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Prilej de bucurie și 
bunăstare, Dragobete-
le reprezintă unul dintre 
cele mai frumoase obice-
iuri străvechi ale poporu-
lui roman. Acesta a fost și 
motivul pentru care Pri-
măria Buftea, prin Cen-
trul Cultural, a marcat zi-
ua de 24 februarie printr-
un spectacol deosebit, cu 
artiști profesioniști, într-
o organizare de excepție, 
asigurată de directorul 
Robert Nagy pentru un 
public numeros și foar-
te cald, bucuros că poa-
te lua parte la un eveni-
ment cultural special. ”Un 
spectacol reușit, așa cum 
ni l-am dorit. Am vrut ca 
toată lumea să se bucu-
re de sărbătoarea iubirii 
la români, să sărbătorim 
prin joc și cânt. Ați obser-
vat că am avut multe me-
lodii de dragoste aici. Co-
piii, tinerii, și-au manifes-
tat toată energia pe care 
ne-au transmis-o și no-
uă”, a declarat Alexandri-
na Niță, directorul Cen-
trului județean pentru 
Cultură Ilfov. 

Încă de la începutul 
spectacolului, tenorul Ro-
bert Nagy i-a mulțumit 
Alexandrinei Niță, direc-
torul Centrului județean 
pentru Cultură Il-
fov pentru că 
instituția pe 
care o re-
prezintă a 
sponsori-
zat Tara-
ful Doina 
Ilfovului 
cu ca-
re a fost 
desch i s 
s p e c t a -
colul. 

Ta r a -
ful Ilfovului 
și-a făcut de-
butul pe scena 
Centrului Cultu-
ral Buftea

De remarcat că Ta-
raful Ilfovului, dirijată de 
Cornel Turcitu, și-a făcut 
debutul pe scena Centru-
lui Cultural Buftea, piese 
originale de muzică lăută-
rească. A urumat Emanu-
el George Alexandru Pe-
trache, elev în clasa a XI-
a, la Colegiul Național de 
Muzica “George Enescu“ 
din București care, acom-
paniat la clape de Cor-
nel Chiran, a interpretat 
la clarinet Hanganul (Or-

chestra Advahov) și Ho-
ra de la Nord (Orchestra 
Lăutarii de la Chișinău). 
Grupul vocal “Noua 
generație” a fost apreciat 
și aplaudat cu frenezie în 
spectacolul de Dragobete, 
atât pentru interpretarea 
piesei de muzică ușoară 
”Numai tu”, cât și pen-
tru muzica populară, mai 
precis ”Dar-ar-naiba-n ti-
ne dragoste”, ”Mi-am fă-
cut bundiță nouă” și ”Cui 
nu-i place dragostea”. 

Doina Ilfovului a 
oferit un spectacol 
de excepție

Mult îndrăgitul an-
samblu ”Doina Ilfovului” 
a avut mai multe apariții 
în spectacolul dedicat iu-
birii, la Buftea, cu gru-
pa mica, cât și cu gru-
pa mijlocie de dansatori. 
Talentații artiși ai ansam-
blului Doina Ilfovului au 
evoluat cu suită de jocuri 
din zona Olteniei (Ciu-
leandra, Barboasa, Ho-
ra de la Stoicănești, Po-
loxia și Horia în bătaie), 
Hora la zece, suita instru-
mentală fiind preluată din 
repertoriul Tarafului din 

Clejani, 

sui-
tă de 
j o c u r i 
din zona 
O l ten ie i 
(Boiereas-
ca, Simi-
anca, Sâr-
ba doga-
rilor, Hora 
la patru/

Ho-
r a 
în bă-
taie”), 
cât și cu 
Hora ro-
mânilor - 
Melodie pre-
luată din reper-
toriul lui Costinel 
Alecsandrescu. Dan-
satorii au interpretat 
pașii reprezentativi fiecă-
rei zone etnofolclorice în 
parte. De asemenea, Doi-
na Ilfovului a prezentat 
și Suita de jocuri 
din Oltenia: 

T r e i 

păzeș te , 
ițele, Alunelul, 

Rustemul și Mereul.
Pe scenă a mai urcat 

și Elissa PopovicI, eleva la 

cla-
s a 

de nai, 
la Cole-

giul Național 
de Arte Dinu Li-

patti, clasa a VIII- 
a, cât și Valentin Rogo-

jinaru, instructor în cadrul 
ansamblului Doina Ilfovu-
lui, dar de data aceasta 
în calitate de solist vocal, 
împreună cu dansatorii 
din grupa mare a Ansam-
blului Artistic “Doina Ilfo-
vului” au prezentat ”Să 

v e z i 
l u -
me ce-
am pățit 
(Sârbă)”, 
i lustraț ia 
coregrafi-
că fiind re-
alizată de 
prof. core-
graf Danie-
la Mîndroc. 
Spectacolul 
a mai inclus 
și Dans de 
fete din Ol-
tenia, Ho-
ra fete-
lor, Ițele, 
G a l a o -
nul, Hora 

Pe 24 februarie, la Centrul Cultural Buftea, Ansamblul 
Doina Ilfovului, Taraful Ilfovului, Noua Generație și 
invitații lor au oferit spectacolul ”Joc și cânt de 
Dragobete”, o formulă extraordinară pentru a 
sărbători iubirea în cel mai frumos și românesc 
mod cu putință. 

  Cristina NedelCu
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De ”Dragobete”, iubirea a fost 
sărbătorită româneşte la Buftea 
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j u n ț i i , 
B e c h e -

tul, Alunelul 
Amărăști și Alune-

lul de sud.

Tinerii au 
prezentat obiceiul 
de Dragobete

O frumoasă parte a 
spectacolului a constitu-
it-o prezentarea obiceiu-
lui de Dragobete, de că-
tre Adelin Neaga și Maria 
Răduță, urmat de câteva 

s e c -
v e n -

te artistice 
pentru ilustra-

rea obiceiului de 
Dragobete. Pe Doină 

a intrat Veronica Vrabie, 
membra a ansamblului, în 
rol de Țigancă și ne-a pre-
zentat descântece de dra-
goste pentru fetele pără-
site de iubiți și a ghicit vi-
itorul altor tineri ce o vi-
zitau. Fetele ansamblului 
au început să ne prezin-
te în scenă momente im-
portante din ziua de Dra-
gobete. Au intrat și băieții 
și împreună cu fetele, ca 
să își arate măiestria fi-
ecare și au încins câteva 
jocuri (din zonele Oltenia-
Muntenia) care formează 
o suită ce poartă denumi-
rea Dragobetele. Petrece-

r ea 
d e 

D r a -
gobete a 

continuat cu 
strigatura lui 

Valentin Rogojina-
ru: ”Foaie verde zi-

su - mi s-a, C‘ o să ne 
cânte Elissa!”. Elissa, so-
listă vocală, elevă la Co-
legiul Național de Arte Di-
nu Lipatti, clasa a VIII- a 
a prezentat Hora ”Dă-mi 
cu bobii lele floare!”, Sâr-
ba – Mărioara de la Gorj. 

Am aflat și noi, ast-
fel, că Dragobetele face 
parte din categoria obice-
iurilor de primăvară. Nu-
mele ”Dragobete” vine 
de la ”beat de dragoste” 
și se mai numește ”Sfân-
tul Ion de Primăvară” ca-
re este și fiul Babei Do-
chia. În tradiția popula-
ră, Dragobete este con-
siderat fiul Babei Dochia, 
cu înfățișare frunoasă, 
ocrotitor al dragostei și 
al îndrăgostiților. Mai este 
numit și ”năvalnicul” sau 
”Logodnicul păsărilor” fe-
cior chipeș și puternic ce 
ne aduce iubirea în casă 
și în suflet, fecior iubăreț 

c a -
re ia 

minți le 
f e t e l o r 

și neves-
telor tine-

re, metamor-
fozat de Maica 

Domnului în floa-
rea cu același nu-

me. Dragobetele es-
te zeul dragostei la vla-

hii de pe ambele maluri 
ale Dunării, zeul pasto-
ral câmpenesc, codrean 
și este imaginat ca un tâ-
năr, puternic și bun, inspi-
rator al pornirilor senzua-
le, dar curate, al dragos-
tei firești, fiind asemuit 
cu Erosul grecilor sau Cu-
pidon la romani.

Dragobetele este și 
o sărbătoare a fertilității. 
Tradiția spune că în 
această zi, când Biseri-
ca Creștină sărbătorește 
Aflarea Capului Sfântu-
lui Ioan, oamenii își în-
trerupeau toate muncile, 
curățându-și și aranjându-
și însă casa, pemtru a-l în-
tâmpina cum se cuvine pe 
zeul iubirii, care nu venea 
singur, ci însoțit de așa 
numitele zâne Dragoste-
le, ce le vorbeau vorbe de 
amor îndrăgostiților. Fie-
care avea grijă ca această 
zi să nu îl prindă fără pe-
reche, ceea ce ar fi repre-
zentat un semn rău, pre-
vestitor de singurătate pe 
întreg parcursul anului, 
până la următoarea zi de 
Dragobete. Tinerii se pri-
meneau în haine curate 
de sărbătoare și porneau 
cu voie bună înspre pădu-
re pentru a culege ghio-
cei, viorele, tămâioasă, 

micșunele, al-
băstrele, în ge-

neral primele flori de 
sub zăpadă, pe care le 
așezau la icoane, le păs-
trau până la Sânziene, 
când le aruncau în ape-
le curgătoare, dar le folo-
seau și la diverse farme-
ce de dragoste. Dacă de 
Dragobete fetele nu își 
găseau alesul, aveau me-
todele lor să aducă un bă-
iat frumos lângă ele. În 
lumea satului, farmece-
le și descântecele de dra-
goste erau de mare aju-
tor, iar pentru ele era ne-
voie de flori, de buruieni, 
chiar de plante otrăvi-
toare. În unele zone, se 
povestește chiar de ”goa-
na de ziua de Dragobe-
te”, când fetele și flăcă-
ii se adunau în preajma 
satului. Înspre ora prân-
zului, fetele proneau în 
goană înspre sat, fuga fi-
ecăreia atrăgând după si-
ne câte un băiat, nu unul 
oarecare, ci acela care le 
îndrăgea. Dacă își prin-
dea aleasa, acesta îi fu-
ra o sărutare în văzul lu-
mii, sărutare ce simboliza 
legământul lor de dragos-
te pe întregul an de zile. 
Din acest motiv, în univer-
sal rural, încă mai circulă 
zicala ”Dragobetele săru-
tă fetele” Sărutul era con-
siderat ca o logodnă pe 
timp de un an, pentru a 
testa trăinicia sentimen-
telor. Părinții aflau mai 
târziu de algere și se ară-
tau de acord sau nu.

Oamenii serbau 
această zi și pentru a fi 
feriți de friguri și alte bo-
li, atât ei, cât și animalele. 
În această zi nu se sacrifi-
cau animale de Dragobe-
te, deoarece se credea că 
tulbură ritmul normal al 
vieții animalelor și pentru 
că astfel s-ar fi stricat ros-
tul împerecherilor.

”Începe 
primăvara, trebuie 
să ne bucurăm cu 
toții”

Viceprimarul Alexan-
dru Vaida ne-a declarat 
că e un moment impor-

tant pen-
tru cultura 

orașului Buf-
tea, mai ales 

că Centrul Cultural 
Buftea dezvoltă noi și 

noi tinere talente. ”Dra-
gobetele, ca tradiție, adu-
ce conexiunea cu rădăcini-
le noastre.  Dacă reușești 
să faci o continuitate, în-
seamnă că ești stabil pe 
acest pământ, că ai ră-
dăcinile aici, iar noi avem 
tradiții foarte frumoase, 
care trebuie păstrate”, a 
punctat viceprimarul.

Alexandrina Niță ne-
a mai spus că anul acesta 
sărbătoarea tradițională 
de dragoste la români a 
fost un pic mai surprin-
zătoare pentru că exact 
pe 24 februarie s-a nime-
rit să înceapă războiul. 
”Ne dorim ca să trecem 
cu bine de aceste proble-
me și să rămânem sub 
imperiul bucuriei, al jo-
cului și al cântului. Înce-
pe primăvara, trebuie să 
ne bucurăm cu toții. Am 
înființat Taraful Ilfovu-
lui, care acum a debutat, 
surprinzător de bine. Es-
te format din lăutari au-
tentici, cu instrumente-
le autentice, cântă muzi-
că lăutărească autentică, 
iar taraful a fost comple-
tat de acest excepțional 
ansamblu artistic de dan-
suri Doina Ilfovului, con-
dus de Daniela Mândroc, 
care astăzi s-a întrecut pe 
sine. Obiceiul de Drago-
bete, așa cum l-au pre-
zentat tinerii în spectacol, 
adică ceea ce se obișnuia 
de Dragobete în străbuni, 
a fost de-a dreptul minu-
nat”, a semnalat Alexan-
drina Niță. 

Robert Nagy a punc-
tat, la rândul său, că Cen-
trul Cultural a înregistrat 
la OSIM ansamblul Doina 
Ilfovului astfel că va pu-
ta fi cooptat și taraful în 
cadrul ansamblului. ”Și 
atunci, spectacolele mari 
pe care sperăm că le vom 
putea da cât de curând 
pe scena noii Case de 
Cultură, o scenă de 110 
mp, vor curpinde în tota-
litate ansamblul care va 
avea și dansuri și soliști. 
Vom face astfel specta-
col pe scenă cu taraf și cu 
dansatori și sper, într-un 
viitor nu foarte îndepărtat 
să facem în colaborare cu 
Centrul Județean de Cul-
tură, turnee în localitățile 
județului ilfov”, a mai 
spus directorul Centrului 
Cultural Buftea.  
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