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Cu ei începe povestea:

Elisabeta Pavel, Traian Hurgoi,

Sofia Popa, Ana Balaci

Melosul popular din Bihor ºi-a gãsit relativ târziu interpreþii. De
vinã sunt condiþiile istorice vitrege, dar ºi o neproductivã indolenþã a
factorilor de decizie în organizarea ºi conducerea culturii. În plus,
oraºele din Bihor aveau o structurã etnicã deloc propice
manifestãrilor culturale româneºti, iar satele – când Bartok culegea
folclor în Bihor, dar ºi câteva decenii dupã aceea – erau înapoiate,
majoritar analfabete, cu o producþie casnicã pentru aproape toate
lucrurile de trebuinþã cotidianã, fãrã cãi de comunicaþie, în care singura
formã de culturã era cea oralã – folclorul, cu manifestãrile lui
sporadice, la marile evenimente de peste an.

Existau, desigur, în secolul trecut, formaþii instrumentale locale -
celebrele “trio transilvan” – care cântau la nunþi sau la alte petreceri,
ºi care luaserã locul formaþiilor de cimpoieri ºi fluieraºi, dar, în afarã
de funcþia lor socialã de “lãutari”, aceºti reprezentanþi ai folclorului
activ nu fãceau nimic pentru promovarea creaþiilor populare,
dimpotrivã, contribuiau la denaturarea lor prin absorþia unor influenþe
strãine.

Despre o promovare directã la scarã naþionalã a muzicii populare
româneºti putem vorbi de-abia dupã al doilea rãzboi mondial, dupã
ce, ºi la Oradea, “sindicatul artiºtilor” (în proporþie covârºitoare,
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Cântecul de dupã cântec
maghiari) va lua decizia înfiinþãrii Orchestrei “Danko Pista”, prin
1947-1948, printre interpreþii cãreia va figura ºi românul (singurul!)
Traian Hurgoi. Din 1950, Orchestra “Danko Pista” va fi inclusã
Filarmonicii de Stat din Oradea, ea schimbându-ºi numele în
Orchestra popularã “Criºana”, prin 1960 – 1961, datoritã ºi strãdaniei,
ºi demersurilor lui Traian Hurgoi, Maria Haiduc ºi Maria Dumitraº.

Totuºi, folclorul, muzica popularã din Bihor îºi gãseºte un mesager
de mare valoare, care va face muncã de pionierat în promovarea ºi
receptarea melosului bihorean, câþiva ani mai devreme, în
ELISABETA PAVEL, o tânãrã modestã, frumoasã ºi cu o voce de
aur, plecatã de acasã, la 16-17 ani, spre inima Bucureºtilor, în credinþa
descoperirii unei vieþi mai bune.
Nãscutã în acelaºi an cu Traian
Hurgoi, 1921, în Giriºu Negru,
în familia unor þãrani sãraci,
Elisabeta Pavel se stabileºte la
Bucureºti, ca “menajerã” în
casele unor persoane înstãrite.
În capitalã, este descoperitã
cântând la întâlnirile sãptãmâ-
nale ale bihorenilor care mun-
ceau în capitalã, ºi invitatã sã
facã, la Institutul de Etnografie
ºi Folclor, câteva înregistrãri cu
cântecele pe care le adusese
de-acasã, de cãtre Hary Brauner, care o ºi ia “fatã în casã”, ajutând-
o sã-ºi facã un rost în viaþã. Impresionând, atât prin voce, cât ºi prin
autenticitatea pieselor ºi interpretãrii, este invitatã sã înregistreze ºi
sã colaboreze cu Radiodifuziunea Românã ºi cu câteva ansambluri
bucureºtene, între care ºi Orchestra popularã “Barbu Lãutaru”.
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Acum ºi aici va lansa celebrele melodii devenite ºlagãre: Bunã
dimineaþa, nanã, Tragãnã, nanã, tragãnã, Adã, Doamne, trenu-
n garã, Vinã, bade, de mã furã, Când îmi zice mândra june, Mãi
bãdiþã, buze moi, De când sunt, tot aºè-am fost, Mãrs-o badea
la Tinca sau Joc de Bihor, Vaiet de frate etc. A strãlucit alãturi de
superba pleiadã a cântecului popular românesc deschisã de Maria
Tãnase ºi Maria Lãtãreþu. S-a întors pe meleagurile natale, poate
obositã de capitalã ºi de glorie, stabilindu-se la Oradea (1968), ca
solistã a Orchestrei populare “Criºana”, cãreia i-a adus un spor de
celebritate ºi de calitate. S-a stins din viatã în 16 mai 1972, mãcinatã
de o boalã necruþãtoare, dar a lãsat în urmã amintiri de neºters ºi
aprecieri de valoare de care doar Floricile Bihorului se vor mai bucura.
Ileana Constantinescu spunea despre Elisabeta Pavel cã era o solistã
“de o exemplarã modestie ºi calitãþi interpretative excepþionale”.
Este înmormântatã în satul natal, Giriºu Negru.

Un Don Quijote al muzicii populare bihorene a fost TRAIAN
HURGOI, un rapsod de o
vivacitate ieºitã din comun. S-a
nãscut la Abrãmuþ, în 1 septembrie
1921, “cu cântecul pe buze” ºi cu
o nemãsuratã dragoste pentru tot
ceea ce-i românesc. Tatãl sãu,
fost ºef de tren ºi bun violonist, ºi
unchiul din Ceica, þãranul Moisa
Hurgoi, l-au cãlãuzit – mai cu voie,
mai fãrã voie – în lumea cântecului
din Bihor, sugerându-i cã, dincolo
de ºcoalã, menirea lui ar fi sã ducã
mai departe aceastã zestre de
nepreþuit.
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Cântecul de dupã cântec
În 1940, în urma Dictatului de la Viena, se refugiazã cu întreaga

familie la Lugoj. Abia terminase liceul ºi se înscrisese la Academia
de Înalte Studii Economice din Bucureºti, pe care, cu toate
vicisitudinile, o absolvã în 1949.

Ca elev, încã prin 1938 – 1939, organizeazã formaþii populare cu
care face deplasãri la Cluj, Sighet, Baia Mare, Satu Mare etc., prilej
cu care îºi face ºi debutul ca solist vocal. Dupã rãzboi, ºi-a ºlefuit
vocea la ªcoala Popularã de Artã, promovând, în spectacole, texte
ºi melodii din zona natalã, învãþate de la consãteni. Ulterior, ºi-a
îmbogãþit repertoriul preluând melodii de pe toate vãile Criºurilor.
Începe, de prin 1947, colaborarea cu Orchestra “Danko Pista”, fiind
singurul solist român, între alþi 5-6 soliºti unguri, pânã la cooptarea
(prin 1955) a Mariei Dumitraº ºi Mariei Haiduc, douã fetiºcane alãturi
de care va declanºa bãtãlia pentru românizarea formaþiei ºi
schimbarea numelui în Orchestra popularã “Criºana”.

A cântat ºi cu Ansamblul “Nuntaºii Bihorului”, cu care a participat
la cel de-al XI-lea Festival muncitoresc din Germania. A fãcut ºi
alte deplasãri în strãinãtate ºi a colaborat – minunat, spunea Traian
Hurgoi – cu Lucreþia Ciobanu, Felician Fãrcaºu, Dumitru Sopon,
dar ºi cu mai tinerele sale colege de la Orchestra popularã “Criºana”
– Elena Haºaº ºi Elvira Lerinþiu, ºi cu extraordinarul violonist ºi dirijor
Gheorghe Rada, cu care a participat la concerte ºi spectacole
organizate de Televiziunea ºi Radiodifuziunea Românã, în þarã ºi
peste hotare.

Are înregistrãri radio ºi TV, pe casete ºi discuri “Electrecord”.
Câteva titluri: Zi mai bine, highighiº, Bihoreanã, bihoreanã, Pe
picior, ca în Bihor, Drag mi-i jocu bihorean, Mamã, eu mã duc
cãtanã, Zi-i, ceterã, de jucat etc.

S-a stins la o vârstã venerabilã, în 24 noiembrie 2008, în Oradea,
într-o cvasiuitare specificã ingratitudinii din acest colþ de Românie.
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Din Câmpani, cu o desagã de cântece care de care mai frumoase
ºi profunde ºi cu o voce de invidiat, a venit în lumea muzicii populare
SOFIA POPA, o solistã cu mari disponibilitãþi interpretative, împinsã
într-un con nemeritat de umbrã, dacã nu ºi de uitare. Dar, reascultând

Astãzi mãrg, mândrã, cãtanã,
Roatã, roatã dupã masã,
Cântec de joc (Pãrinte, sfinþia ta),
Cântec din Vaºcãu, Bate vânt de
primãvarã, Hai, bãrbate, sã
jucãm, Pe la poarta cui mi-e
drag, Cât îi satu de-a rându,
Zâs-o mama cã m-a da, Busuioc
stropit cu apã, Mânce-vã binele,
oi, Tãtã lumea ºti cânta etc. îþi
dai seama cã te afli în faþa unei
interprete de nepreþuit ºi a unor
piese de mare valoare folcloricã,
care ar trebui sã fie nelipsite de la

orice festin al muzicii populare bihorene. ªi-a împãrþit viaþa între
familie, corul Filarmonicii “George Enescu” ºi activitatea la catedrã,
ca profesor de muzicã. Iatã doar câteva versuri din aºa-numitul
(impropriu) Cântec de joc, în adevãr un blestem de dragoste:
“Pãrinte, sfinþia ta/ Spovedit-ai pe badea/ Nu ºtiu ce canon i-ai dat/
Cã de-atuncea m-o lãsat/ Tulai rãu l-am blãstãmat/ Cu gura ºi cu
gându/ Sã îi sece norocu/ Deie-i dragu Dumnezãu/ Nouã boale ºi-o
lingoare/ Sã se uºte pe picioare/ ªi-o pereche de friguri/ Din cele ce
n-au leacuri/ Sã-l scuture mult ºi bine/ De n-o veni iar la mine”…

Sã consemnãm ºi rândurile extraordinare pe care i le dedicã
Tiberiu Alexandru, pe coperta discului “Electrecord” (EPD 1194)
Melodii populare din Bihor:
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Cântecul de dupã cântec
Referindu-se la muzica popularã româneascã de pe meleagurile

Bihorului, Béla Bartók scria în 1914 cã “este poate cea mai minunatã
muzicã popularã din aceastã parte a lumii, atât de fermecãtoare,
încât ar putea-o admira toþi oamenii de muzicã ai Europei”. “Melodiile
fãrã seamãn” din Bihor, cum le numea cu trei ani mai târziu, ºi-au
gãsit în Sofia Popa o autenticã interpretã.

Discul de faþã cuprinde o selecþie de cântece de joc. Bihorenii le
numesc “descântece” ºi le cântã în decursul dansului. Împletindu-se
cu melodia bogat înfloritã a viorii (numitã în partea locului “higheghe”),
alternând cu versuri scandate ºi însufleþite de interjecþii ºi chiuituri,
ele împrumutã jocului o atmosferã particularã, deosebit de pitoreascã.
Nu arareori, desprinse de dans, ele se cântã în chip de cântece
(cunoscute aici sub numele de “hori”).

Din punct de vedere muzical, cântecele de joc bihorene se
caracterizeazã prin miºcare vioaie, ritm bine marcat ºi formã precisã.
Melodica lor pãstreazã uneori scãri muzicale vechi, pe treptele cãrora
întorsãturile melodice dobândesc o culoare localã caracteristicã.

Poeziile cântecelor de joc sunt în general de dragoste. Imaginile,
realizate cu fineþe, zugrãvesc cu profunzime ºi cu o rarã conciziune
simþãmintele: “Mânce-vã binele, oi,/ Mult doruþ umblã cu voi/ ªi pe
munte ºi pe vãi/ De când s-a dus bãdiþa/ Mi-e pustie uliþa/ Uliþa de
fluierat/ Guriþa de sãrutat”, sau: “Când treci, bade, pe la poartã/ Nu-
þi arunca ochii roatã/ Cã pricepe lumea toatã”. Ori: “Bade, dacã mi-
i lãsa,/ Ca mine-alta nu-i afla,/ Sã pãºeascã pasul meu/ Sã ºtie nãravul
tãu;/ Sã pãºeascã-n pas cu mine,/ Sã ºtie inima-n tine.” În chip firesc,
poeziile au adesea ton ºãgalnic: “Adã, Doamne, târguþu/ Sã mã vãd
cu drãguþu,/ Sã mã poarte printre ºetre,/ Sã facem ciudã la fete”,
sau: “Dragu mi-i sã joc p-aci,/ Pe sub coarda higheghii./ Numa-n sus
sã pot sãri,/ Cã-n jos ºtiu cã oi veni; Numa-n sus sã pot juca,/ Cã în
jos ºtiu cã oi pica”. La nuntã, pe asemenea melodii se cântã inspirate



Ioan Degãu  Miron Blaga

18

poezii ocazionale: “Cântaþi, fete, ºi horiþi/ Pânã sunteþi la pãrinþi./
Cântaþi-vã horile,/ Purtaþi-vã florile,/ Dupã ce vi-þi mãrita,/ Horile
nu-þi mai cânta,/ Florile nu-þi mai purta.”

De fel din comuna Câmpani, judeþul Bihor, Sofia Popa a copilãrit
într-o autenticã atmosferã folcloricã. Þine bine minte multe din
cântecele pe care le cânta taicã-sãu, cu o frumoasã voce de tenor.
La ºcoala normalã de fete din Beiuº este remarcatã de profesorul
de vioarã Mihail Bruckenthal, la îndemnul cãruia se înscrie la
Conservatorul din Cluj (1945), unde urmeazã cântecul ºi secþia
pedagogicã. Îºi continuã studiile la secþia teoreticã a Conservatorului
din Bucureºti (1947-1950). Dupã sfatul lui George Breazul, se dedicã
muzicii populare, prezentându-se în anul 1953 la un concurs-audiþie
organizat de radio. Apreciatã în chip deosebit, cântã în mai multe
rânduri la microfonul posturilor noastre de radio, apare mai târziu pe
micul ecran ºi imprimã discuri. Înzestratã cu o voce caldã, cu o finã
sensibilitate artisticã, Sofia Popa s-a dedicat în mod exclusiv folclorului
bihorean. Studiile muzicale au învãþat-o sã-i desluºeascã tainele ºi
au fãcut-o sã înþeleagã cã – date fiind subtilitãþile particularitãþilor
regionale proprii cântecului nostru popular – nici un alt grai muzical
nu-l va putea tãlmãci mai deplin ca pe cel natal, pe care l-a trãit
intens din cea mai fragedã copilãrie.

În culegerea lui Bartók Cântece populare româneºti din
comitatul Bihor, publicatã de Academia Românã în anul 1913, a
regãsit variantele multor cântãri pe care le cunoºtea. Aidoma
creatorului popular, le-a topit în variante proprii. Cãlãuzitã ºi de un
gust fãrã greº, ºi-a alcãtuit un repertoriu de cântece ºi poezii de o
rarã frumuseþe.
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*

A venit pe lume la 6 februarie 1926, în comuna Câmpanii de Sus,
judeþul Bihor, din pãrinþii Gheorghe Traian ºi Mariana Popa. A urmat
ºcoala primarã în comuna natalã, dupã care s-a înscris la ªcoala
Normalã de Fete din Beiuº, pe care a absolvit-o cu succes în anul
1945.

A dovedit foarte devreme aptitudini artistice, îndeosebi muzicale,
pe care le-a cultivat cu succes în toatã perioada ºcolii normale.
Apreciatã ºi îndemnatã de profesoara de muzicã, a urmat
Conservatorul din Cluj, anii I ºi II, iar urmãtorii, III, IV ºi V, la
Conservatorul din Bucureºti.

La absolvire ºi-a ales ca temã pentru examenul de licenþã
“Muzica popularã din Bihor în culegerea lui Bela Bartok”. Pentru
aceasta a lucrat o perioadã la Institutul de folclor, unde a aprofundat
valoarea ºi frumuseþea cântecului bihorean.

În primul an dupã absolvire a cântat în Corul Radio, apoi, odatã
cu înfiinþarea Corului Filarmonicii “George Enescu”, a intrat prin
concurs în aceastã prestigioasã instituþie muzicalã, unde a rãmas
pânã la pensionare. Toatã perioada petrecutã la Ateneul Român –
sediul Filarmonicii – a fost pentru Sofia de mare satisfacþie
profesionalã.

Încã din perioada pregãtirii lucrãrii de licenþã, invitatã  fiind de
Institutul de folclor, a fãcut numeroase înregistrãri de muzicã bihoreanã
care s-au difuzat la radio ºi în diferite alte împrejurãri. Discurile sale
erau ascultate cu drag de toþi bihorenii. A pledat pentru respectarea
autenticului în interpretarea muzicii populare, combãtând improvi-
zaþiile care, pentru efecte ieftine, îi ºtirbesc valoarea artisticã realã.

A avut, de asemenea, prestaþii artistice în spectacole televizate,
numeroase turnee în þarã ºi strãinãtate, atât ca solistã de muzicã
popularã, cât ºi în alte programe ale Filarmonicii “George Enescu”.
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Pe lângã activitatea artisticã, Sofia Popa s-a bucurat ºi de o
frumoasã familie.

Cãsãtoritã din anul 1957 cu cel care avea sã devinã prof. univ.
dr. Marian Ciurel, chirurg valoros la Spitalul de Urgenþã “Floreasca”
din Bucureºti. Un om înzestrat cu alese calitãþi, cu care a dus o
cãsnicie minunatã, admiratã de toþi cei care îi cunoºteau. Familia a
fost dãruitã cu doi copii, bãieþi amândoi, ªtefãniþã ºi Valentin, care
au fãcut studii superioare solide. Primul are doi bãieþi, iar al doilea o
fetiþã.

Sofia Popa a  iubit foarte mult locurile natale, unde ºi-a petrecut
toate vacanþele, împreunã cu întreaga familie. Nu era un program
mai atrãgãtor pentru ea, în fiecare varã, decât revenirea acasã.
Aceeaºi dragoste pentru Câmpani a transmis-o ºi copiilor ºi nepoþilor
ei. Iubea toate rudele pe care le vizita cu plãcere de fiecare datã.
De altfel, familia a moºtenit frumoasa tradiþie de a se strânge la
Câmpani în jurul sãrbãtorii de Sfânta Maria, pe care o considerã ca
fiind sãrbãtoarea familiei.

Dar de o altã bihoreancã,
pribegitã cine ºtie prin ce
spaþii de viers ºi de melos,
ANA BALACI, din Su-
drigiu, cine-ºi mai amin-
teºte? Era o voce tulburã-
toare, catifelatã ºi tremolatã
ca frunza plopului, care se
plia perfect pe o sensi-
bilitate ieºitã din comun.

A cântat la Ansamblul “Doina” al Armatei, dar ºi la Oradea,
ajungând, spre bãtrâneþe, sã-ºi piardã vederea ºi sã trãiascã aproape
în mizerie…
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Sã remarcãm împreunã melodia cutremurãtor de frumoasã Ce

s-ar face inima, o melodie de-aiurea, într-adevãr, dar care dã seamã
despre imensul talent interpretativ ºi despre calitãþile vocale ºi afective
ale unei pe nedrept uitate mesagere a sufletului românesc: “Ce s-ar
face inima/ De n-ar ºti ce-i dragostea/ Ar umbla pe-acest pãmânt/
Ca un nor bãtut de vânt/ Ar umbla din prag în prag/ Fãrã nimeni,
nimeni drag/  …/ Fãrã nici un adãpost/ Fãrã dor ºi fãrã rost”…
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Un izvor de apã vie:

Elena Hasas,,
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Din Þinutul de Sus, din patria Domnului Eminescu, la ceas
îngândurat de lume, a venit în universul cântecului o Smãrãndiþã
frumoasã ºi deºteaptã foc, cu liliac înflãcãrat în glas ºi cu miresme
de tei înflorit în aerul pe care-l respira. Elena Haºaº, aceastã voce ºi
astãzi rãzgâiatã de Cel Ceresc, nãscutã pe maluri de Prut domol ºi
înºelãtor, la ªtefãneºti-Botoºani, în 24 februarie 1929, era unul dintre
fructele auguste ale acestor pãmânturi, care purta în suflet har ºi
chemare pentru a izvodi bucurie ºi plãcere, entuziasm ºi speranþã.
Avea un repertoriu de privighetoare sãgetatã de toate harurile divine
ale graiurilor româneºti (din Muntenia, Moldova, Ardeal, Criºana etc),
sensibilitate ºi armonizare perfectã între melodie ºi text. Era ºcolitã,
ºlefuitã, dar, mai ales, avea plãcerea de a cânta, ºi a trãi ceea ce
cânta!

Întâmplãrile vieþii au purtat-o la Cluj, unde a fãcut ªcoala Medie
ºi Elementarã de Muzicã (1948-1950), apoi la Iaºi, unde va studia la
Conservator - secþia canto (1950-1952), fiind colegã de promoþie cu
Johny Rãducanu, Iulia Buciuceanu ºi alþii, nu mai puþin celebri. Între
1952-1953 o reîntâlnim la Cluj, la Conservatorul „Gheorghe Dima”
(tot secþia canto), pentru ca, apoi, paºii s-o poarte prin diferite localitãþi,
pe unde soþul, medic militar, era transferat. Zece ani, aproape, a
cântat incidental, inclusiv la Opera Românã, cucerind pretutindeni
inimile, dar nereuºind sã facã o carierã ºi sã se impunã. Abia în
1963, la Oradea, ocupã un post stabil, de lungã duratã, la Filarmonica
de Stat. Ca solist vocal a participat, pânã în 1973, la toate spectacolele
ºi recepþiile organizate ºi susþinute de Filarmonica orãdeanã în þarã
ºi în strãinãtate, bucurându-se de aprecieri superlative, ea fiind, de
altfel, alãturi de Elisabeta Pavel, Maria Haiduc ºi Dumitru Sopon,
una dintre vedetele instituþiei.
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Din varii motive, în 1973 pleacã de la Filarmonica de Stat Oradea,
angajându-se ca organizator cultural în Bãile Felix, unde va rãmâne
pânã la pensionare (1988). Aici, nu numai cã va organiza un numãr
impresionant de spectacole, în special folclorice, dar va deþine ºi
iniþiativa construcþiei unei noi sãli de spectacole, cu o capacitate de
300 de locuri, urmare a activitãþii susþinute de a atrage spectatori din
staþiune, dar ºi de formaþii ºi ansambluri din þarã ºi din strãinãtate.
Iniþiativa va deveni realitate, aºa nãscându-se actuala Casã de Culturã
din Bãile Felix.

Încã din 1972 a început colaborarea cu Ansamblul “Nuntaºii
Bihorului”, colaborare care continuã ºi astãzi, ca ºi cu alte cluburi ºi
organizaþii culturale din Bihor.

A fost, de-a lungul anilor, distinsã cu numeroase diplome ºi premii,
a înregistrat zeci de melodii la radio, fiind, totodatã, invitatã de
numeroase ori la spectacole ºi filmãri pentru televiziune. De asemeni,
a fost invitatã, ca solist vocal, în spectacole de mare anvergurã,
împreunã cu cei mai prestigioºi interpreþi de muzicã popularã ºi
romanþe: Emil Gavriº, Dorel Merticaru, Ion Luican, Angela Moldovan,
Ana Pacatiuº, Dumitru Sopon, Maria Haiduc, Felician Fãrcaºu, Ioana
Radu, Rodica Bujor, Elisabeta Pavel, Viorica Flintaºu ºi mulþi, mulþi
alþii, de unii legând-o o prietenie aparte, iar tuturor purtându-le amintiri
frumoase.

Repertoriul Elenei Haºaº, bogat ºi variat, n-a fost cantonat pe
cântecul din Bihor, chiar dacã vocea ei superbã i-a dat strãlucire ºi
inflexiuni aparte. N-ar fi prins-o nici graiul, cu particularitãþi deosebite,
nici portul. Cultivatã, vorbind o limbã literarã impecabilã, Elena Haºaº
s-a prezentat, cel mai adesea, ca o sintezã a naþionalului, atât în
cântec, cât ºi în port. De altfel, perioada de formare ºi afirmare a
domniei sale era una a naþionalului, nu a regionalului, aceleaºi
avataruri suferindu-le ºi Elisabeta Pavel  sau Sofia Popa, care nu
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puteau cânta “bihoreneºte”, fiindcã produceau ilaritate ºi
“dezaprobarea” colegilor. Dar cât de înalt muzical, aproape divin,
sunã în glasul Elenei Haºaº cântece ºi romanþe ca Foaie verde de
mohor, M-aº duce ºi eu la nuntã, Am o mândruþã cuminte, Stai,
tinereþe, Lampa, Bãtrâne sat, Sã pãtimesc, În micul orãºel, Aºa-
i viaþa omului etc., etc.!

 O comoarã de suflet ºi cântec ea însãºi, Elena Haºaº rãmâne un
izvor de apã vie, care a dãruit celor din jur nu numai cântece ºi
momente de graþie, ci iubire din cuvântul îngerilor, din puritatea viselor,
din frumuseþea fãrã pereche a satului românesc.
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Un artist

exemplar :

Dumitru Sopon
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Nãscut în comuna Gilãu din judeþul Cluj, la 21 martie 1936, Dumitru
Sopon a debutat la 18 ani la Radio Cluj, pentru ca, în 1960, sã realizeze
primele înregistrãri la Radio Bucureºti. A fost, o bunã perioadã, solist
la Ansamblul “Ciocârlia” din Bucureºti, pentru a trece, pentru alþi
câþiva ani, la Orchestra Popularã a Filarmonicii de Stat din Oradea
ºi a reveni  la Cluj-Napoca, alãturi de Maria Peter, Maria Marcu,
Felician Fãrcaºu, Ilie Muþiu, Ana Pop Corondan etc., cântând sub
bagheta de excepþie a dirijorului Ilie Tetrade. Repertoriul sãu cuprinde
peste 150 de piese din judeþele Cluj, Bihor, Maramureº, Bistriþa-
Nãsãud ºi zona Banatului. În 1957, Constantin Arvinte profeþea: “Dacã
Dumitru Sopon se va îngriji sã-ºi adune un repertoriu autentic
românesc, va ajunge un mare interpret al României”.

Absolvent al conservatorului, secþia tenor, a cules ºi a promovat
numai folclor muzical autentic, numeroase dintre cântecele sale
devenind ºlagãre (De cine dorul se leagã, Câte fete-s bihorene,
Mãrie, dragã Mãrie, De dor, mândrã, ºi de drag, Bate vântul
printre duzi, Eu doinesc, codrul rãsunã, Cucule de pe cetate
etc.). A purtat, cu talentul ºi cântecul sãu, în lumea largã, puritatea ºi
frumuseþea þãranului român, bogãþia spiritualã a neamului sãu, pe
care l-a venerat pânã la uitare de sine. Ar fi putut rãmâne în
strãinãtate, dar Clujul ºi românii lui l-au chemat înapoi acasã. S-a
bucurat, totuºi, când i s-a decernat titlul de Cetãþean de Onoare al
Statului Carolina de Nord (SUA), dar, parcã, au fost mai dulci clipele
când, la Cluj-Napoca, a primit aceeaºi distincþie din partea municipiului
de pe Someº, sau când, în 2002, preºedintele României i-a decernat
“Serviciul Credincios” clasa a III-a. Sigur, însã, clipele cele mai
înãlþãtoare le-a trãit pe scenã, cântând alãturi de “titani”: Maria
Tãnase, Ioana Radu, Ion Luican, Rodica Bujor, Maria Lãtãreþu,
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Lucreþia Ciobanu, Ion Cristoreanu etc. etc., dar ºi de colegi, printre
care ºi bihorenii Traian Hurgoi, Floricile (Ungur, Bradu, Duma, Zaha),
Elvira Lerinþiu, Maria Haiduc, Elena Haºaº etc., cãrora le-a purtat o
dragoste ºi o preþuire constante.

“Sensul vieþii mele este muzica”, a declarat, nu o datã, omul
Dumitru Sopon, afirmând un caracter optimist, tonic, îngrijorându-se
de-abia dupã 1990, când a constatat cã “nu mai sunt promovate
adevãratele valori ale muzicii populare”, românii încercând “sã iasã
în faþã încurajând genuri care un sunt ale lor”. ªi de aceea poate s-
a încãpãþânat, la modul frumos, sã cânte ºi dupã pensionare, vocea
lui uluitoare devenind, parcã, mai puternicã, mai fabuloasã.

În mai bine de o jumãtate de veac de activitate artisticã, a
înregistrat o traistã de cântece (pe discuri “Electrecord”, casete,
CD-uri), încercând sã revitalizeze ºi vechi melodii populare,
interpretate în trio, împreunã cu tenorul Ion Cojar ºi basul Teodor
Coresi.

Dumitru Sopon a fost “o voce ºi un suflet cât Ceahlãul”, un mare
talent ºi “un om de omenie ieºitã din comun”, iubit de oricine l-a
întâlnit ºi i-a vorbit, de oricine l-a ascultat cântând… S-a stins la
ceas întunecat de toamnã (12 noiembrie 2006), chemat în ceruri de
cetele îngereºti ºi de prietenii nepereche întru cântec. De acolo, de
sus, nu auziþi cuvântul care se face muzicã ºi muzica devenitã piatrã
grãitoare?... “Eu doinesc, codru rãsunã/ Mândra patru boi adunã/
Eu doinesc, pãdurea crapã/ Mândra patru boi adapã/ Nu-i adapã cã
li-i sete/ Ci-i adapã cã mã vede”… Sau: “De dor, mândrã ºi de drag/
Þi-am scris numele pe prag/ Scrie-mi-l ºi tu pe-al meu/ Pe fluier ºi
pe chindeu/ Eu din fluier sã doinesc/ La tine sã mã gândesc/ Dorul
sã mi-l potolesc”… Ori: “Cucule de pe cetate/ Spune-i mândrei
sãnãtate/ De n-are iubit, sã-ºi cate/ Eu – departe, ea – departe/
Douã dealuri ne desparte/ Douã dealuri ºi-o pãdure/ ªi-o cale de
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patru zile/ Dealule, face-te-ai ºes/ Cu mândra sã mã-ntâlnesc/ Sub
pãdure, la izvor/ Sã se vadã dor cu dor”…

Indubitabil, Dumitru Sopon este una dintre personalitãþile marcante
ale cântecului popular românesc – o voce, o devoþiune, o conºtiinþã
artisticã exemplarã, care, de la masa de spirit a zeilor, ne împarte
vibraþii ºi emoþii de neuitat: U-iu-iu, brãdui, brãdui, Frunzã-n fag,
frunzã sub fag, Gatã-te, mireasã, bine, Sui la deal, cobor la
vale, Care om horeºte mândru, Cântec de cãtãnie, Floare verde
de pelin, De-aº trãi pânã la varã, De când mândra mi s-a dus,
Batã-te mândrã, norocu, Îs fecior de bihorean etc.
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Trei “înstrãinati”:

Gheorghe Sãrac, Dorel Mos si

Mariana Stãnescu

Poate cã bunã parte a publicului tânãr nu ºtie mare lucru despre
GHEORGHE SÃRAC, DOREL MOª sau MARIANA
STÃNESCU. Într-un fel, nici nu este de mirare. Ca ºi altãdatã
Elisabeta Pavel sau, mai târziu, Viorica Flintaºu, ºi aceºti trei talentaþi
interpreþi ai cântecului bihorean au luat drumul capitalei, atraºi de
mirajul împlinirii sociale ºi artistice. Ceea ce este important, însã ,
este faptul cã nici Gheorghe Sãrac, nici Dorel Moº, nici Mariana
Stãnescu n-au uitat þinutul natal ºi cântecul atât de minunat, profund
ºi autentic românesc al Bihorului, purtându-l cu ei ºi punându-l în
valoare ori de câte ori s-a ivit ocazia.

*
GHEORGHE SÃRAC s-a nãscut în 1 iunie 1938, în satul Bãlaia.

Clasele primare le face în satul natal, cele gimnaziale la Tileagd,
pentru a se înscrie, în 1951, la ªcoala Medie Tehnicã de Construcþii
de Maºini Oradea, trecând, dupã desfiinþarea ei în 1954, la ªcola
Profesionalã “Înfrãþirea”, absolvitã în1957. Anul urmãtor, îl întâlnim
la Facultatea de Pedagogie-Psihologie (secundar, filologie) a
Universitãþii din Cluj. Dupã absolvire, în 1963, este încadrat la Centrala
Ministerului de Interne, unde va activa pânã la 30 iunie 1996, când
se pensioneazã.

, ,

,
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Muzica l-a pasionat din copilãrie,

moºtenind calitãþile vocale de la
mama sa, care avea “un glas de
þângalãu”. În timpul studenþiei,
devine interpret de folclor, obþinând
câteva premii la diferite festivaluri
ºi concursuri. Va primi, la primele
ediþii ale “Cântãrii României”, trei
premii I pe þarã pentru interpretarea
folclorului bihorean, dar ºi pentru
romanþe. În anul 1972, are primele
apariþii pe micul ecran ºi i se
înregistreazã primele piese la radio.

A înregistrat, la “Electrecord”, 17 discuri, iar în fonoteca radio are
peste 150 de piese. În 1989, lanseazã antologia de romanþe pe versuri
de Eminescu – Mai am un singur dor, cu 38 de titluri. În acelaºi an,
iniþiazã festivalul de romanþe cu acelaºi titlu, la organizarea cãruia
va renunþa peste trei ani. Urmeazã, în 1994, o antologie de colinde –
Zorile-s dalbe. De la Dunãre la Sena este o altã antologie de
piese compuse pe versurile lui Vasile Alecsandri, aici figurând ºi o
variantã a Mioriþei în limba francezã.

În anul 2000, imprimã romanþe pe versuri de Goga, preconizând
o antologie care sã cuprindã 37 de titluri – Dorurile mele.

Antologia romanþei româneºti (manuscris) cuprinde 150 de piese,
unele de pe vremea lui Anton Pann, iar Zorile de farmec pline
înmãnuncheazã cântece pe versuri de George Coºbuc.

A editat, în 1996, Misterul morþii lui Eminescu a dr. Ovidiu Vuia,
în 1997 – Despre boala ºi moartea lui Eminescu. Studiu
patografic, iar în 2000 – Documente privind adevãrul despre
boala ºi moartea lui Eminescu etc.
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Cunoscut, în Bihor, mai ales de specialiºtii în cultura tradiþionalã
ºi interpreþii de muzicã popularã, Gheorghe Sãrac este, încã, o revelaþie
în ceea ce priveºte repertoriul ºi melodica ºi, nu mai puþin, o superbã
voce care a slujit cu devoþiune ºi înaltã artã melosul popular ºi romanþa
româneascã.

*
În primãvara lui 2003, venea la Oradea, sã-ºi lanseze acasã

cântecele de-acasã, DOREL MOª, stabilit în Bucureºti încã din
anul 1980. Fiu al Vaºcãului, consacrat
în capitalã ca interpret de muzicã
popularã bihoreanã, Dorel Moº lansa
la Oradea un CD cu 32 de cântece –
Altul moþ ca mine nu-i, înregistrate
cu orchestre ºi dirijori din provincie (10
piese) ºi cu acompaniamentul orches-
trei Radiodifuziunii, sub bagheta lui
George Vancu, care are merite deose-
bite în valorificarea ºi promovarea
cântecului bihorean.

Cã melodiile sunt captivante nu
credem cã trebuie s-o mai spunem, dar
cã unele versuri sunt de-a dreptul

geniale stã mãrturie chiar lecturarea lor: “Nu mã trãi, Doamne, mult/
Cã de lume mi-i urât/ Da’ nici nu mã lua-n grabã/ Cã-amu mi-i lumea
mai dragã”; “Câte flori sunt pe pãmânt/ Toate trag la jurãmânt/ Numai
floarea craiului/ ªade-n poarta raiului/ Judecã pe cele flori/ Ca
soacrele pe nurori/ - Soacrã, soacrã, poamã acrã/ Acãr cât mi-i
îndulci/ Maicã dulce nu mi-i fi”; “Tãtã lumea-i dintr-un neam/ Numa’
io pã nime n-am/ Tãtã lumea-i dintr-o viþã/ Numa’ io-s dã pã uliþã/
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Tãtã lumea-i dintr-un sânge/ Numa’ io n-am pã cine plânge/ Cã pã
cine am avutu/ O plecat, bade, demultu; “Hai, mândrã, sã ne fim
dragi/ C-amândoi suntem sãraci/ ªi-om trãi cu buze dragi/ Ca alþii cu
ºase vaci/ ªi-om trãi cu buze moi/ Ca alþii cu ºase boi/ ªi-om trãi cu
buze dulci/ Ca alþii cu ºase junci/ Cine ne-o despãrþi pe noi/ Fie-i
plugu’ fãrã boi/ ªi staulu’ fãrã oi”; “Mãicuþã, când m-ai fãcut/
Doamne, bine þ-o pãrut/ Cu mâna m-ai legãnat/ Cu gura m-ai
blãstãmat/ Sã mã fi fãcut o piatrã/ Înt-o margine de apã/ ªi apa când
a urla/ Pã mine mã va mâna/ Tãt pã apã ºi mã duc/ În urma mea
creascã nuc”; “N-am gândit cã oi ajunge/ Când oi hori ºi pot plânge/
D-amu’ vãd cã am ajuns/ Când am horit, am ºi plâns/ Cã omu’ când
îi supãrat/ Sã cunoaºte pã umblat/ Omu’ când îi nãcãjit/ Se cunoaºte
pã pãºit/ Cã pãºeºte-ncetinel/ Cu necazul dupã el”...

*
În anul 2007, MARIANA STÃNESCU  se prezenta

bucureºtenilor, ºi þãrii, cu 20 de “cântece din Bihor” pe un CD cu
titlu frumos ºi sugestiv: Lumea mè, lumea mè…

Nãscutã în Beiuº, în 12 septembrie 1959, a absolvit ªcoala
Popularã de Artã din Oradea (clasa Silvia Pop de Popa), în 1982, ºi
secþia Etnomuzicologie ºi Folclor a Universitãþii Hyperion (1996).
Ca interpretã s-a remarcat de timpuriu, la 16 ani devenind solistã a
Ansamblului Tineretului “Lioara”, unde a cântat alãturi de Maria
Sidea, Florica Zaha, Dorina Miescu, Felicia Varga etc.

În 1985, pe data de 8 iunie, a realizat primele înregistrãri radio cu
orchestra Societãþii de Radiodifuziune condusã de prof. Sorin Miescu
din Oradea, iar în 1992 a mai înregistrat alte melodii sub bagheta
regretatului prof. Marcu Leþ. În 2009, a realizat în studiourile SRR,
împreunã cu Orchestra Radio, încã 22 de cântece sub conducerea
lui Adrian Grigoraº, pãstrând cu sfinþenie stilul tradiþional bihorean.
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Între cele mai frumoase
cântece ale Marianei Stãnescu
se numãrã: Mã cunosc cã-s din
Bihor, Dupã valea Criºului, Nu
te lãuda, bogate, Ard-o focu
supãrare, Inde te duci nor dã
ploaie?, Asta-i sâmbãta cea
mare, Asta-i viaþa strãmo-
ºeascã, Ne-o lãsat tata avere,
Lume mè, lumea mè etc. Ultimul
cântec citat este învãþat de la
bunicul din partea mamei, Popa
Ioan, din Gepiu, jud. Bihor.

Dacã a moºtenit glasul ºi talentul muzical de la mama sa, de la
bunici a învãþat sã þeasã ºi sã confecþioneze podoabe, ceea ce i-a
adus, în 2005, o Diplomã de Excelenþã din Partea Muzeului Satului
din Bucureºti. Este membrã a Asociaþiei Creatorilor Populari din
Balcani.

“Fonoteca de aur a românilor iubitori de folclor autentic ºi de
bunã calitate s-a îmbogãþit de curând cu un valoros album muzical al
bihorencei cu pãrul adunat în cozi aurii, Mariana Stãnescu.

Dupã 32 de ani de carierã artisticã ºi riguroasã selecþie a
repertoriului, dupã 38 de premii obþinute la festivaluri ºi concursuri
folclorice între 1980-1990, înregistrãri la radio, debutul la Tezaur
Folcloric ºi remarcarea în Topul Tinerilor Interpreþi de Folclor, acest
album completeazã valoarea artistei, acumulatã ºi recunoscutã în
timp.

Ascultând cele 20 de “Cântece din Bihor” de pe CD-ul “Lume
mè…, lumea mè…” am regãsit frumuseþea trãirilor oamenilor de la
sat din Þara Criºurilor, zona Binºului. Muzica româneascã tradiþionalã
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trece graniþele zonelor geografice, astfel încât, m-am “veselit”
ascultând cântecele de joc, de dragoste, de muncã, de ºezãtoare ori
cu urãri specifice “lumii” Marianei Stãnescu atât de frumos îmbinate.

Nu este de mirare apariþia târzie a acestui album în cariera
interpretei cu o voce caldã ºi unduioasã “dupã Valea Criºului, din
Munþii Bihorului, venitã cu voie bunã, sã petrecem împreunã”.
Cântecele unui om vesel, inimos ºi profesionist, trasmit bucuria de a
trãi ce-i caracterizeazã pe români.” (Narcisa Dohanov)

În prezent, Mariana Stãnescu lucreazã ca redactor muzical la
radio Antena Satelor, de unde propagã în univers, dar mai ales în
casele neamului, valoroasa zestre a cântecului popular, pe care ºi ea
îl slujeºte cu devotament ºi artã. Posedã o colecþie deosebitã de
costume populare ºi un “barºon cu bani” de aramã de pe vremea lui
Cuza.

Voce superbã, îndelung ºi migãlos cizelatã, Mariana Stãnescu
este una dintre cele mai importante ºi autentice soliste de muzicã
popularã bihoreanã.
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Florica Ungur:

autenticitate, demnitate,

culturã
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Descinzând din zona folcloricã a Criºului Repede, Florica Ungur
s-a impus, cu decenii în urmã, ca simbol al acestei deschideri a
sufletului montan spre lumea româneascã ºi universalitate. Voce de
excepþie, dar nu mai puþin o sensibilitate aparte, care reuºeºte sã se
confunde, pânã la identificare, cu lãuntrul cuvântului ºi al sunetului,
Florica Ungur cucereºte un public extrem de numeros, chiar ºi din
strãinãtate, care o propulseazã în topul celor mai reprezentativi ºi
mai îndrãgiþi mesageri ai personanþelor fiinþei româneºti dintotdeauna
ºi de oriunde.

Dincolo de mireasma aparte a cântecelor sale, Florica Ungur s-
a înstãpânit peste vers, ea dând glas vechimii ºi autenticitãþii, mai
ales însingurãrii într-un univers cu virtuþi de catharsis din însãºi inima
cuvântului, din adâncimea sunetelor care spun ºi ne spun, “riscând”
sã devinã o confesiune a spiritualitãþii noastre, un demon socratic
prin care înºiºi zeii îºi fac intrarea în lume.

Cu aproape patru decenii în urmã, Florica Ungur mãrturisea într-
un interviu publicat taman în dulcele târg al Ieºilor: “Cânt, pentru cã
sufletul românului este cântãtor”, ea dezvoltând, într-o altã dimensiune,
cunoscutã aserþiune a lui Alecsandri (“Românul s-a nãscut poet!”),
izvorîtã, însã, din aceeaºi irepresibilã credinþã în frumuseþea moralã
ºi forþa creatoare a þãranului român, care, trãind în orizontul naturii,
trãieºte – nu mai puþin – ºi în cel al culturii ºi al comunicãrii cu
divinul, adicã în al magicului.

Munca, diferite evenimente, petrecerile, necazurile etc., toate
acestea sunt însoþite de cântec, se desfãºoarã odatã cu cântecul,
generând cântec. Însãºi viaþa omeneascã este un cântec, care se
petrece în cântec ºi cu cântec: “Cine-mi aude gura/ Poate ºti cã-i
inima/ Cine-mi aude glasul/ ªti cã-mi cântã sufletul/ Cã m-o-nvãþat
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maica mè/ ªi-mi fie dragã lumè/ Lumè cu soare ºi lunã/ Omu cu
inimã bunã/ ªi pã soare ºi pã nor/ Cânt la lume cu mult dor/ Cã m-o-
nvãþat mãicuþa/ Cum sã-mi stâmpãr inima/ Sã-mi alin cu horile/ Toate
supãrãrile/ Alinai la lume multã/ ªi la cine mã ascultã”… Cântecul,
dupã cum lesne se poate observa, are o finalitate curativã ºi
purificatoare, atât pentru interpret, cât ºi pentru ascultãtor.

Într-un astfel de univers spiritual, dominat de vraja muzicii sferelor,
de ritualitate ºi ceremoniile cotidianului, de credinþe ºi obiceiuri cu
valoare miticã ºi simbolicã, a poposit printre noi ºi Florica Ungur,
aducând cu ea nu numai frumuseþea ºi cântecul acelei lumi, ci însãºi
veºnicia sufletului românesc. A adus, aºadar, Paradisul la vãmile
cuvântului, încercând sã intre în luminã, dar arãtându-ne, pare-se,
mai mult ceea ce decurge din aceastã luminã: viaþa.

*
Florica Ungur a vãzut lumina zilei la început de varã fierbinte, în

preajma celui de-al doilea rãzboi mondial (8 iunie 1939), într-un sat
din apropierea cursului mijlociu al Criºului Repede, de la poalele
Munþilor Pãdurea Craiului – Fâºca, un sat de oameni harnici, strãjuit
de dealuri domoale ºi umbroase, dar cu o istorie strãveche, sat
românesc atestat documentar la 1274, uitat apoi ºi abia în ultimii 50
de ani “intrat” iarãºi în lume, mai ales prin cântecul interpretat fãrã
egal de dãscãliþa de limba latinã, un mesager al melosului românesc
de mare talent ºi de o exemplarã conºtiinþã artisticã. Copilãria, chiar
ºi o bunã parte de adolescenþã ºi prima tinereþe petrecute aici îi vor
inocula dragostea ºi respectul pentru spiritualitatea locului, pentru
modul de viaþã al satului românesc, pentru valorile acestuia, pe care
nu le va trãda niciodatã.

Clasele primare ºi elementare le face în localitatea natalã, iar
cele liceale – în Vadu Criºului, prima aºezare ruralã de prin aceste
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pãrþi - pare-se – în care s-a înfiintat un liceu. Între 1957 – 1962
urmeazã cursurile Facultãþii de Filologie (secþia limbi clasice) a
Universitãþii din Bucureºti. Acum este “descoperitã” de Mihai Pop,
care este impresionat de vocea ºi repertoriul studentei la “clasice”,
ceea ce-l determinã s-o trimitã la Fâºca pe prof. Elisabeta
Moldoveanu, ca sã cerceteze zona; aceasta se întoarce la Bucureºti
cu mama Floricãi Ungur ºi încã douã persoane, pentru a face
înregistrãri la Radio ºi pentru Arhiva de Folclor a  Institutului de
Folclor.

În anul 1963 este repartizatã profesor de limba latinã la Oradea;
îºi va desfãºura activitatea în special la Colegiul Naþional “Mihai
Eminescu”. Tot în acest an, se înscrie la ªcoala Popularã de Artã
din Oradea (clasa Silvia Pop de Popa). Anul urmãtor, debuteazã la
TVR, într-o transmisie de la Oradea, alãturi de Dumitru Sopon, Maria
Haiduc, Elena Haºaº.

Prestaþiile de excepþie ale Floricãi Ungur sunt rãsplãtite cu o
sumedenie de premii ºi diplome, de la Premiul I ºi titlul de laureat la
Concursul pe þarã al formaþiilor artistice de amatori, în 1967, sau
Diploma Casei de Culturã din Leningrad, în 1972, pânã la Premiul
Fundaþiei Culturale “Ethnos”, în 1999, sau Diploma de Excelenþã a
Festivalului Internaþional “Nunta Zamfirei”, în 2001. I s-a conferit
ordinul Meritul cultural clasa I în grad de Cavaler ºi a primit Diploma
de Excelenþã a TVR la aniversarea a 50 de ani de existenþã.

A înregistrat la radio, TVR ºi Electrecord 156 de cântece, pânã
în 1990 fiindu-i editate zece discuri “Electrecord”  ºi patru casete, a
colaborat cu mai toate orchestrele ºi ansamblurile folclorice din
România, a participat la fãrã numãr emisiuni ºi turnee în þarã ºi
strãinãtate, a fost protagonista mai multor filme de televiziune ºi
documentare; a fost apreciatã de profesioniºti ai culturii tradiþionale
ca Traian Mârza, Ioan T. Florea, Corneliu Bucur, Victor Parhon,
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Marioara Murãrescu, Elize Stan, Sofia Popa etc., ºi de oameni de
culturã care s-au exprimat în scris la superlativ despre interpreta
Florica Ungur (Vasile Vetiºanu, Ioana Proca, Gabriela Hurezean,
Carolina Ilica, Teodor Criºan, Ioan Laza, Ion Davideanu, Nicoale
Brânda, Viorel Horj, Valentin Buzlea, Dumitru Chirilã, Smaranda
Jelescu, Petru Maliþa etc.). Douã absolvente ale Universitãþii din
Oradea (Adriana Popa-Hexan ºi Valeria Ruje) ºi-au susþinut lucrãrile
de licenþã cu studii despre activitatea ºi repertoriul Floricãi Ungur.

În ultimii ani, îndrumã ºi cristalizeazã primii paºi ai câtorva tinere
interprete de real talent: Corina Lele, Otilia Haragoº, Ioana Urs etc.

*
Florica Ungur cultivã, cu predilecþie, doina (trãgãnata, hora), dar

ºi cântecul de joc, cântecul de nuntã, cântecul de cãtãnie etc., în cea
mai bunã tradiþie folcloricã. De altfel, fãrã pic de teamã de a greºi,
se poate afirma cã Florica Ungur este una dintre cele mai mari
doinitoare din muzica noastrã folcloricã, una dintre cele mai autentice
ºi fidele interprete de folclor muzical românesc. Ascultând-o în paralel
cu informatoarele sale, rãmâi uimit de fidelitatea ºi profunzimea cu
care urmãreºte linia melodicã ºi esenþa comunicãrii. Indiscutabil,
acesta este rezultatul unei trãiri, al unei fiinþãri puternice la nivelul
fondului, dar ºi al unei culturi muzicale bine asimilate. Avem de-a
face, aºadar, cu o conºtiinþã artisticã exemplarã (v. ºi “Cine-o zis
întâi doina/ I-o fost arsã inima…”; “Slobozi, Doamne, glasul meu/
Þângalãu peste pãrãu…”), care-o aºeazã pe Florica Ungur într-o
familie ilustrã de interpreþi de muzicã popularã autenticã: Maria
Tãnase, Maria Lãtãreþu, Ioana Radu, Ileana Constantinescu, Grigore
Leºe, Sofia Vicoveanca, Tatiana Mihali, Angela Baciu, Maria Butaciu,
Lucreþia Ciobanu, Florica Bradu, Florica Duma, Felician Fãrcaºu,
fraþii Petreuº, Dumitru Sopon, Ioan Bocºe etc. Pe toþi aceºti interpreþi
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îi caracterizeazã respectul pentru autenticitatea faptului folcloric,
tendinþa de re-creare a stãrii care l-a generat, grija pentru linia
melodicã ºi pentru graiul specific zonei din interiorul cãreia provin,
altfel spus: sublimarea actului artistic ºi realizarea unei felii de viaþã
cât mai veridicã, cât mai înrãdãcinatã în realitatea satului românesc.

De aceea, iubitorii ºi cunoscãtorii culturii tradiþionale vor cãuta
aceastã muzicã mai puþin spectaculoasã, mai puþin antrenantã, într-
un limbaj mai aparte – regionalizat sau chiar arhaizat -, dar de
rezonanþe emoþionale mult mai profunde ºi statornice. Desigur, un
cântec de înstrãinare, o trãgãnatã care evidenþiazã dramatismul
despãrþirii de cei dragi este mai puþin antrenantã decât un elogiu
birtuþului ºi uiegii, dar reliefeazã un mod de viaþã ºi o filosofie
specifice þãranului: “Maicã, nu mã sfãdi rãu/ Pânã ce-s la pragu tãu/
Dupã ce m-oi strãina/ Cu prânzu mi-i aºtepta/ Cu prânzuþu cald la
masã/ ªi cu apã rece-n vasã/ Da prânzuþu s-a rãci/ Apa-n vasã s-a-
ncãlzi/ Io, mãicuþã, n-oi veni/ ªi-atunce þi-o pãrè rãu/ Cã m-ai dat din
satu mneu…”

La fel, moara lu’ nu-ºtiu-cine poate înlocui crâºma, dar nu ºi
înþelepciunea travaliului cotidian ºi a rostului cântecului în viaþa celui
care trudeºte: “Pânã-i soare pã rãzoare/ Nu s-aude-o horitoare/ Dacã
soarele-asfinþeºte/ La tãtã holda horeºte/ ªi-aºa cântã de cu drag/
Tremurã frunza de fag…” Funcþiile ºi forþa extraordinarã a cântecului
nu ating numai natura, ci-l urmeazã pe om ºi în lumea de dincolo:
“U-iu-iu pânã ce-s viu/ Dac-oi muri, mort sã fiu/ U-iu-iu cã ºi-n
mormânt/ Facu-mi voia ºi-am sã cânt…”

*
Florica Ungur, “aceastã fantasticã pasere a cântecului, a înviorat

plaiurile Ardealului, punând pe colnice rouã ºi bucurie, relicte dintr-
un ultim secret al þãranului în dorinþã lui de a lovi cerul cu bãþul…
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Venind cu graiul de acasã al pãrinþilor ºi al strãmoºilor, beneficiind ºi
de bunã conservare a muzicii ºi a tradiþiilor în aceastã zonã a þãrii,
înzestratã fiind cu o aleasã culturã ºi cu un rafinat gust pentru autentic
ºi inedit – ea cultivã doina cea trãgãnat curgãtoare, cântecul de joc
ºi de nuntã ºi cântecul de jale – “ºoptit” ºi “fluierat” – mai mult
bocet, dar de un colorit aparte.

Vocea caldã, cu un timbru specific, modulatã cu uºurinþã, ºi
versurile încãrcate metaforic, deºi foarte simple – concurã în egalã
mãsurã la crearea unei stãri “poetice” greu de înlãturat din sufletul
ascultãtorului. Cântecul, chiar cel de joc, îmbracã o dulce aureolã
melancolicã, el se circumscrie vieþii rurale din care a izvorît, înnobilând
satul ºi oamenii lui.” ( Lucian Steia, Marginalii la cântãrile Floricãi
Ungur, în “Alma Mater”, nr. 9-10 (33-34), an V, octombrie-noiembrie
1973)

Florica Ungur, cea care în viaþa de toate zilele se apleacã cu
mare dragoste asupra lui Cicero, Horaþiu sau Tacit, a înþeles bine cã
succesul muzicii populare îºi are lãcaºul în vatra din care aceasta a
izvorît, a înþeles ºi mai bine cã numai fidelitatea interpretativã are
virtual în sine ineditul, de care cei mai mulþi interpreþi ai zilelor noastre
s-au depãrtat biniºor (…). Graiul, aºa cum s-a conservat în limbajul
preabunilor noºtri pãrinþi ºi bunici, este nu numai un sâmbure
metaforic, este însãºi garanþia poeziei. El dã relief ideii prin puterea
de imagine în sine, chiar atunci când simplitatea unor gânduri ar
pãrea tangente efemeritãþii. (Lucian Steia, Despre cântare ºi Florica
Ungur – aºa cum nu s-a mai scris, în Opinia studenþeascã, nr.1, an
I, aprilie 1974)

*
În folclor, ca ºi în alte domenii ale artei, au existat câteva (ºi nu

puþine) personalitãþi verticale care, aidoma copacului în bãtaia
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vânturilor potrivnice, cu cât ºi-au înfipt mai adânc rãdãcinile în glie,
cu atât ºi-au desfãºurat coroana mai semeaþã sub cer. Florica Ungur
este una dintre ele. Intratã de mult în conºtiinþa publicului meloman
din judeþ ºi þarã, ea reediteazã mitul tinereþii fãrã bãtrâneþe a cântecului.
Aceeaºi prospeþime, culoare ºi fior artistic ca ºi în vremea debutului.
Fireºte, interpreta ºi-a descoperit de atunci noi drumuri spre inima
doinei culeasã din tremurul frunzei codrului, din murmurul potolit sau
învolburat al Criºului Repede, din gurile celor ce-au pãstrat-o ºi i-au
conferit o valoare testamentarã în numele generaþiilor trecute ºi
viitoare. ªi-a îmbogãþit repertoriul solistic cu piese de o stranie
frumuseþe, culese direct de la sursã, în care nu ºtii ce sã admiri mai
întâi, tulburãtoarea expresivitate a versurilor, dimensiunea melosului
sau sinteza amândurora. Nimic nu este de prisos în aceastã minunatã
alcãtuire. O sinceritate a rostirii definitorie sufletului complex, bogat
în vibraþii, al creatorului anonim, cenzureazã orice exces ºi potenþeazã
prin ardenþa trãirii fiecare nuanþã. Pentru a realiza asemenea
performanþã este nevoie însã nu numai de instinct, ci ºi de culturã.
Talentul moºtenit se subþiazã sau primeºte direcþii imprevizibile dacã
nu este subordonat unei priviri mai adânci. Mi se pare cã Florica
Ungur reprezintã cazul interpretului care ºi-a asumat prin culturã
moºtenirea talentului. Aceastã privire superioarã a fãcut-o sã evite
concesiile ieftine fãcute gustului – comercial, îndoielnic. Ea ºi-a
pãstrat intactã demnitatea cântecului devenind, în acest sens, model
pentru generaþiile tinere ºi foarte tinere. (Viorel Horj)

*
Între prestigioasele interprete prin intermediul cãrora melosul

popular bihorean ºi-a câºtigat marca unei remarcabile autenticitãþi,
intrând cu întregul lui fond de simþire ºi expresie în circuitul naþional,
numele Floricãi Ungur nu poate fi omis. ªi nu numai pentru inflexiunile
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melodice ale unui timbru vocal specific, racordat mereu la o gamã
sufleteascã de sensibilã ºi largã vibraþie, ci ºi pentru caracterul
reprezentativ al textelor. Aceastã înþelegere faþã de de ceea ce
înseamnã cu adevãrat “cuvânt” ºi “melodie” nu este numai consecinþa
talentului nativ, instinctului de comunicare spontanã cu un univers
cunoscut, ci ºi a perseverenþei, a unei detaºãri lucide pe care þi-o dã
instruirea temeinicã, cultura.

Altfel spus, pentru Florica Ungur, cântecul popular din Bihor nu
reprezintã o realitate preluatã, ci una asumatã, înþelegând prin aceasta
cãutarea unei fericite corespondenþe cu fondul melosului ºi restituirea
lui, prin filtrul sensibilitãþii proprii, în nota lui cea mai specificã. Cine
îi ascultã doinele bãtrâneºti va rãmâne surpirns de accentele calme,
învãluitoare, în care sentimentele puternice ard mocnit, ca focul sub
spuzã. Nici când ritmul este mai sãltãreþ interpreta nu pãrãseºte
mãsura echilibrului, afectarea, artificiul, efectele fãrã acoperire în
realitate fiindu-i cu totul strãine.

Explicaþia popularitãþii vocii sale se aflã tocmai aici, în arta cu
care Florica Ungur ºtie sã fie sentimentalã fãrã exaltare, ºi lucidã
fãrã ariditate. Profesoarã de limba latinã, ea cunoaºte atât de bine
cã drumul spre acea fons aurea a poporului nu-l poþi face decât
grãbindu-te încet! (Viorel Horj)

*
Aprecierea deosebitã de care Florica Ungur se bucurã în þarã ºi

peste hotare, discurile editate de “Electrecord”, prezenþa în programul
emisiunilor de radio ºi televiziune sunt suficiente, credem, pentru a
argumenta calitãþile artistice deosebite de care dispune aceastã
recunoscutã interpretã a cântecului popular bihorean. ªi din acest
motiv vom insista mai puþin asupra lor. Ceea ce dorim sã subliniem
sunt câteva lucruri mai puþin cunoscute marelui public, câteva
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elemente care fac din Florica Ungur un prototip al interpretului de
muzicã popularã, alãturând-o unei serii, din pãcate limitatã azi la numai
câteva nume, ce va deschide, dupã opinia noastrã,  ºi va consolida o
direcþie nouã, o modalitate de þinutã artisticã superioarã a ceea ce
este ºi trebuie sã fie în condiþiile actuale valorificarea scenicã a
folclorului. (…)

Surprinderea pe viu ºi de la sursa cea mai autorizatã a faptului de
folclor, în desfãºurarea sa concretã, cu toate modificãrile ce survin
ca urmare a întregii evoluþii social-culturale, oferã cea mai sigurã
garanþie selecþiei ºi fixãrii repertoriului. Este acest mod de a concepe
activitatea, de a întocmi repertoriul ºi o posibilitate, poate cea mai
sigurã, ºi hotãrîtoare în acelaºi timp, de a-þi face ceea ce am denumi
noi culturã folcloricã. Culturã ce include parcurgerea unor materiale
teoretice ºi o bunã cunoaºtere a terenului.

Am insistat asupra tuturor acestor probleme pentru cã ni se par
de o actualitate stringentã ºi decisive în momentul în care accentul
principal cade pe respectarea caracterului autentic al valorificãrii
creaþiei populare. Pentru cã, va trebui sã recunoaºtem, nu ne mai
putem mulþumi cu soliºti fãrã culturã folcloricã solidã. Ca sã nu mai
vorbim de practicile care nu au nimic comun cu arta, cu autenticitatea
ºi valorificarea în sens major a folclorului, de acele cazuri în care
text ºi melodie, manierã de execuþie ºi interpretare, rod al
“compoziþiei’ unora ºi altora, sunt adesea nu numai nefolclorice.
Amatorismul, în sensul peiorativ al cuvântului, a fãcut destul rãu ºi,
vrând-nevrând, va trebui sã disparã. (Al. Dobre, 1973)

*
- În contextul cântecului popular bihorean aþi constituit

împreunã cu celelalte Florici o generaþie de aur. Ce vine dupã
dumneavoastrã?



Ioan Degãu  Miron Blaga

46

- Generaþia noastrã a dat tot cea a avut mai bun, aducând fiecare
dintre noi, prin specificul personalitãþii sale, obolul lui întru permanenþa
ºi mãreþia cântecului popular bihorean. A fost o concurenþã loialã
între noi, între Florici în primul rând, dar nu numai, concurenþã din
care a ieºit ce se ºtie. Dintre cei care vin dupã noi, sunt unii dãruiþi
de Dumnezeu cu glas ºi talent. Poate, însã, le lipseºte exigenþa
noastrã, poate iubirea noastrã. ªi, nu în ultimul rând, un spor de
informare culturalã, în primul rând cea aferentã lumii satului românesc.

- Care sunt cele mai frumoase cuvinte care s-au spus sau
scris despre dumneavoastrã?

- Dintre cele multe, pe care admiratorii mei le vor putea citi, o
parte pe pliantul CD-ului Bate vât de la Orade, citez aici doar
frumoasele cuvinte pe care colegul dumneavoastrã, poetul Miron
Blaga, le-a scris despre mine: “Ascultând-o cântând pe Florica Ungur,
sufletul se desprinde de banalul cotidian ºi se apropie de divinitate,
misterios, dar sigur. Cãci, în cântecele ei fãrã pereche, cu aer de
munþi sâlhui, sunt feliile noastre de viaþã autentic româneascã,
veacurile noastre de dãinuire ºi culturã, accentele noastre de
îndumnezeire. Iar pe buzele acestei flori de colþ a Bihorului, Orpheu-
tracul ºi-a pus ghirlanda de lauri ºi iubire, în vreme ce vatra
româneascã a învrednicit-o cu picãtura de lacrimã ºi sânge a
înveºnicirii”.

- Deºi îmi vine greu sã spun, am impresia sã, în ultima vreme,
prea mulþi soliºti profesioniºti de muzicã popularã aduc mai multe
deservicii decât servicii cântecului românesc prin compromisurile
pe care le acceptã…

- Cu tristeþe trebuie sã spun cã, din pãcate, aveþi dreptate. Chiar
ºi soliºtii profesioniºti abdicã de la principiile sacre ale autenticitãþii
cântecului, principii pe care le-au respectat cândva ºi prin care au
ajuns ceea ce au ajuns. Lor li se adaugã cohorta de neaveniþi care
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intrã în cetatea cântecului popular tropãind din picioare. Abdicãrile
lor pervertesc ºi gustul publicului. Mai ales al celui tânãr, care nu
mai cunoaºte folclorul de la sursã. Pentru mine, cântecul interpretat
de femeile de la þarã rãmâne singurul reper artistic. Toatã viaþa mea
am vrut doar sã egalez gestul lor. “Auzi, mã fatã, tu cânþi ca maica”,
mi- a zis prin ’70, Teodor Carþiº, originar din Rogoz – Bihor, pe
atunci director al “Electrecord”. E unul dintre cele mai mari omagii
care mi-au fost aduse.

- ªi pentru cã tot am ajuns la “Electrecord”…
- Am înregsitrat la viaþa mea zece discuri ºi patru casete. Evident,

am pus în ele tot ce am gândit cã e mai semnificativ din repertoriul
meu artistic.

- Apropo de acest repertoriu. Dacã aþi fi obligatã, astãzi, sã
alegeþi, din tot ce aþi cântat, doar zece cântece, la care v-aþi
opri?

- Multe dintre ele sunt cuprinse în CD-ul ce urmeazã sã-l lansez
pe 1 mai. Obligatã sã aleg, deºi mã simt vinovatã faþã de mine ºi mai
ales faþã de cântec, zic: Noi merem dupã mireasã, Cine nu ºtie ce-
i doru, Bate vânt de la Orade, Oi, li, li, frunzã galbãnã, Rãsari,
lunã, codrilor, Eu de-acela om am fost, Pã drumu Stânii de Vale,
Toarce, furculeana mea, Codrule, face-te-ai nor, Mult mã-ntreabã
inima… (fragmente dintr-un interviu acordat lui Nicolae Brânda,
2001).
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Maria Haiduc:

eterna tinerete a cântecului,
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Bihorul, spunea recent Marea Doamnã a etno-muzicologiei
româneºti, Emilia Comiºel, este una dintre cele mai puternice ºi
reprezentative zone ale cântecului românesc, cu un folclor bogat ºi
complex, de o varietate de ritmuri, forme ºi culori ieºite din comun,
iar interpreþii de muzicã popularã de aici sunt, poate, cei mai
reprezentativi – un numai pentru talentul lor, prin pregãtirea lor, cât,
mai ales, prin trãirea care-o încorporeazã cântecului. “Ei trãiesc ceea
ce cântã, pentru ei cântecul este un mod de fi, o stare a fiinþei, poate
de aceea, aici, folclorul românesc este în plinã expansiune, trãind o
eternã tinereþe”…

Din aceastã zonã, purtând aceste atribute de excelenþã, cobora –
cu mai bine de o jumãtate de veac în urmã – în Universul Cântecului,
ºi Maria Haiduc, o voce superbã, cu un repertoriu inedit, de o
autenticitate frustã, plinã de nerv ºi ritm, care a atras imediat atenþia.
Era, de altfel, prima apariþie remarcabilã, dupã Elisabeta Pavel, alãturi
de Traian Hurgoi, Maria Dumitraº, Elena Haºaº, Elvira Lerinþiu, cu
care, ani de-a rândul, va împãrtãºi ºi împãrþi bucuriile marilor împliniri
artistice. Cãrora, peste câþiva ani, li se vor alãtura ºi Floricile Bihorului,
Dumitru Sopon ºi Marioara Precup, artiºti-interpreþi de-o demnitate
ºi-o frumuseþe a cântecului exemplare, prieteni de-o viaþã ai Mariei
ºi de veºnicia melosului românesc.

Talent puternic, prezenþã scenicã fermecãtoare, repertoriu de
tezaur, deschizãtoare de drumuri, toate o recomandã pe Maria Haiduc
Filarmonicii orãdene, ca ºi atenþiei radio-ului ºi televiziunii naþionale,
a cãror colaboratoare de marcã, extrem de îndrãgitã, a devenit. Este
selectatã ºi participã la turnee de mare succes în þarã ºi strãinãtate
(Festivalul Tineretului ºi Studenþilor de la Moscova, apoi în fosta
Iugoslavie, Ungaria, Spania, Franþa, Germania, Italia, Portugalia etc.),
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i se înregistreazã zeci de melodii (ºapte discuri Electrecord) personale
ºi alte patru colective, peste 10 casete ºi CD-uri. Melodiile ei,
majoritatea culese de prin satele Bihorului, în trudnice zile ºi nopþi de
neodihnã, devin “ºlagãre”, cucerind prin originalitate ºi prin
profunzimea conþinutului, prin arta interpretativã fãrã cusur, îndelung
ºlefuitã.

Truda neostenitã pusã în slujba folclorului românec, calitãþile
vocale, activitatea laborioasã îi sunt rãsplãtite încã din 1972, când i
se acordã ordinul “Meritul Cultural” cl. III, “pentru pãstrarea ºi
promovarea muzicii româneºti”. La aniversarea a 40 de ani de
activitate (1955-1995), Inspectoratul pentru Culturã  ºi Culte al
judeþului Bihor îi acordã diploma “pentru merite deosebite în
interpretarea ºi promovarea melosului bihorean”, iar Ministerul
Culturii ºi Cultelor, în 2002, “pentru contribuþia de excepþie în
promovarea folclorului românesc”, îi decerneazã “Diploma de
excelenþã”. Tot anul 2002 îi aduce o altã binemeritatã distinþie –
“Crucea naþionalã Serviciul Credincios” cl. III, acordatã de
Preºedenþia României.

În anul 2004, preºedintele României îi conferã Ordinul “Meritul
Cultural”, în grad de ofiþer “Arta Spectacolului”, în semn de apreciere
a activitãþii ºi pentru dãruirea ºi talentul interpretãrii pus în slujba
artei scenice ºi a spectacolului.

De la 1 iulie 2005 a preluat emisiunea “Criºule, pe malul tãu” la
TV Naþional Beiuº.

În noiembrie 2005 Casa de discuri Electrecord a editat un CD
Maria Haiduc, “Criºule, pe malul tãu”, cu ocazia a 50 de ani de la
debut.

Casa de Culturã a Sindicatelor Oradea, unde activeazã din 1992,
la 8 martie 2006, împreunã cu Fundaþia de Culturã ºi Artã Popularã
“Maria Haiduc” au aniversat cu mare fast împlinirea a 50 de ani de
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activitate profesional-artisticã. Tema spectacolului: Transferarea
cãtre noua generaþie de interpreþi a repertoriului Mariei Haiduc.
“De ce sã se mutileze o melodie culeasã cu mult sârg ºi grijã în urmã
cu 30 – 50 de ani, înregistratã, popularizatã ºi sã nu fie cântatã aºa
cum este, cu melodie ºi text avizat de marii noºtri înaintaºi în cultura
folclorului românesc? De ce din trei melodii sã faci una, adicã o
FÃCÃTURÃ?” – întreba ºi se întreba, atunci, Maria Haiduc.

În urma propunerii fãcute de Casa de Culturã a Sindicatelor cãtre
Primãria Municipiului Oradea, în noiembrie 2006 i-a fost conferit
titlul de “CETÃÞEAN DE ONOARE AL MUNCIPIULUI
ORADEA”, o recunoaºtere a activitãþii în cadrul Ansamblului
“Nuntaºii Bihorului”, ansamblu care are o vechime de peste 50 de
ani.

La 4 august 2007 i s-a conferit titlul de “Cetãþean de onoare” al
comunei Cefa.

*
Maria Haiduc a fãcut din cântat o profesiune de credinþã.
Activitatea de culegãtor de folclor, în special a cântecului popular,

este materializatã de Maria Haiduc în trei volume (manuscrise), în
care textele sunt transcrise pe note, totul fiind realizat dupã cele mai
riguroase criterii ºtiinþifice, ceea ce o aºeazã în pleiada iluºtrilor
cercetãtori ºi culegãtori de muzicã românescã, deschisã de Bartok
ºi Brãiloiu. Cele douã cãrþi apãrute deja (Cântecele mele ºi
Cântecele noastre, 2003) reprezintã doar o selecþie din aceste
volume din repertoriul cu care Maria Haiduc a încântat ºi cucerit
publicul.

Relevante pentru personalitatea de excepþie a Doamnei Cântecului
bihorean sunt ºi emisiunile sale, la TVS Oradea ºi apoi la Naþional
TV Beiuº, unde promoveazã tinerele talente ºi-i þine în atenþie pe
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interpreþii ansamblurilor ºi formaþiilor bihorene, dar ºi pe reprezentanþii
de frunte, mai ales din Ardeal, ai incomparabilului cântec popular
românesc, ca ºi Muzeul Fundaþiei “Maria Haiduc”, cu peste 500 de
exponate originale.

Anamaria Gal îºi ia diploma de licenþã cu lucrarea Maria Haiduc,
Doamnã a cântecului bihorean.

În fond, viaþa ºi activitatea Mariei Haiduc sunt ele însele un tezaur,
un tezaur izvorît ºi întors neamului, geniului acestui neam, nepreþuitei
lui bogãtii sufleteºti; sunt ele însele un cântec – cântecul de dragoste
ºi credinþã în marile valori, în harul dumnezeiesc cu care Domnia-sa
a fost investitã de Pronia Cereascã.

Maria Haiduc s-a nãscut în 29 septembrie 1939, la Oradea. Dupã
absolvirea liceului (actualul “E. Gojdu”), în 1955, îºi începe cariera
de interpret de muzicã româneascã, devenind colaboratoare, apoi
membrã a Orchestrei de muzicã popularã “Danko Pista”, viitorul
Ansamblul folcloric “Criºana”, al Filarmonicii de Stat Oradea.

A înregistrat – la Radio, TVR, “Electrecord” – peste 80 de melodii
de muzicã popularã din Bihor.

A cântat alãturi de “monºtrii sacri” ai folclorului românesc: Maria
Tãnase, Maria Lãtãreþu, Ioana Radu, Rodica Bujor, Lucreþia Ciobanu,
Emil Gavriº, Alexandru Grozuþã, Angela Moldovan etc. etc.

Tudor Jarda a prelucrat, pentru cor ºi orchestrã, cântecul D’aici
pânã la Oradè, iar Gheorghe David, profesor ºi compozitor orãdean,
Badea cu ochii de mure din repertoriul îndrãgitei cântãreþe bihorene,
care a fost invitatã sã cânte ºi la recepþiile în onoarea unor ºefi de
stat: Tito, Jivkov, Kadar etc., ea posedând un repertoriu care include
tor spaþiul românesc, interpretând remarcabil ºi cântece de petrecere,
romanþe, muzicã de café-concert etc.
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*

“Fãrã îndoialã, cântecul popular bihorean ºi-a trãit perioada sa de
glorie în vremea Floricilor – Ungur, Bradu, Duma - impuse de valoarea
cântecului lor, aºezat sub semnul unei triade onomastice încântãtoare.
Lângã ele, pornitã chiar ceva înaintea lor, evoluând la acelaºi nivel
valoric, Maria Haiduc a dat substanþã acelei generaþii de aur a soliºtilor
de muzicã popularã din Bihor. Încet, încet, prin voia vremurilor, Floricile
sunt tot mai puþin prezente în “scenã”. Maria Haiduc, însã, nu pare
dispusã sã plece steagul. O demonstreazã noile sale apariþii pe piaþa
cântecului popular, înregistrãrile de ultimã orã…

- Doamnã Maria, chiar aºa, cum stãm cu steagul cântecului
popular? Tot sus?

-    Un interpret, atâta timp cântã, cât poate. Dacã eu pot sã fac
treaba asta, cel puþin la fel de bine cum am fãcut-o pânã acum, nu
vãd de ce m-aº opri. Cât am sã pot, am sã cânt, când nu, am sã mã
retrag frumos.

- Din generaþia dvs., adicã Maria Haiduc+Floricile+Viorica
Flintaºu, sunteþi singura care þineþi piept timpurilor, sau îmi pare
mie?

- Aºa mi se pare ºi mie. Vedeþi, toatã generaþia noastrã de soliºti,
deci eu ºi Floricile, am iubit cântecul popular, ne-am dãruit lui. Poate
eu l-am iubit mai cu patimã. Aceastã permanenþã a mea vine ºi din
patimã, ºi din talent, dar ºi din sentimentul unei obligaþii civice, pe
care simt cã o am. Imediat dupã revoluþie, ministrul Culturii de atunci,
Andrei Pleºu, altfel om de culturã de valoare deosebitã, punea, retoric,
întrebarea dacã nu cumva în România se cântã prea mult folclor. Pe
mine afirmaþia lui m-a speriat, iar apoi m-a mobilizat. Astea sunt
rãdãcinile noastre, cântecul ºi tradiþiile! Dacã tãiem rãdãcinile, ce se
alege de copac? Am dat  atunci telefoane la colegii mei de breaslã ºi
de generaþie din toatã þara, telefoane, ca niºte semnale de alarmã.
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- Dacã acum ar trebui sã cântaþi un singur cântec, dintre
cele cântate, care ar fi acela?

- “Lumea zice cã eu cânt/ Tot ea zice cã n-am gând/ Da’ io-
atâtea gânduri am/ Câte zile-s într-un an./ Numa’ unu’-aºa mã bate/
Sã le las încol’ pe toate/ Lasã cânt sã-mi fac voia/ Cã mi-e dragã
mult lumea…”

- Dacã tot am vorbit despre dumneavoastrã ºi despre Florici,
iubitorii de folclor ºtiu ce vã uneºte. Poate mai puþini ºtiu ce vã
desparte.

- Poate personalitatea mea a fost mai pronunþatã. Înþeleg prin
personalitate voinþa de a face ceva. Cam tot ce am fãcut, din multul
sau puþinul care l-am fãcut, l-am fãcut cam singurã. M-am bãtut
pentru orice. Apoi mi-a plãcut sã haiducesc, sã fiu liberã ºi sã cânt.
Dincolo de asta, din partea mea, toþi cântãreþii au încãput sub soare.
N-am agreat luptele de culise. Cât am putut, i-am ajutat pe alþii. Îi
ajut ºi acum pe cei mai tineri. Nimeni nu mi-a bãtut vreodatã la uºã
sã mã întrebe ceva ºi sã plece fãrã o vorbã bunã.

- Dupã atâþia ani pe primã linie, cam câte cântece aþi cântat?
- Aproximativ 500. Aproape din toate genurile muzicale, chiar

dacã folclorul a rãmas floarea de lângã inimã. Mi-ar fi plãcut sã fac
ºi operetã. Cred cã posibilitãþi vocale ºi temperament am avut, dar
cum la Oradea n-am avut o scenã liricã… Oricum, oriunde am cântat,
întotdeauna, am început cu douã cântece din Bihor, iar pe scenã am
cântat numai folclor bihorean. În þarã ºi strãinãtate. În þarã, adicã
peste tot în România, cãci eu aº putea spune cã am învãþat geografia
României cântând. Îþi dai seamã cã, în mai bine de patru decenii de
biografie artisticã, în memoria mea s-au adunat multe evenimente.
Am început ºi sã scriu o carte de memorii, dar cum nu ºtiu sã scriu
la fel de bine cum cânt, poate gãsesc pe cineva sã le prelucreze.
Poate chiar copiii mei. Cu aceastã  biografie eu nu mai sunt doar un
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cântec, ci ºi memorie. Mã obsedeazã ideea s-o transmit, de aceea
am înfiinþat ºi Fundaþia Culturalã ºi de Artã Popularã “Maria Haiduc”.
Nu ca sã-mi aduc maºinã, ca alþii, ci sã pot transmite ce am adunat.
Dacã se va înfiinþa acel Muzeu al Satului bihorean, despre care se
vorbeºte, aº vrea ca mãcar o camerã s-o “îmbrac” eu.

- Tot prin Fundaþie, aþi scos la Audio-Pro setul de casete
Maria Haiduc. Dupã câte ºtiu, evenimentul e unic, scot alþii o
casetã, douã, dar trei o datã?...

- Cam toatã viaþa mea am pus-o în aceste casete. Din cele 500
de cântece cântate, am ales 58 de titluri. Douã casete cuprind
exclusiv repertoriu folcloric bihorean, iar una, tot exclusiv, romanþe
ºi cântece de petrecere.

- Câteva titluri?
Folclor: “De-aici pânã la Oradè’”, “Criºule, pe malul tãu”, “Gura

mea ca cetera”, “Dragã mi-i pãlinca-n iagã”, “Bãtrâneþe, cum v-aº
da”, “Mãrs-o maica de la noi”. Iar dintre romanþe, cunoscutele: “La
fereastra casei mele”, “Cãlugãrul din vechiul schit”, “Am iubit doi
ochi albaºtri”, “La fereastra cu zorele”, “Dorurile mele”, “Smaranda”
etc. (Interviu realizat de N. Brânda, “Criºana, 28 martie 1998”)

*
“Exigentã cu ea însãºi, a þinut la autenticitatea, la puritatea

cântecului popular. L-a interpretat într-o gesticã vie, dezinvoltã, de-
o ritmicitate alertã, pasionatã ºi pasionantã, fãrã efecte ieftine ºi
bâlbâieli  scenice. Ritmul ei – ca la cânþãreþii negri – venea din
interiorul cântecului (…) Cântecele, ca femeile n-au vârstã. Pe firul
de luminã al acestui dulce adevãr, Maria cântã, cântã în tinereþea
fãrã bãtrâneþe a sufletului sãu”.  (Al. Andriþoiu)
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*
“Am realizat împreunã emisiuni Radio, am avut prilejul s-o

întâlnesc apoi în concerte ºi spectacole ºi, mai târziu, în studiourile
Televiziunii.

Cum este ºi firesc, în atâþia ani, am aflat ºi bucuriile ºi tristeþile
care erau dincolo de zâmbetul  atât de frumos al Mariei Haiduc.
Erau … Acum, sincerã sã fiu, Maria are mai multe motive sã se
bucure… De ani ºi ani, alinã prin cântec dorurile celor din jur. În
casa ei, lângã un soþ bun, cu minte ºi inimã, urmãreºte realizãrile
celor doi copii ºi zborul lor spre lume. Este mereu alãturi de interpreþi
tineri din zonã cu un sfat, cu o vorbã bunã.

ªi cântã. Privind-o ºi ascultând-o pe Maria Haiduc, parcã ne
vine sã credem cã existã acea “tinereþe fãrã bãtrâneþe” din poveºtile
bunicilor”. (Marioara Murãrescu, TVR Bucureºti)

*
“Printre nenumãratele ºi dãruitele soliste de muzicã popularã

româneascã, numele Maria Haiduc din Oradea se poate înscrie cu
binemeritatã mândrie.

Ea este una din interpretele îndrãgite ale emisiunilor
Radioteleviziunii precum ºi vedeta multor discuri “Electrecord”. ªtie
nu numai sã cânte ci ºi sã-ºi aleagã repertoriul cu deosebitã exigenþã
ºi pricepere artisticã.

Maria Haiduc se distinge prin reale calitãþi interpretative, ea
dispunând de o voce caldã ºi melodioasã, cu un timbru plãcut, fiind
totodatã preocupatã de redarea ritmului ºi lirismului cântecelor
bihorene”. (Theodora Popescu, Radio Bucureºti)
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Adriana  Comsa-Haber:

sensibilitate, vocatie, culturã

,

,
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În primii ani ai deceniului 6 din veacul  trecut a apãrut, pe bolta
cântecului popular,mai întâi  la Arad, apoi la Oradea, o stea din ce în
ce mai strãlucitoare: Adriana Comºa, o tânãrã profesoarã de muzicã,
cu o voce extraordinarã ºi cu o ºtiinþã a interpretãrii remarcabilã.
Absolventã a ªcolii Normale de Fete Sibiu (1957) ºi a Conservatorului
„Gheorghe Dima” din Cluj (1961), Adriana Comºa ia drumul Aradului
ca profesor titular la o ºcoalã generalã ºi solist vocal la Filarmonica
de Stat, pentru a se stabili, în 1964, pentru un scurt interval la Oradea,
ca profesor la Liceul Pedagogic ºi solist la Filarmonicã (pânã în 1968).

Tânãrã, frumoasã, entuziastã, de o devoþiune exemplarã pentru
folclor ºi pentru cântecul popular în special, Adriana Comºa va gãsi
aici, la Oradea, un mediu prielnic pentru talentul ei puternic, având,
totuºi de înfruntat „concurenþa” lui Traian Hurgoi ºi Dumitru Sopon,
Maria Haiduc ºi Elvira Lerinþiu, a Marioarei Precup ºi Elenei Bologa,
dar, mai ales, a Floricilor, care se lansaserã ºi ele la televiziune ºi la
radio ºi „asaltau cu succes celebritatea”. Fire mai puþin bãtãioasã,
dar extrem de harnicã ºi perseverentã, Adriana Comºa va reuºi sã
se impunã alãturi de colegi, devenind un nume în muzica popularã.

Dar, în 1968, Adriana Comºa ia din nou drumul Aradului, unde va
rãmâne pânã în 1971, ca solist la Filarmonicã ºi profesor la Liceul
nr.3. Va continua, totuºi, sã colaboreze, sporadic, ºi cu Filarmonica ºi
colegii orãdeni, de care îºi aminteºte ºi astãzi cu mare plãcere ºi
bucurie, considerând Oradea ºi colegii de la „Popularã” o casã ºi o
familie temporare, dar dragi sufletului, care au pregãtit-o, într-un fel,
pentru viaþã.

În  1971, Adriana  Comºa-Haber se stabileºte, cu familia, la Sebeº-
Alba, profesor la ªcoala Generalã nr.2 ºi la Colegiul Naþional ”Lucian
Blaga”, unde se va statornici pânã la pensionare (2009).
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În cei circa 40 de ani de profesorat în minicipiul Sebeº, a instruit

ºi condus corul ºcolii, grupuri vocale, soliºti vocali (la Casa de Culturã,
la Fabrica de hârtie Petreºti, la Spitalul orãºenesc, la CISEROM
etc.), formaþii ºi interpreþi cu care a participat la diferite festivaluri ºi
concursuri, spectacole ºi turnee – în plan local ºi naþional – obþinând
rezultate remarcabile.

Cu corul ªcoalii Generale nr.2 din Sebeº, la invitaþia Radio-
Televiziunii Române, a înregistrat peste 60 de piese corale ºi a realizat
3 filmãri TV, în perioada 1978-1986.

Din 1976, când a obþinut locul I pe þarã la Concursul Formaþiilor
vocale pentru copii, pânã în 2004, a participat la toate olimpiadele
ºcolare naþionale de muzicã (organizate din doi în doi ani), situându-
se de 12 ori pe locul I, o datã pe locul al II -lea ºi o datã pe locul al III
-lea, la faza republicanã, performanþã greu de realizat chiar ºi de o
ºcoalã de profil!

De asemeni, a ocupat de douã ori locul I la Festivalul Coral „Iacob
Mureºanu” de la Blaj (1985 ºi 1986), locul I la Concursul de
interpretare –grupuri  vocale pentru copii (1988,Lacu-Sãrat, Brãila)ºi
de douã ori locul I la Festivalul coral interjudeþean „Cântaþi cu noi”
de la Oradea (1989, 1990) pentru ca, începând din 1981, Corul ªcolii
Gegenerale  nr.2  Sebeº sã participe la 25 de ediþii ale prestigiosului
Festival Internaþional al Corurilor „Timotei Popovici”, unde a fost de
tot atâtea ori laureat!

Cu aceastã formaþie vocalã, doamna profesor Adriana  Comºa-
Haber a fost invitatã deseori în programe festive judeþene – Dialog
la distanþã, Antena vã aparþine, ori programe omagiale, în cinstea
zilei de 1 Decembrie la Alba –Iulia, la Blaj, la filmãri în Munþii Apuseni
etc. ªi tot cu acest cor ºi aceste grupuri vocale a participat la  toate
manifestãrile din Sebeº cu ocazia Sãrbãtorilor de Crãciun, la Festivalul
”Lucian Blaga”, la zilele Sebeºului etc. etc.
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În semn de apreciere a muncii artistice ºi a rezultatelor obþinute
de-a lungul timpului, corul a fost înscris în Asociaþia Naþionalã
Coralã din România (2000), iar Adriana  Comºa-Haber, ca dirijor,
a fost invitatã de Fundaþia Sound a dirijorilor de coruri la patru
ediþii ale Simpozionului  Internaþional de la Sinaia ºi gratulatã cu patru
Diplome de Onoare din partea Comitetului de Culturã  al judeþului
Alba.

Profesoara Adriana Comºa-Haber a mai primit Diplome de
Onoare din partea Organizaþiei Naþionale a Pionierilor
(1979,1983,1985), Diplome de Merit din partea Primãriei Sebeº
(2006,2007) pentru ca , în august 2003, sã i se decerneze onorantul
titlu de Cetãþean de Onoare al municipiului Sebeº.

Corul „Armonia”, atât de drag Adrianei Comºa, s-a distins ºi în
anii 2005 (la Festivalul de Colinde de la Bistra Mureºului – Diplomã
de Onoare), 2008 (la Festivalul Coral Internaþional Barcelona-
Spania)ºi 2009 (Festivalul Coral Internaþional de la Lugnano-Italia),
unde s- a bucurat de un nesperat, dar binemeritat, succes.

Adriana Comºa a mai lucrat, între 1958-1961, ca profesor
suplinitor de Românã ºi Muzicã la Poiana Sibiului.

Dupã o viaþã dedicatã parcã mai mult ºcolii decãt sieºi, Adriana
Comºa-Haber (n.4 octombrie 1939), aceastã doamnã delicatã ºi
finuþã, vorbeºte cu plãcere mai mult despre elevii sãi ºi despre muzicã,
în general , decât despre sine. ªi, deºi a „abandonat” scena ca
interpretã de muziã popularã, îºi simte viaþa împlinitã prin reuºitele
celor formaþi ºi educaþi de Domnia-sa. „Prin muncã ºi rezultatele
sale pe tãrâm cultural a contribuit la integrarea culturalã a municipiului
Sebeº în patrimoniul cultural al þãrii”- se scrie în prezentarea
cetãþeanului de onoare al urbei de pe râul Sebeº (2003). În 1996,
academicianul Valeriu D. Cotea îi scria doamnei Adriana:”O
întâmplare fericitã a fãcut ca în ziua de 1 decembrie 1996, între
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orele 1630-1700, sã mã bucur, pe lângã odihna fizicã ºi de una spiritualã,
pe care am receptat-o ascultând înãlþãtorul Dumneavoastrã concert
coral transmis la radio. Vã mulþumesc ºi vã felicit pentru calitatea
repertoriului ales ºi îndeosebi pentru mãiestria execuþiei, care m-au
cucerit ºi m-au transportat în sferele înalte ale tradiþiei noastre (...)
Fãrã îndoialã cã o asemenea împlinire presupune talent, mãiestrie ºi
pricepere”...

Activitatea de solist vocal la Filarmonica din Arad ºi Oradea
(1961-1971) nu s-a redus numai la numeroase turnee ºi spectacole
în mai toate oraºele þãrii, ci ºi la înregistrãri pentru radio, televiziune
ºi „Electrecord”, acompaniatã de Orchestra Radio dirijatã de George
Vancu. Tot în aceastã perioadã a colaborat ºi conlucrat cu soliºti
consacraþi: Lucreþia Ciobanu, Rodica Bujor, Ioana Radu, ªtefan
Lãzãrescu, Emil Gavriº, Felician Fãrcaºu, Ion Cristoreanu, Ion Luican,
Alexandru Grozuþã, Ileana Constantinescu, Ion Bogza, Angela
Moldovan, Ana Pacatiuº, Tiberiu Ceia, Benone Sinulescu, Dumitru
Sopon, Ana Pop Corondan, Maria Haiduc, Achim Nica, Florica Ungur,
Florica Bradu etc.

„Era o fatã excepþionalã ºi cânta de te treceau fiorii! ªi era fragilã
ºi delicatã dar de o frumuseþe interioarã greu de prins în cuvinte” –
o caracterizeazã Florica Ungur, iar Maria Haiduc completeazã:”Era
ºi o prietenã ºi o colegã extraordinarã, era o plãcere sã mergi în
turneu cu ea, cu sensibilitatea ºi cu dãruirea ei pentru cântec!”

Chiar aºa! Dar cine-ºi mai aminteºte melodiile Arzã-te focul
noroc, Bãdiþa-i cioban de frunte, Merge dorul meu încet, N-
aibã badea nimica etc?... O voce, o simþire ºi o profunzime de
mare artist. ªi regretul cã s-a oprit undeva pe la mijlocul drumului...


