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Fãrã îndoialã, datoritã folclorului româ-
nesc, naiul a ajuns astãzi unul dintre cele
mai cunoscute, mai apreciate ºi mai îndrã-
gite instrumente din întreaga lume. Sfera
lui repertorialã este foarte cuprinzãtoare,
naiul abordând aproape toate genurile muzi-
cale: muzicã clasicã, muzicã bisericeascã,
jazz, muzicã uºoarã, muzicã de film, muzi-
cã de estradã, cafe concert, colinde etc.

Inexistenþa unei literaturi muzicale de
specialitate, precum ºi dorinþa de a evidenþia
expresivitatea ºi tehnicitatea instrumentului
i-au determinat pe naiºti sã recurgã la
transcripþii ºi prelucrãri ºi în muzica clasicã
(atât din muzica instrumentalã, cât ºi din
cea vocalã), lucru care a iscat controverse
nu de puþine ori.

Cel mai vast repertoriu al muzicii clasice
interpretat la nai este cel aparþinãtor Baro-
cului. Naiºtii au abordat foarte multe din
genurile muzicale ale acestei epoci:suita
(allemanda, couranta, sarabanda, giga,
menuetul, siciliana), gavota, aria, sonata,
partita, concerto grosso. Principalii com-
pozitori a cãror operã face parte repertoriul
naiului, sunt: J.S. Bach, A. Vivaldi, G. Ph.
Telemann, G. F. Handel, A. Marcelo, J.J.
Quantz, A. Corelli, C.P.E. Bach, T. Albinoni,
F.M. Veracini, G. Torelli, L. Boccherini.

În ceea ce priveºte Clasicismul, creaþiile
lui J. Haydn, W.A. Mozart ºi L.v. Beethoven
constituie de asemenea un repertoriu foarte
vast pentru nai. Naiul se preteazã bine la
interpretarea muzicii compozitorilor
romantici: Fr. Schubert, R. Schumann, F.
Mendelsshon, F. Chopin, F. Liszt, J.
Brahms, C. Saint-Saens, Ch. Gounod, J.
Strauss, A. Dvorak; sunt interpretate multe
arii din operele lui W.A. Mozart, G. Bizet,
G. Verdi, G. Rossini, G. Puccini.

Literatura muzicalã a secolului XX abor-
datã de nai este reprezentatã prin compozi-
torii G. Enescu, B. Bartok, T. Jarda, A.
Vieru, C. Dimitrescu, I. Ivanovici, în special
în creaþiile a cãror fundament este folclorul.
Creaþia vocalã a compozitorilor români
constituie ºi ea o bogatã sursã de inspiraþie
în alegerea repetoriului naiului: S. Drãgoi,
G. Dima, D.G. Kiriak, T. Brediceanu, I.
Vidu, Gh. Cucu, N. Bretan, Ioan D. Chi-
rescu, M. Jora, Gh. Popescu - Brãneºti etc.

Cât priveºte muzica modernã a secolului
XX (atonalismul, neomodalismul, aleato-
rismul), aceasta nu constituie încã o bazã
repertorialã pentru nai.

Transcriptii si prelucrãri
din muzica clasicã
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Principalele instrumente din care se fac
transcripþii pentru nai sunt flautul, vioara,
oboiul, clarinetul ºi pianul.

În realizarea de transcripþii ºi prelucrãri
ale capodoperelor din muzica clasicã apar
atât aspecte pozitive, cât ºi aspecte dis-
cutabile.

Un aspect pozitiv este faptul cã naiul
iese din sfera folclorului, care l-a consacrat,
ºi abordeazã alt gen de muzicã, nefiind aºa-
dar un instrument limitat. Aspectul parti-
cular ºi inconfundabil al timbrului de nai îi
conferã deosebite valenþe interpretative,
remarcabile în piesele lente, de o mare
expresivitate: Ave Maria - Fr. Schubert, J.S.
Bach, Ch. Gounod, Largo - G.F. Handel,
Simfonia (din Cantata nr. 156) - J.S. Bach,
Arie (din Suita a III-a pentru Orchestrã) -
J.S. Bach ºi foarte multe altele. De ase-
menea, interpretarea pieselor cu un grad
ridicat de dificultate: Alla Turca - W.A.
Mozart, Dans ungar nr. 5 - J. Brahms etc.
reliefeazã virtuozitatea naiului, ale cãrui

posibilitãþi tehnice sunt totuºi reduse, com-
parativ cu ale altor instrumente de suflat ºi
nu numai.

În ceea ce priveºte aspectele discu-
tabile, însãºi construcþia naiului în tonalitãþi
ca Sol majore, Do major, Fa major reduce
abordarea pieselor muzicale scrise într-o
altã tonalitate. Astfel, se ajunge la transpo-
ziþie, modificându-se tonalitatea de bazã.
Transpoziþia va surveni, natural, ºi la instru-
mentul sau instrumentele de acompa-
niament: pian, orfã, clavecin, instrumente
de percuþie, harpã etc. Acest lucru nu este
totdeauna realizabil, mai ales dacã acom-
paniamentul este realizat de orchestrã (de
camerã, simfonicã).

Datoritã ambitusului destul de redus al
naiului (douã octave ºi jumãtate), în textul
muzical pot surveni modificãri: executarea
intervalelor rãsturnate în locul celor indi-
cate, repetarea în acelaºi registru a unui
pasaj (arpegii, game), care altfel ar depãºi
întinderea naiului, interpretarea unui pasaj

din registrele acut sau supra acut în registru
mediu, dacã acesta trebuie executat în piano
sau pianissimo, comprimarea cadenþei me-
lodice etc. Ornamentele cu alteraþii (care
prespun înclinarea rapidã a instrumentului)
sunt foarte greu de realizat. Din aceastã
cauzã, câteodatã nu se executã tot orna-
mentul, sau, în unele cazuri, se cântã
simplu, fãrã niciun ornament. Dacã
transcripþia nu este fãcutã dupã instru-
mente de suflat, se ajunge chiar la eliminarea
unor note din piesa muzicalã, fapt datorat
lipsei de aer.

Aºadar, transcripþiile ºi prelucrãrile pot
afecta stilul interpretativ al unei lucrãri
muzicale. Prin urmare, trebuie fãcutã o se-
lecþie riguroasã în alegerea unui repertoriu
de muzicã clasicã ºi acordatã o atenþie deo-
sebitã în realizarea transcripþiilor ºi prelu-
crãrilor. Uneori este preferabilã neabordarea
unei opere muzicale în locul unei interpretãri
neadecvate sau de prost gust, în detrimentul
acesteia.

Fundaþia culturalã “Dimitrie Bolin-
tineanu”, din oraºul Bolintin Vale, revista
“Sud”, Direcþia judeþeanã pentru culturã,
Biblioteca judeþeanã “I.A. Bassarabescu”,
Centrul judeþean de Conservare ºi Valori-
ficare a Tradiþiei ºi Creaþiei Populare orga-
nizeazã, cu sprijinul Primãriei oraºului Bolin-
tin Vale ºi a Ministerului Culturii ºi Cultelor,
ediþia a XXIX-a a Concursului Naþional de
Creaþie Literarã “Dimitrie Bolintineanu”,
octombrie 2008, Bolintin Vale.

Concursul îºi propune sprijinirea crea-
torilor de literaturã din România ºi din dia-
spora, care nu sunt membri ai Uniunii Scri-
itorilor ºi nu au volume personale publicate,
precum ºi mai buna cunoaºtere a vieþii ºi
operei scriitorului Dimitrie Bolintineanu,
nãscut în localitatea Bolintin Vale, judeþul
Giurgiu, personalitate a culturii româneºti
din secolul al XIX-lea.

Concursul naþional de creaþie literarã
“Dimitrie Bolintineanu” va avea trei secþiuni:
poezie, prozã scurtã ºi eseu despre opera
lui Dimitrie Bolintineanu.

Creatorii vor intra în concurs fie cu 10
poezii, fie cu trei lucrãri de prozã scurtã,
fie cu un eseu (maximum 10 pagini), fiecare
dactilografiate în câte 5 exemplare, la douã
rânduri.

Lucrãrile vor fi trimise pânã la data de
25 septembrie 2008 (ºtampila poºtei), pe
adresa Fundaþia culturalã “D. Bolintineanu”,
Oficiul Poºtal Bolintin Vale CP 3, judeþul
Giurgiu, cod 085100, cu menþiunea pe plic
Pentru Concursul literar “Dimitrie Bolin-
tineanu”.

Lucrãrile vor fi semnate cu un motto ºi
vor fi însoþite de un plic care va purta acelaºi
motto ºi în care vor fi înscrise datele per-
sonale ale concurentului: numele ºi pre-

numele, profesia, locul de muncã, adresa,
telefonul, activitatea literarã în detaliu,
cenaclul literar din care face parte ºi o foto-
grafie tip legitimaþie. Acest plic va fi deschis
dupã jurizare.

Laureaþilor ediþiei li se vor acorda di-
plome ºi premii în bani, iar lucrãrile premiate
vor fi publicate în volum.

Câºtigãtorii vor fi anunþaþi pânã la data
de 20 octombrie 2008, pentru a participa la
festivitatea de premiere ce va avea loc în
ziua de sâmbãtã, 25 octombrie 2008, la
Bolintin Vale.

Transportul laureaþilor ºi al juriului, de
la Bucureºti sau Giurgiu la Bolintin Vale, va
fi suportat de organizatori.

Juriul - format din personalitãþi ale vieþii
noastre literare - îºi rezervã dreptul de a
redistribui premiile.

Concursul National de Creatie
Literarã “Dimitrie Bolintineanu”
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