem spune deosebite, se abat de la dansurile duminicale mai ales în ceea ce priveşte curentele
muzicale. Acest lucru se explicată prin faptul că organizarea nunţilor şi balurilor
reprezintă responsabilitatea generaţiei mai în vârstă. În cazul acesta nu se afirmă
doar dorinţa tinerilor reprezentanţi ai culturii moderne, ci se ia în considerare şi
muzica şi dansurile tradiţionale preferate de cei mai bătrâni, care au crescut cu
dansurile şi cu muzica lor tradiţională.138 Excepţie fac persoanele neoprotestante,
penticostalii şi baptiştii. Pentru că religia nu le permite să-şi petreacă şi să danseze,
la nunţile lor este doar muzică uşoară cântată pe texte religioase. În cercurile lor,
dansul nu se practică deloc.
Nunta în comparaţie cu alte ocazii de dans nu a intrat în procesul de modernizare. Ea a asigurat dansului tradiţional un fel de cadru în timp.

Schimbări ale locaţiilor de dans
Prin anii 1930–1940, dansurile duminicale se organizau la două case închiriate:
la Băra (aici se ţinea „jocul mare”) şi la Luca (aici se ţinea „jocul mic”).
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Gazda acestor evenimente punea la dispoziţie pentru aceste întâlniri camera
cea mare sau camera cea mai curată. Pregătirile începeau cu mutarea mobilei şi
punerea în încăpere a mai multor bănci care erau aşezate în jurul cuptorului. Un
element necesar era scoaterea geamurilor din toc, iar podelele se udau bine şi
se presărau cu pleavă pentru ca mulţimea să le calce când dansează. În lunile de
vară şi toamnă, în funcţie de timpul probabil, „jocul” se ţinea în curte sau în şură.
Trebuie să pomenim şi acele „jocuri” pe care tinerii le organizau pe de-ascuns
în post, la marginea satului, în mod spontan pe strada unde locuiau ţiganii. În
post jocul fiind interzis, tineri dornici de petrecere, care mai încălcau regulile
schimbau locul de organizare. Nu era o problemă să găsească nici muzicanţi că
aceştia erau de găsit oriunde în sat:139
„Acolo se ţinea şase săptămâni până ţinea postul, nici pantofi nu aveam de
săraci ce eram. Ne legam la degetele de la picioare, că tăt întruna ne dureau
cum jucam desculţi. N-aveam bai că-i post, noi şi atunci am vrut să jucăm un
pic, să ne petrecem... şi dacă nu am umblat la cultură, no fost nici un bai că
am jucat şi în post.”140
Înspre zilele noastre locaţia dansului duminical de la Micherechi s-a schimbat
de mai multe ori. În ultima vreme tinerii puteau alege mai multe posibilităţi.
Prin anii 1965–1970, odată cu apariţia pick-upului şi a curentului electric, mulţi
au început să aibă pretenţia ca dansul să se organizeze altundeva, nu neapărat
la casă. Mai târziu noile instrumente muzicale şi amplificatoarele portabile, au
permis ca petrecerile să poată fi organizate iar în aer liber, ba chiar au extins
cadrul de distracţie.141
După construirea căminului cultural, lângă biserica ortodoxă din sat, „jocul”
s-a mutat aici. La început aveau muzicanţi plătiţi la aceste acţiuni, iar mai târziu,
încetul cu încetul, au trecut la muzică de pick-up, că astfel nu mai era nevoie să
se adune bani pentru orchestră. Vara-iarna dansul duminical a rămas să se facă la
cămin aşa că la sfârşit de săptămână nu mai era nevoie de închirierea unei case,
ci închiriau sala căminului. Chiria sălii nu trebuia achitată odată, ci fiecare plătea
pentru el sau pentru perechea sa o taxă de intrare.
În anii 1990 cu apariţia la Micherechi a discotecilor tentante, a muzicii mixate
la calculator şi a muzicii înregistrate, locaţia destinată „jocului” a devenit un lucru
hotărâtor. Locul petrecerii a rămas acelaşi mult timp, însă într-o sală a căminului
s-a deschis şi o cârciumă, astfel sala mare a fost neglijată iar dansul s-a ţinut într-o
încăpere mai mică. Cârciuma nu asigura spaţiu pentru dans. La Micherechi, discotecile cu dansul lor modern au primit mai târziu spaţiu în baruri sau cârciumile
din sat. După ce barurile s-au transformat în discoteci şi au dat loc evenimentelor
dansante, locul unde se servea băutura şi spaţiul de dans s-au contopit. Dupăamiază cârciuma devine locul de întâlnire a celor de vârstă medie sau mai bătrâni,
iar seara şi la sfârşit de săptămână este frecventată de tineret. Astfel, evenimentele
organizate aici corespundeau cerinţelor tineretului.
Atât în cultura dansului tradiţional, cât şi în cea modernă trebuie să vorbim
şi despre spaţiu în sensul mai larg. Pentru că nu doar în Micherechi se făceau
dansuri duminicale, ci şi în alte zone în comunitatea tradiţională şi nu era ieşit
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din comun ca micherechenii să invite la „joc”, la baluri sau nunţi, rude din localităţile apropiate.142 Odată cu modernizarea, acest fenomen a rămas neschimbat,
şi în prezent destul de des întâlnim aceste participări dinafară. Diferenţa faţă de
perioada tradiţională când în satele vecine mergeau la dansurile duminicale doar
feciorii, azi merg în localităţile vecine şi fetele la discotecă. 143
În ceea ce priveşte această navetă nu putem să trecem cu vederea mărturisirile
bătrânilor care participau la întâlnirile tradiţionale, din care reiese că tinerii mergeau pe sate doar dacă aveau rude sau cunoştinţe. Contrar celor mai sus amintite,
în prezent tinerii care merg la discotecă caută doar distracţia nu sunt legaţi de
rude sau de relaţiile de prietenie.144 Modernizarea culturală şi omogenizarea adusă
cu sine face ca la dansul duminical de la Micherechi să meargă şi participanţi care
nu au avut niciodată de-a face cu cultura tradiţională.
Deci naveta între localităţi făcută de fete şi băieţi la discoteci şi alte petreceri
poate fi considerată un fenomen nou al modernizării. Prin schimbarea modului
de viaţă s-a schimbat şi locaţia petrecerilor.

Concluzii
În concluzie putem spune că „jocul” a avut un rol hotărâtor în viaţa locuitorilor
de la sat, mai ales din punctul de vedere al relaţiilor sociale. Importanţa acestora
reiese doar din studiile scrise de cercetătorii etnografi, ci şi din interviurile înregistrate pe teren.

Micherechi, anii 1950
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Micherechi, anii 1990
Unele persoane care şi-au dedicat viaţa muzicii dansului, ca de exemplu Gheorghe Nistor şi Teodor Covaci s-au făcut cunoscuţi pe plan naţional şi au devenit
un exemplu demn de urmat. Datorită lor dansul şi muzica de la Micherechi a
devenit un tezaur naţional. Ansamblul Păstrătorilor de Tradiţii din Micherechi
sunt implicaţi în păstrarea şi promovarea moştenirii satului lor.
Din cercetările întreprinse am putut constata schimbările apărute în cultura
tradiţională din Micherechi, declinul acesteia produs de modernizare
Ceea ce iese în prim plan în cultura dansului este că şi în trecut şi în prezent
generaţia tânără este cea implicată. De asemenea, am putut constata că, sub o altă
formă şi mod de distracţie, discoteca a preluat locul dansului duminical tradiţional, fără însă să distrugă în totalitate rolul social al culturii dansului tradiţional.
De asemenea practica mersului la discotecă apare în aceiaşi perioadă de vârstă
la tinerii de azi ca şi la cei din în perioada dansului duminical. Se poate spune şi
că ocaziile de dans au continuitate, deoarece dansurile duminicale tradiţionale
în decursul modernizării, respectiv sub efectul fenomenelor moderne, chiar dacă
şi-au schimbat forma au rămas prezente în viaţa socială a tinerilor.
Putem concluziona prin urmare că modificările produse în cultura dansului
sunt un fel de reacţie, în continuă schimbare determinată de mediu şi de nevoile
apărute. Sub influenţa modernizării viaţa dansului tradiţional se schimbă, dar se
adaptează cerinţelor actuale ale societăţii. Cultura dansului s-a modificat odată
cu oportunitatea oferită de diversitatea mediului. În funcţie de mediul social
discoteca şi dansul tradiţional diferă una de alta.
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Exemplele prezentate ne oferă o imagine pitorească despre situaţia vieţii dansului de la ţară. Lucrarea conţine multe învăţăminte pentru cei care sunt interesaţi
de schimbările produse în cultura dansului tradiţional de la Micherechi.
Învăţătura principală este că dansul şi dansatul, ca formă de exprimare, sunt
activităţi sociale de nedespărţit şi care au o legătură din totdeauna cu viaţa socială
şi culturală a satului. Răspunde cu fermitate oricăror modificări, şi arată vizibil
schimbările istorice.
Sper că am reuşit să ofer o imagine completă a dansurilor acestui sat mic cu
obiceiuri bogate şi cu virtuozitatea dansului. Consider că am reuşit să trasez o
paralelă între ocaziile de dans tradiţionale şi legăturile dintre tinerii care participă
la ansamblul de păstrare a tradiţiilor, unde la fel ca în trecut, prieteniile legate la
ansamblul de dansuri au rol hotărâtor în viaţa tinerilor
Localitatea Micherechi a însemnat un teren perfect pentru cercetarea temei
propuse, cu multiculturalitatea ei minoritară şi socială, cu trecutul ei istoric şi cu
învăţăturile interesante care mi-au fost de mare ajutor pentru a întocmi lucrarea
de faţă.
„Nu doar să dansezi era bine, era o adevărată revelaţie şi dacă stăteai pe
margine şi priveai când huruia dansul. Acesta este un dans puternic cu bătăi
tari. Nu era foarte complicat însă era foarte puternic. Şi aşa de frumos se putea
juca. Într-adevăr un dans consecvent, un dans frumos.” 145
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