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Oaspeții au fost 
întâmpinați într-un ca-
dru festiv, au primit di-
plome de participare și 
cadouri, iar organizatorii 
au făcut o scurtă prezen-
tare a tradiției Cucilor. Ca 
de obicei, au participat și 
reprezentanți ai Consiliu-
lui Județean, Inspecto-
ratului Școlar Județean, 
ai centrelor culturale, ai 
muzeelor Țăranului și Sa-
tului, ai liceelor și ai altor 
oficialități de pe raza co-
munei și a județului Ilfov, 
dar și instituții culturale la 
nivel național.

Prof Marius-Ovi-
diu Sebe, președintele 
Asociației Culturale 
Brănești, a deschis ast-
fel marea sărbătoare a 
comunității din localitatea 
Brănești, un carnaval po-
pular, al bucuriei, al prie-
teniei, al multiculturalității 
și interculturalității, un 
carnaval al renașterii na-
turii și al bucuriei  primă-
verii.   El a dat cuvântul 
prof. Florin Petrescu, di-
rectorul Casei Corpului 
Didactic Ilfov, gazda în-
tâlnirii: ”Cu fiecare pri-
măvară adusă de cuci, 
emoțiile mele cresc și mai 
mult. Cucii rămân un eve-
niment excepțional și cel 
mai important din viața 
comunității brăneștene. 
Este și cel mai impor-
tant eveniment al CCD 
și mă bucur că am avut 
o contribuție la promo-
varea acestui obicei”. Di-
rectorul Florin Petrescu a 
pregătit  de altfel și câte-
va secvențe din istoricul 

întâlnirilor specialiștilor, 
la CCD Ilfov, începând cu 
2005, o poveste în imagini 
a ceea ce s-a întâmplat în 
această instituție de când 
sediul său s-a stabilit în 
Brănești, activități prin-
tre care și revigorarea și 
promovarea acestui obi-
cei al Cucilor, care face 
diferența dintre Brănești 
și alte comunități. 

”O sărbătoare 
pentru localitatea 
noastră”

Primarul comunei 
Brănești, Niculae Cis-
maru, a mulțumit gru-
purilor participante și a 
menționat că trebuie să 
înceapă cu mulțumirile 
deoarece organizarea 
unui astfel de festival nu 
este ușoară, în afara par-
tenerilor, cât și colegilor 
din primărie, Casei Cor-
pului Didactic, dar și Con-
siliului Județean  Ilfov ca-
re, prin Direcția de Pro-
movare a Culturii, respec-
tiv directorul Alexandrina 
Niță, a ajutat la realizarea 
acestui eveniment, în fie-
care an. Vorbind despre 
comuna Brănești, edilul 
a reamintit că are 10.000 
de locuitori care de abia 
așteaptă să vină primăva-
ra să se apuce de mun-
că. ”Așteptăm bugete-
le. Sper ca astăzi să fie 
o zi de sărbătoare pen-
tru localitatea noastră. 
Nu în ultimul rând, vreau 
să îi mulțumesc primaru-
lui din Puhoi, Petru Frun-
ze, comuna înfrățită cu 

Brănești, din Republica 
Moldova, care a venit cu 
o grupă de oameni din 
sat ce își dorește să va-
dă obiceiurile noastre”, a 
mai spus primarul.

Primarul comunei 
Puhoi, Petru Frunze, a 
mulțumit, la rândul său, 
pentru invitație spunând 
că este un eveniment de-
osebit care promovează 
cultura și tradiții ale stră-
bunilor, lucruri bune ce 
ne adună pe noi astăzi. 

Pentru că urmărește 
de câțiva ani Festivalul 
Cucilor, Ana Maria Stă-
nescu, de la Institutul 
Național al Patrimoniu-
lui, a venit cu un film, pe 
care l-a intitulat reportaj, 
în care a surprins câte-
va imagini despre preo-
cupările legate de aces-
te tradiții, menționând că 
întotdeauna s-a simțit la 
Brănești, ca acasă. Aceas-
ta datorită sprijinului pri-
mit pentru cercetarea et-
nologică spre valorifica-
rea patrimoniului cultural 
imaterial local. ”Am pre-
gătit un film etnologic cu 

valoare documentară, re-
zultat în urma cercetărilor 
dintre anii 2013 - 2018. 
Am încercat să mer-
gem în teren, să obținem 
informații despre cum se 
confecționează măștile 
tradiționale din Brănești, 
în cele două impostaze 
de cuc și cucoaică”, a ex-
plicat specialistul.

Fenomenul 
cucilor, monedă 
care nu se 
devalorizează 
niciodată

”Un prieten de nă-
dejde” al tradiției Cuci-
lor, Doina Ișfănoni, cer-
cetător etnolog la Muzeul 
Național al Satului ”Dimi-
trie Gustin, a spus că se 
simte ca într-o familie dra-
gă, la Cuci: ”De fapt, pur-
tătorii acestor chipuri ca-
re, încet, încet se meta-
morfozează, devin mai 
multe, ceea ce înseamnă 
că această emblemă iden-
titară a Brăneștiului, sur-
prinzător, la doi pași de 

București, continuă să dea 
acestei localități unicitate. 
Este un fenomen care es-
te puternic înrădăcinat în 
conștiința locuitorilor, dar 
nu ar fi fost destul fără 
intelectualitatea, împre-
ună cu autoritatea loca-
lă, și aici îl menționez pe 
dl. primar Cismaru, care 
are o contribuție extraor-
dinară în această intenție 
de promovare de impune-
re în plan cultural a unei 
identități cu totul diferită 
de ceea ce există în lumea 
tradițiilor și a ritualurilor în 
România. Este în același 
timp un fenomen dinco-
lo de ceea ce înseamnă 
interesul specialiștilor. O 
direcție o reprezintă felul 
în care comunitatea es-
te conștientă, își asumă și 
continuă acest tip de va-
loare de patrimoniu ima-
terial, pentru că este o 
politică UNESCO, o politi-
că de stat, este acel tip de 
monedă care nu se deva-
lorizează niciodată. Și de 
aceea, Ziua Cucilor a de-
venit una din căile prin 
care dvs. vă impuneți pe 
plan național, dar și euro-
pean”.

Pentru că este evi-
dentă implicarea și im-
por tanța instituțiilor de 
învățământ în acest festi-
val și în ceea ce însema-
nă promovarea tradițiilor, 
inspectorul școlar general 
al județului Ilfov, Floren-
tina Costea, a declarat, la 
rândul său: ”Nu pot înce-
pe decât prin a-l felicita 
pe dl. primar pentru am-
ploarea evenimentului, în 

primul rând, și după ace-
ea pentru organizare și 
desfășurare. Amploare, 
pentru că anul trecut am 
fost pentru prima dată 
aici și mi s-a părut extra-
ordinar faptul că la fes-
tival participă de la copii 
de grădiniță, până la per-
soanele cele mai în vâr-
stă din localitate. Școala 
nu poate să fie decât pre-
zentă în toate aceste ma-
nifestări și ne bucurăm 
că astfel demonstrăm 
și noi că nu facem doar 
educația aceea din cla-
să, ci și o educație cul-
turală, o educație în ce-
ea ce privește tradiția și 
arta. Și chiar avem cu ce 
să ne mândrim. Ne bu-
curăm că directorii, pro-
fesorii, diriginții au pre-
luat activitatea, și in-
clusiv cei mai mici de la 
grădinițe. Felicitări tutu-
ror participanților și orga-
nizatorilor”.

Prof.  Marius-Ovidiu 
Sebe a continuat cu pre-
zentarea grupurilor și 
invitaților la festival, 
menționând că la para-
dă participă 15 grupuri, 
din care nouă au fost in-
vitate din țară și din Bul-
garia. Cu ajutorul pri-
marului Niculae Cisma-
ru, prof. Sebe a oferit di-
plome de participare la 
festival și cadouri, tutu-
ror reprezentanților gru-
purilor și instituțiilor par-
tenere, ocazie cu ca-
re participanții au făcut 
scurte prezentări și au 
adresat gazdelor cuvinte 
de mulțumire.  

 - simpozionul ”Folclor fără Frontiere”
Casa Corpului Didactic Ilfov din Brănești 
a fost gazdă primitoare, la primele ore 
ale zilei de 11 martie, pentru participanții, 
organizatorii, partenerii și oaspeții, ce au venit 
la simpozionul prilejuit de o nouă ediție a 
Festivalului Cucilor din Brănești, eveniment 
organizat de Primăria și Consiliul Local 
Brănești, împreună cu Asociația Culturală 
Brănești, Consiliul Județean Ilfov și numeroși 
parteneri.

Cristina NedelCu

”Ziua Cucilor”

Primarul Niculae Cismaru și prof. Marius-Ovidiu 
Sebe, oferind diplome și cadouri participanților 
la festival

Doina Ișfănoni
Primarul Niculae 
Cismaru


