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Pentru cel de-
al doilea an 
consecutiv, singurul 
carnaval mascat din 
apropierea Capitalei, 
”Festivalul Cucilor” din 
Brănești, își schimbă 
parcursul tradițional, 
din cauza restricțiilor 
impuse de pandemia 
de coronavirus. 
Sărbătoarea anuală 
a primăverii care ar 
trebui să se întâmple 
luni, 7 martie, în a 
doua zi de Lăsata 
Secului nu va avea 
loc, dar din fericire, 
iubitorii tradițiilor 
românești i-au putut 
întâlni pe Cucii din 
Brănești la Muzeul 
Național al Satului 
”Dimitrie Gusti”, 
în cadrul unor 
manifestări prilejuite 
de sărbătoarea de 
Dragobete.

Cristina NedelCu
Cucii din Brăneștii au 

venit duminică, 27 februa-
rie, la Muzeul Național al 
Satului ”Dimitrie Gusti” 
pentru a marca sosirea 
primăverii și sărbătoarea 
iubirii la români. ”Venim 
la Muzeul Satului de mulți 
ani, în cadrul unui parte-
neriat al Asociației Cul-
turale Brănești și al Gru-
pului Tradițional al Cuci-
lor din Brănești, cu care 
noi promovăm tradiția în 
afara localității și la fes-
tivalurile din străinătate”, 
ne-a declarat prof. Ma-
rius-Ovidiu Sebe, pre  șe -
dintele Asociației Cultura-
le Brănești, căruia îi reve-
nea în fiecare an onoarea 
să declare deschisă Săr-
bătoarea Cucilor.

Acesta ne-a spus că 
grupul tradițional al Cu-
cilor din Brănești a avut 
o reprezentație scenică a 
ritualului străvechi al Cu-
cilor, vizitatorilor din mu-
zeu, iar mai apoi, Cucii au 
manifestat pe ulițele satu-
lui, au alungat iarna, au 
lovit ritualic tinerii vizita-
torii pentru a alunga răul, 
pentru a aduce sănătate 
tot anul, așa cum în mod 
normal se întâmplă în fie-
care an. 

Tradiţiile 
sunt legate 
de începutul 
primăverii

Muzeul Național al 
Satului „Dimitrie Gusti” i-a 
invitat pe iubitorii obiceiu-

rilor și artei tradiționale în 
perioada 24 – 27 februa-
rie 2022 să sărbătoreas-
că împreună venirea pri-
măverii dar și unul din-
tre cele mai tandre mo-
mente ale începutului de 
primavară: Dragobetele, 
sau, așa cum este con-
semnat în calendarul tra-
dițional popular, Ziua În-
drăgostiților.  

Au fost prezenți 
la această sărbătoa-
re așadar, și Cucii din 
Brănești, alături de Ge-
lu Voicu și Taraful Lăuta-
rii din Teleorman și acto-
rul Nae Alexandru. Au fost 
pregătite concursuri de 
poezie – on-line și off-line, 
expoziții de pictură și ate-
liere pentru copii. Toate 
acestea pentru că Drago-
betele nu este doar o săr-
bătoare a iubirii. Ea mar-
chează și despărțirea de 
anotimpul rece, pregătin-
du-ne pentru renașterea 
naturii și începutul unei 
noi vieți.

Duminică, 27 februa-
rie, când au venit Cucii din 
Brănești, deși a fost vre-
me friguroasă, la Muzeul 
Satului, vizitatorii au avut 
parte de un spectacol de-
dicat „Zilei Îndrăgostiților 
la români“ și sosirii pri-
măverii. Cei prezenți au 
aflat că obiceiul Cuci-
lor sau Ziua Cucilor, cum 
mai este denumită aceas-

tă tradiție la Brănești, es-
te o manifestare popula-
ră tradițională care, în fie-
care an, de Lăsata Secului 
a Sfintelor Paști, transfor-
mă centrul satului în sce-
na unui adevărat carnaval 
popular în aer liber. 

De altfel, progra-
mul artistic a fost des-
chis, duminică, de Cucii 
din Brănești, iar ritualurile 
acestora au fost prezen-
tate de prof. Marius Se-
be. ”Ne bucurăm să fim, 
din nou, pe scena în aer 
liber a Muzeului Satului. 
Suntem Grupul Cucilor 
Tradiționali, din Brănești, 
o localitate situată la 
câțiva kilometri, în  par-
tea de Est a Bucureștiului. 
La noi, tradiția va avea loc 
luni, 7 martie. Așadar, îi 
invităm acolo pe cei care 
doresc să ne vadă la noi 
acasă. Astăzi (n.r.- dumi-
nică) vom prezenta ritua-
lul străvechi ai Cucilor, un 
ritual cu rădăcini adânci. 
Cucii au venit cu alaiul lor, 
cu o tarabă și câteva pro-
duse specifice localității 
noastră și specifice Cuci-
lor. Sunt produse culinare 
pe care le întâlnim doar la 
Brănești. Spre exemplu, 
magiunul din pepeni. Es-
te un produs culinar, ca-
re doar în partea noas-
tră se mai păstrează. Am 
venit cu Cuci, Cucoaice și 
un grup de fete care vor 

prezenta dansuri specifice 
localității noastre Încer-
căm să păstrăm tradiția. 
Suntem o asociație cul-
turală care ne preocupăm 
de păstrarea și conserva-
rea tradițiilor. Obiceiul Cu-
cilor este o tradiție stră-
veche care are loc primă-
vara, la începutul Lăsatu-
lui Secului, o tradiție care 
alungă iarna. Am venit pe 
ulițele satului să alungăm 
iarna, să lăsăm loc primă-
verii”, a povestit prof. Se-
be. 

Secretul pentru a 
fi sănătos tot anul

Vizitatorii au văzut 
ce înseamnă un ritual de 
primenire a spațiului, de 
alungare a iernii și de a 
lăsa loc venirii primăve-
rii, trezirii la viață a na-
turii. ”Sunt două perso-
naje principale, Cucoai-
cele, personajele femini-
ne, adică tineri mascați 
femeiește, cu rochii pe ca-
re alătădată le împrumu-
tau de la prietene. Apro-
po de sărbătoarea Drago-
betelui, există semnificații 
și legături de dragoste și 
în cadrul acestei tradiții. 
Așadar tinerii, împrumu-
tau rochii de la fetele cu 
care aveau legături de 
prietenie, duminica sea-
ra, când se făcea obiceiul 
Oleliei, pe care l-am simu-

lat și noi în cadrul progra-
mului. Un foc de primeni-
re care are loc în duminica 
de Lăsatul Secului. La Ole-
lie, tinerii se cunoșteau și 
făceau schimb de rochii, 
pentru ca a doua zi, să 
se mascheze în Cuci și să 
manifeste pe străzile sa-
tului. În spate vin Cucii cu 
chip, personajele mascu-
line ale tradiției. Ei au o 
mască impresionantă ca-
re ne trimite cu gândul la 
renașterea naturii și la su-
flul vieții. Cucii și Cucoai-
cele au în același timp și 
un pămătuf, un băț cu 
opincă, cu care lovesc 
trecătorii, special pregătiți 
pentru a primi această lo-
vitură, pentru a se trezi, 
așa cum spun bătrânii, de 
peste iarnă.  Avem și o 
babă a Cucilor neastâm-
părată, pusă pe curățenie. 
Deși e în vârstă, e jucăușă 
și când aude ritmuri mu-
zicale nu se poate abține 
să nu le danseze. Ea 
pregătește de fapt spațiul 
pentru desfășurarea ritu-
alului Cucilor. Dimineața, 
în Ziua Cucilor, primii 
Cuci sunt foarte energici, 
aleargă pe cei care nu 
sunt mascați, sperie lu-
mea. Apoi vin Cucoaicele 
agresive, pregătite pen-
tru a lovi pe toți cei ca-
re nu sunt mascați pen-
tru a fi sănătoși tot anul. 
Este o bătaie rituală, cu 

scopul de a scoate tot ră-
ul acumulat pe parcur-
sul iernii. Evident că ni-
meni nu se supără pen-
tru asta, apoi se cinstesc 
pentru că așa este ritua-
lul”, a povestit prof. Se-
be. Acesta a mai precizat 
că în programul artistic 
desfășurat la Muzeul Sa-
tului, Cucii au arătat că de 
ziua lor au loc tot felul de 
scene ale unui teatru po-
pular pe strada principa-
lă a satului, prin organiza-
rea unor alaiuri de nuntă, 
de naștere sau de înmo-
mântare. Cucul are puteri 
magice și transmite su-
flul vieții și al primăverii”, 
a spus specialistul. În final, 
a intrat în scenă și grupul 
de fete, care au interpretat 
dansuri specifice localității 
Brănești: Hora la patru ca 
la Brănești, un dans speci-
fic și reînviat de puțină vre-
me, care se juca la nuntă, 
mai ales de către fete, dar 
și o giam para, tot un dans 
jucat la nunți. În încheiere, 
prof. Marius Ovidiu Sebe a 
transmis celor prezenți că 
îi așteaptă pe 7 martie la 
Brănești, unde, chiar dacă 
restricțiile și pandemia nu 
permit organizarea unui 
Festival al Cucilor, în toa-
tă regula, tot vor fi Cuci 
pe stradă, și ar fi indicat să 
îi lăsăm să ne atingă, da-
că vrem să fim sănătoși tot 
anul.
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