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ugat: „Micii interpreţi au 
întruchipat personaje sa-
tirizate,  cu racile ale ca-
racterului uman, mora-
vuri și profesii rău înde-
plinite: cadâna, prostitu-
ata, boierul, vânătorul, 
perceptorul etc. Progra-
mul în care sunt integraţi 
se intitulează «Lumea ar-
telor, la sat». Ei participă 
la toate proiectele cultu-
ral-artistice și educative, 
care sunt în desfășurare”.   
Oaspeți de seamă 
și gazde minunate

Între cei mai de sea-
mă oaspeţi ai evenimen-
tului s-au numărat dr. Doi-
na Ișfănoni – istoric, teo-
retician de artă, și soţul ei 
Rusalin, ambii cercetători 
etnologi. 

De la un asemenea 
eveniment nu puteau lip-
si nici Cetăţenii de Onoa-
re ai Domneștiului. Es-
te vorba despre plt. Maj. 
Cătălin Pîrvu - erou al ar-
matei noastre, grav ră-
nit în războiul din Afaga-
nistan și membru al „In-
victus Team” -  împreună 
cu maestrul antrenor de 
box și arte marţiale – Vir-

gil Fășie.
Încă un fapt onorant, 

e acela a deosebitelor pri-
miri făcute „Brezoaielor”, 
al căror traseu a avut cinci 
escale, la familiile: Jeni și 
Emil Stan, Mariana și Flo-
rin Barbu (ambele pe șos. 
Caragea Vodă, nr. 45 și re-
spectiv nr. 9), Ana-Maria și 
Iulian D-tru (str. Vulturilor, 
nr. 9), Constantina și Ion 
Lache (str. Făgetului, nr. 
6), Mihaela și Dănuţ Stan 

(str. Argeșului, nr. 11).   

Mulțumiri 
voluntarilor, din 
Țegheș

Organizatorii mulţu-
mesc locuitorilor voluntari 
din Țegheș al căror spri-
jin și suport al ospeţiei 
au făcut din evenimen-
tul „Brezoaielor” un mo-
ment cu adevărat rema-
racabil pentru comuni-

tate: Florea Niţă, Ioniţă 
Gh., Nicușor Grigore, Gh. 
Alecu, Ilie Barbu, Ra-
du Ilie, Marin Mihai, Pe-
tre Munteanu, Florin Că-
linescu, Cornel Nicolae, 
Ionică Stoian, plus încă 
mulţi alţii.  

La finalul sărbătorii, 
peste 40 dintre localnici 
au fost invitaţi la o boga-
tă masă de prânz, în sa-
la Căminului Cultural, din 
sat.   

actualitateactualitate

Fără îndoială, „Bre-
zoaia” (denumită și  „Giu-
mal”) e un spectacol al 
unui ritual arhaic, care 
impresionează prin di-
namica agitaţiei cetei de 
mascaţi, a dansurilor, a 
costumaţiei și efectului 
sonor. Izvoarele lui an-
cestrale ne trimit până în 
perioada celei mai popu-
lare sărbători din Impe-
riul Roman – „Saturnalia” 
și s-a păstrat de-a lungul 
secolelor. În perioada in-
terbelică, acest obicei a 
devenit o tradiţie puterni-
că și distinctă a comunei 
Domnești, laolaltă cu sa-
tele ei componente.  Ea 
a purtat semnificaţia apă-
rării de răul stihiilor natu-
rii, de păstrare a fertilită-
ţii pământului și a anima-
lelor, de alungare a ve-
chiului (prin arderea veș-
mintelor uzate și a obiec-
telor nefolositoare), de 
instalare a belșugului și a 
sănătăţii. În perioada co-
munistă, obiceiul consi-
derat mistic și-a estom-
pat cadenţa, până aproa-
pe de dispariţie. 

Pentru prima 
oară, la Țegheș

Tradiţia „Brezoaiei” a 
fost revitalizată la Dom-
nești prin Proiectul inti-
tulat „Obiceiuri vechi, din 
vatra comunităţii”, care 
aparţine Consiliului Lo-
cal, Primăriei și unităţilor 
de învăţământ ale comu-
nei.  Prima ediţie s-a pe-
trecut în anul 2016. Rela-
tări despre fiecare dintre 
cele care au urmat  le-aţi 
putut urmări în paginile 
ziarului nostru. 

Despre premiera de 
la Țegheș ne dă amănun-

te Doina Scripa, inspector 
coordonator de proiecte, 
în cadrul Primăriei Dom-
nești: „Satul e singura lo-
calitate arondată comu-
nei noastre. A fost abso-
lut necesar să revitalizăm 
și aici minunata tradiţie a 
acestui obicei străvechi. 
Ne-am dorit-o noi, dar și 
locuitorii acestei comuni-
tăţi. Nu puteam lăsa uita-
tă cumva această zonă, e 
drept, cam îndepărtată de 
Domnești, la o distanţă de 
5 km. Până acum, cele-
lalte trei ediţii s-au petre-
cut la comună. Ori, e greu 
de crezut că în a doua zi 
de an nou, vreun locui-
tor al Țegheșului ar ple-
ca de acasă și ar face 10 
km dus-întors ca să urmă-
rească acest spectacol, 
chit că este unul de ex-
cepţie. Apoi, deocamda-
tă, în sat nu există încă un 
ansamblu artistic. Iar sur-
priza la vederea procesiu-
nii noastre și bucuria pri-
mirii pe la casele bunilor 
gospodari de aici acoperă 
de departe toate eforturi-
le organizării «în turneu»  
a evenimentului nostru. 
Iată de ce am decis să 
aducem noi «Brezoaiele» 
în comunitatea lor”. 

 
Satul se 
modernizează

Bunul mers al emanci-
pării satului Țegheș e con-
cret. Am aflat detalii de la 
primarul Adrian Ghiţă, ca-
re a punctat și câteva re-
pere istorice: „La Dom-
nești, domnitorul Ioan Vo-
dă Caragea  și-a constru-
it un conac/palat, moșie 
cu însoţitori la Curtea Do-
mească - slugi, meseriași, 
lucrători ai câmpului etc. 

Vestigii ale zidurilor pala-
tului se pot întâlni și azi, 
lângă șoseaua dintre sat 
si comună. 

Populaţia de aici nu-
mără aproximativ 1.000 
de locuitori. Peste 80 % 
dintre ei  beneficiază de 
canalizare, nu mai vorbim 
de reţea de apă, gaze, in-
ternet prin cablu, telefon, 
curent electric. Avem și 
o linie nouă de transport 
în comun, preorășeneas-
că (3 R 423), între Bucu-
rești și satul nostru. Pen-
tru autobuze am și ame-
najat locul de întoarcere 
la capătul de linie, aflat 
lângă noul parc de dis-
tracţie pentru copii”. 

Vicele Ştefan Costel 
a adăugat: „E importan-
tă dezvoltarea de acum, 
pentru că la inundaţiile 
mari din anii ’70, tot 
Ţegheşul a fost acoperit 
de apele revărsate ale 
Argeşului şi Sabarului. 
Unii gospodari, au plecat. 
După ’90, cei care s-au 
reîntors au reprimit locuri 
de case şi, bineînţeles, nu 
numai ei. Aşa au apărut 
construcţii noi, frumoase”.

 Copii,  într‑un 
spectacol 
remarcabil

„Brezoaiele” au adus 
la Domnești tot ce aveau 
mai bun: cetele lor care 
risipesc răul, taraful, dar, 
mai ales, copiii școlari ai 
comunei, conduși de prof. 
coregraf Ecaterina Laza-
renco. Ei sunt componenţi 
ai Ansamblului de dansuri 
folclorice românești și in-
ternaţionale „Doina Saba-
rului”, sprijinit permanent 
de Primăria comunei.   

Doina Scripa a adă-

„Brezoaia” şi noii mesageri 
ai tradiţiei seculare

La Ţegheş-Domneşti, 
binele e sorocit Noului An

Toţi ştim că răul se aciuează în ascunzişuri, prin acareturi, chiar şi în 
sufletele unora. Iar spiritul lui hâd creşte, an de an. Cum să-l anihilezi? 
Prin credinţă şi, mai ales, prin profesarea binelui, fără tăgadă. Un alt 
mod posibil de purificare e acela al „Brezoaiei”, un obicei ajuns la noi 
din vechimea timpurilor precreştine. Simbolistica lui etno-folclorică 
poate fi rezumată de zicala populară „Cui pe cui se scoate”. Adică, prin 
măşti fioroase, veşminte zdrenţuite, sunete asurzitoare de talăngi, 
chiote, arme din lemn vopsit, strigături, hărmălaie. Speriat de ele, răul 
îşi ia tălpăşiţa şi piere pe pustii. Dar totul trebuie făcut la începutul 
fiecărui an nou.  Aşa s-a întâmplat şi acum, la 2 ianuarie, în satul 
Ţegheş, al comunei Domneşti. 

Eugen DichisEanu
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