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Dar răul nu piere cu 
totul, să fim bine înţeleşi. 
El poate reveni oricând, 
adus de păcatele omului 
rătăcit în necredinţă, ne-
ascultare, cu lipsă de res-
pect faţă de ţară, legi sau 
de învăţături străbune şi 
şcoală, faţă de părinţi, fa-
milie ori de semeni. 

Totuşi, noul an trebu-

ia să înceapă curăţat de 
rele. Aici a intervenit „Bre-
zoaia” şi le-a nimicit, prin 
ritualul său arhaic, spec-
taculos. Tradiţia cu acest 
nume se petrece numai 
la Domneşti. Însă, aceeaşi 
semnificaţie purificatoare 
o au şi „Jocul ursului”, al 
„Caprei”, sau al „Căiuţilor”, 
din alte regiuni ale ţării. 

Copiii, za de aur a 
tradiţiei 

„Nu prin cărţi s-a ţi-
nut tradiţia vie, ci prin 
inimi. Cărţile au fost măr-
turie  acestei lucrări de 
transmitere vie”, spunea 
în anul 1350 Sf. Ierarh 
Calist, Patriarhul Constan-
tinopolului. 

Iar ştafete mai bune 
decât inimile de copiii, nu 
poţi afla. La Domneşti, ei 
au deschis drumul cete-
lor de mascaţi, pe între-
gul traseu parcurs. Despre 
bucuria curată şi prospe-
ţimea participării lor, ima-
ginile alăturate vorbesc de 
la sine. 

Dr. Doina Işfănoni, 

cercetător etnolog, isto-
ric şi teoretician de artă, 
a spus: „Generaţiile tine-
re sunt elementul crucial 
în transmiterea obiceiului. 
Aici, copiii întruchipează 
altceva decât solemnitatea 
personajelor ceremoniale, 
cu gesturile lor războinice, 
de exorcizare a răului. Ei 
au rolul esenţial de perso-

naje luminoase, pozitive. 
Ca antemergători ai cetei, 
au misiunea de a întâmpi-
na gazdele, cărora le cân-
tă şi le cer permisiunea să 
îi primească în gospodării-
le lor. Iar în final, îi cuprind 
în horă. Dansul e semnul şi 
forma de acceptare a celor 
invitaţi, pentru expulzarea 
relelor”.  

Alte taine şi 
explicaţii

Timpul, ca maes-
tru al istoriei civilizaţiilor, 
îşi conservă urmele vieţii 
unui popor. Ele rămân ne-
alterate, până când speci-
alişti cu har le descoperă 
existenţa şi semnificaţiile. 

Doina Işfănoni a adă-
ugat: „Este important şi 
concludent efortul comu-
nităţii locale de a readuce 
în actualitate acest obicei 
extrem de vechi, cu rădă-
cini precreştine. „Brezoa-
iele” sunt făpturi ale unui 
univers fantastic, întruchi-
pări fabuloase ale combi-
naţiei între fiinţa umană 
şi păsări sau alte anima-
le, cu puteri supranatura-
le. Ele au menirea funda-
mentală a purificării co-
munităţii, a omului şi a 
gospodăriei lui de tot răul 
ancestral”.

Soţul interlocutoa-
rei noastre, Rusalin Işfă-
noni, tot cercetător et-
nolog, a precizat: „Cea-
ta e un punct distinct al 
acestui obicei străvechi. 
Dar are şi rigori de ima-
gine, cum sunt: desfăşu-
rarea în teritoriu a grupu-
rilor de brezoaie; mersul 
pe drum, apoi intrarea în 
ograda omului. Îmbrăţişa-
rea sau bătutul pe umăr 
e o cerinţă ritualică, din 
secvenţa purificării. Apoi, 
hora: ea se deschide în 
faţa gospodăriei unde s-a 
oprit ceata. 

Toate aceste momen-

te sunt concepute pentru 
ca energiile pozitive să ai-
bă cea mai pregrantă for-
ţă de expresie, iar spirite-
le răului să fie distruse”. 

Organizatori
Proiectul „Obiceiuri 

vechi din vatra satului” 
aparţine Consiliului Local, 
Primăriei şi unităţilor de 
învăţământ, ale comunei. 
Coordonatori ai evenimen-
tului au fost Adrian Ghiţă 
- primar, Costel Ştefan – 
 vice, Doina Scripa – insp. 
asistent,  dr. Doina Işfănoni 
– cerc. etnolog, Ecaterina 
Lazarenco – coregraf. 

Costurile realizării 
proiectului au fost susţi-
nute de la bugetul local.

Eforturile şi susţine-
rea celor amintiţi au dat 
cele mai frumoase roade 
ale preţuirii, bunei primiri 
şi veseliei.    

    
Desfăşurare

Puţin după ora 10:00 
grupurile de copii şi mas-
caţi au plecat din faţa pri-
măriei. Cei peste 6 km de 
traseu au fost parcurşi cu 
5 escale, la gospodăriile 
fam. Costel Ştefan, Adri-
an Ilie, Valentin Chion-
cel, Ioana Cernat şi lân-
gă o sală de jocuri. Peste 
tot au fost primiţi cu me-
se întinse, pline cu bună-
tăţi de sezon – tobă, câr-
naţi, salam, măsline, icre, 
alune, sărăţele, fructe, co-
zonaci, plăcinte, fursecuri, 
alte dulciuri, apă minerală 
şi sucuri pentu copii, vin şi 
ţuică fierte, pentru maturi. 

Pe întreaga distan-
ţă străbătută, mesagerii 
„Brezoaielor” au fost apla-
udaţi, filmaţi şi fotografi-
aţi de locuitorii comunei, 
de toate vârstele, ieşiţi 
la porţi să-i întâmpine cu 
bucurie, pentru urările şi 
adevărul unui an mai bun.

Tradiţie ancestrală şi minunaţii ei mesageri contemporani
Toţi am învăţat la şcoală şi ştim că există războaie bune – de 
apărare şi războaie rele - de agresiune şi cotropire. Marţi, 2 
ianuarie, a III-a ediţie “Brezoaia”, din Domneşti, a sosit în vatra 
comunei şi a declanşat lupta deschisă cu răul. A fost iureş mare. 
Hărmălaie de nedescris, sunete asurzitoare de talăngi, chiote, 
fluierături, bătăi de tobe, toate ultimative. Cetele de mascaţi 
au cutreierat peste 6 km. de străzi, cu sute de gospodării, de-a 
stânga şi de-a dreapta. Pentru noul an, spaţiul întregii comunităţi 
trebuia purificat de răul şi urâtul social, cu toate metehnele lor 
pripăşite în cotloane ascunse. Iar “ducă-se-pe-pustii” n-a avut de 
ales şi s-a pierdut în neant. 

Eugen DichisEanu“Brezoaia”
a vestit de bine la Domneşti, în noul an

Din frumos și bucurie, pentru domneșteni  

La primărie, înainde de plecare, împreună cu edilul Adrian Ghiță

Ospitalitate de zile mari, 
la casa vicelui Ștefan 
Costel

Mese îmbelșugate, antren și 
bună-dispoziție, la oricare dintre 
popasurile cetelor de „Brezoi”

Inimile lor vor transmite 
tradiția, peste timp

La ora stabilită, 
plecarea din 
fața primăriei 
comunei

Spiritele răului, sunt 
alungate de întruchipările 
fantastice

Pe asfalt, în centrul comunei - 
cal, căruță și grupul de „Brezoi”

Gazdă, vicele 
Ștefan Costel 

Personajele fantastice își duc 
menirea până la capăt

Cercetătorul etnolog Doina 
Ișfănoni își completeză 
documentarea, la fața 
locului

Copile, personaje 
ale mitului arhaic și 
primarul Adrian Ghiță 

Jandarmii, la datorie: plt. adj. Cristian Geonoiu 
- șef de echipaj, plt. Marius Dorobanțu, plt. maj. 
Ionel Mihai, plt. adj. Nicolae Radu
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