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Florica Ungur
sau autenticitatea cântecului

 Folclor muzical 

“Nimeni n-a fãcut vreodatã pentru arta
noastrã popularã cât a fãcut regimul comu-
nist, consacrând întemeierii de ansambluri
mijloace financiare de-a dreptul fabuloase.
Muzica popularã, vioara ºi þambalul rãsunau
zi de zi în emisiunile radiofonice. Cântecele
populare (...) inundau institutele de învã-
þãmânt superior, serbãrile de Întîi Mai, cher-
mezele tineretului ºi spectacolele (...) Par-
tidul Comunist se strãduia sã creeze un nou
stil de viaþã, asemãnãtor celui din Uniunea
Sovieticã, sprijinindu-se pe faimoasa defini-
þie pe care i-o dãduse Stalin cu privire la
arta nouã: socialistã în conþinut, naþionalã
în formã. Iar aceastã formã naþionalã putea
s-o împrumute muzicii, dansului ºi poeziei
noastre numai ºi numai arta popularã. Ta-
raful (...) plutea pe valurile umflate ale aces-
tei politici (...) ªi nu ne mulþumeam sã cân-
tãm (...) doar cântece ca înainte (...), ci
adãugam ºi (...) compuneam noi singuri...”

Aceastã mãrturisire a unui personaj din
Gluma lui Milan Kundera consemneazã o
experienþã mai largã, mai întinsã în timp,
mai mult sau mai puþin accentuatã în în-
treaga Europã centralã ºi de Est, privind
expansiunea aculturaþiei, subculturii sau
contraculturii, fenomen în ofensivã ºi
astãzi.

Cântecele modificate, cântecele nou
compuse, acest folclor nou va invada, la
noi, la români, nu numai scena, ci ºi acti-
vitatea Institutului Naþional de Folclor ºi a
Caselor de Creaþie Populare, care vor deveni
instituþii de “creaþie folcloricã”, cu atribuþii
în organizarea de coruri ºi fanfare populare,
conferinþe, echipe artistice populare, con-
cursuri, festivaluri ºi manifestãri populare,
editarea de “cântece noi”, fapt ce implica
descoperirea unor “rapsozi populari noi”,
ale cãror “creaþii” vor fi înseriate în arhive,
primind statut de autenticitate etc.

Aparþin aceste creaþii, aceste produse,
folclorului? Îndeplinesc ele condiþiile unei
creaþii folclorice, chiar dacã poartã, uneori,
girul unor cercetãtori de talia unui Brãiloiu,
Mihai Pop, Al. I. Amzulescu, Dumitru Pop
etc., care au fost obligaþi sã abdice de la
onestitatea ºtiinþificã, pentru a nu fi înlãturaþi
din activitate ºi trecuþi pe linie moartã?

Trebuie spus, totuºi, cã la acel moment,
folclorul, ca act de creaþie, era aproape
stins, fenomen început în primele decenii
ale veacului XX ºi desãvârºit în deceniile
7-8, datoritã pãtrunderii relaþiilor capitaliste,

industrializãrii forþate ºi dispariþiei econo-
miei þãrãneºti, care i-a rupt pe locuitorii
satelor de mediul ºi atmosfera tradiþionale,
de un mod specific de existenþã.

Muzica popularã, cântecul popular, în
accepþia actualã, îºi are începuturile în
primele decade ale veacului trecut, ea fiind
cultivatã, în special, de lãutari “profesio-
niºti”, de rapsozi locali ºi de “vedete de
local”, în condiþiile modernizãrii vieþii social-
economice ºi ale transformãrilor produse
în mentalitatea urbanã. Înregistrãrile pe
discuri, dar ºi la radio, conduc la difuzarea
- în rândurile unui public mai puþin instruit
- unor creaþii în stil folcloric, în defavoarea
folclorului autentic, considerat desuet. Mai

mult, s-a indus ideea cã folclorul ºi muzica
popularã ar fi unul ºi acelaºi lucru, unii
“specialiºti” - pentru a justifica ºi parafa
identitatea - preluând, din muzicologia
internaþionalã, un concept care include
amândouã realitãþile, acela de muzicã tra-
diþionalã. Sã notãm cã, în aceastã viziune,
“muzica tradiþionalã” cuprinde atât doine,
cântece bãtrâneºti (balade), cântece de lea-
gãn sau ceremoniale, cât ºi romanþe, cân-
tece de petrecere, patriotice, manele, chiar
muzicã uºoarã etc., fãrã discriminare.

Cererea fiind mare, folclorul cosmetizat
ºi compoziþiile în stil folcloric sunt ºi ele în
creºtere, reprezentând, astãzi, o adevãratã
plagã, greu de înlãturat, dacã nu cumva im-

posibil. Publicul consumator, ignorant ºi
manipulat, preferã muzica antrenantã, care
exultã bunã dispoziþie, compoziþiile în ritm
de joc ºi tempo rapid, cu tematicã mimând
creaþia folcloricã (cântecul de dragoste sau
de nuntã), dar, mai ales, textele licenþioase
sau pornografice. De aceea, “muzica popu-
larã” este numai vocal-instrumentalã ºi in-
strumentalã. Adicã, virtuozitate, ornamen-
ticã bogatã, procedee tehnice impresionante
etc. Sã mai adãugãm cã soliºtii, pentru a se
particulariza, dincolo de repertoriu, îºi con-
fecþioneazã o imagine teatralã (costum, ma-
chiaj, gesticã, miºcare scenicã º.a.) care
trãdeazã incompatibilitatea cu modelul.

Exceleazã, în promovarea acestor com-
poziþii ºi produse în stil folcloric, ansam-
blurile folclorice, unele intitulate - preþios
ºi pretenþios - “profesioniste”, altele de a-
matori, toate, însã, cãutând spectaculosul
ºi succesul facil, imediat. Ele nu cultivã, a-
ºadar, tradiþia, creaþia autenticã popularã,
ci spectacolul, protagoniºtii considerându-
se, adesea, artiºti, vocali sau instrumentiºti,
ceea ce, într-adevãr, în mare parte, ºi sunt.
Cu mai mult sau mai puþin har, mai mult
sau mai puþin profesionalizaþi, desigur.

O interpretare autenticã de folclor
ar trebui sã reproducã cu scrupulozitate
ºtiinþificã versurile ºi melodia în forma
în care au fost auzite ºi culese din po-
por, ceea ce numai într-o proporþie infimã
s-a întâmplat.

O fericitã excepþie în Bihor o reprezintã
Florica Ungur, care, de aproape o jumãtate
de veac, face servicii extraordinare cân-
tecului popular ºi învãþãmântului românesc.

Descinzând din zona folcloricã a Cri-
ºului Repede, Florica Ungur s-a impus, cu
peste patru decenii în urmã, ca un simbol
al sufletului românesc din aceastã zonã, cu
o voce de excepþie, cu un repertoriu de o
mireasmã deosebitã, în care vechimea ºi
autenticitatea conlucreazã întru reliefarea
unui specific de o forþã aparte.

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 scrise feliile noastre
de viaþã autentic româneascã, veacurile
noastre de dãinuire ºi culturã, accentele
noastre de îndumnezeire.

 O prezentare de Miron Blaga 
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 Florica Ungur: Nu mi-am propus niciodatã sã cînt pentru a avea succes, ci pentru a mîngîia sufletul celor care au isvodit cîntarea 

Cândva, la noi, în sat, a cînta însemna
a avea o durere în suflet. A doini echivala,
printre lacrimile bãtrînilor, cu a fi lipsit
de noroc. Prin cîntare, þãranul îºi spunea,
deci, sufletul ºi viaþa sa. ªi le spunea lumii,
pentru a se ºti împãcat cu soarta, pentru
a se apropia mai uºor de veºnicie.

Cînt pentru cã sufletul românului este
cîntãtor, pentru cã înþelepciunea noastrã
a nãscut bucuria creaþiei în Meºterul
Manole, seninãtatea trecerii ºi armonia
împreunãrii cu verdele codru în Mioriþa.
Cînt pentru a-l aduce pe omul zilelor
noastre în faþa sa, pentru a-l oglindi în
coordonatele spirituale care l-au generat
ºi l-au perpetuat. Cînt pentru cã a cînta
înseamnã a vieþui într-un anume fel,
pentru cã a cînta este sinonim cu a te
bucura ºi a re-crea lumea dupã mãsura
ta. (...)

Adevãrul e cã nu mi-am propus
niciodatã sã cînt pentru a avea succes,
ci pentru a bucura ºi a mîngîia sufletul
celor care au isvodit cîntarea.

Dintr-un interviu  acordat “Opiniei
studenþeºti”, nr. 1-2 (8-9) an II, ian.-febr. 1975

Am bucuria de a îndruma douã fete
care îmi cântã cântecele: Otilia Haragoº
ºi Ioana Urs, ambele câºtigãtoare ale
Festivalului “Mândru-i cântecu-n Bihor”
ºi ale altor premii naþionale. Pe lângã
faptul cã Dumnezeu le-a înzestrat cu
talent, îmi ascultã sfaturile pe care le dau.
Þãranii autentici aveau bun simþ, iar edu-
caþia pe care o dãdeau copiilor se rezuma
la sfaturi pãrinteºti: sã nu mintã, sã nu
vorbeascã urât, sã respecte pe toatã lu-
mea, sã salute pe toþi. Susþinuþi puternic
de pãrinþi pentru a ajunge “vedete”, tinerii,
unii chiar copii, ar trebui mai întâi sã
acumuleze ceva în creierul ºi sufletul lor,
sã citeascã mai mult, sã priceapã adân-
cimile cântecului popular ºi sã-l simtã.
Mereu vãd, la tot felul de concursuri, cum
îl întreabã moderatorul pe copil dacã are
emoþii. ªi copilul zice cã nu. Sigur cã nu
are, el este inconºtient. Nu-ºi dã seama
ce înseamnã sã fii reprezentant al fol-
clorului. Eu am crescut cu folclorul, l-
am simþit de când eram micã-micã, nu
mergeam la ºcoalã încã, dar cântam cu
mare simþire doine, trãgãnate pe care le-
am auzi de la þãranii satului. Dupã ce am
ajuns profesoarã ºi culegeam cântece,
plângeam când le ascultam. Deci, [e
nevoie de] culturã generalã, modestie ºi
bun simþ, foarte multã muncã, rãbdare ºi
temeinicie.

Când construieºti o casã, ce faci? Nu
aºtepþi sã se usuce cimentul din fundaþie?
Poþi sã pui cãrãmidã peste cãrãmidã atât
de repede? [Tinerii trebuie] Sã meargã
pe principiul non multa, sed multum, deci
nu multe ca numãr, ci mult calitativ. Sã
respecte costumul popular, care are ºi el
logica lui. Echilibrul sãu. E adevãrat cã
fiecare vrea sã aducã ceva personal,
“îmbunãtãþiri”. Simþul estetic al femeii de
la þarã este echilibrat, aerisit, nu te atacã
vizual, nu strigã.

Dintr-un interviu acordat Eugeniei Paºca,
Rompres, 8 iunie 2007

Florica Ungur (...), aceastã fantasticã
pasere a cântecului, a înviorat plaiurile
Ardealului, punînd pe colnice rouã ºi
bucurie, relicte dintr-un ultim secret al
þãranului în dorinþa lui de a lovi cerul cu
bãþul... Venind cu graiul de acasã al pãrinþilor
ºi al strãmoºilor, beneficiind ºi de buna
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
tãrãgãnat curgãtoare, cîntecul de joc ºi de
nuntã, ºi cîntecul 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.
Cîntecul, chiar cel de joc, îmbracã o dulce
aureolã melanholicã, el se circumscrie vieþii
rurale din care a isvorît, înnobilînd satul ºi
oamenii lui.

Lucian Steia, Marginalii la cîntãrile 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

“Tezaurul folcloric” al TVR1 ºi, desigur,
al Marioarei Murãrescu, din 15 iunie a.c.
ne-a adus înaintea ochilor reprezentanþi a
trei generaþii de interpreþi bihoreni: Florica
Ungur, Antonela Ferche-Buþiu ºi Ionela
Jurjuþ, aceasta din urmã o vedetã a celor
mai fragezi “moºtenitori”, care, parcã, s-a
nãscut pe scenã, atât de familiarizatã cu
aceasta pare!

Emisiunea a avut-o în centrul atenþiei
pe interpreta de excepþie a muzicii populare
româneºti din Bihor, Florica Ungur, imediat
dupã ce domnia-sa a pãºit pe ultima treaptã
dinaintea împlinirii celui de-al 14-lea lustru.
Ani mulþi ºi rodnici, majoritatea dedicaþi
cântecului ºi “apostolatului didactic”. De
altfel, în prieteneasca discuþie care a pig-
mentat emisiunea, Florica Ungur a evocat
tocmai aceºti ani, frumuseþea lor irepetabilã,
ca ºi strânsele legãturi dintre profesia de
dascãl (filolog) ºi folclor. Interesante ºi pline
de miez au fost evocãrile începuturilor într-

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 inter-
pretativã 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 gândiri
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

ale cântecului, a modului de a culege folclor,
de a descoperi pãstrãtorii acestei comori,
de a te pregãti profesional ºi de a apãrea pe
scenã. De asemenea, pledoaria pentru au-
tenticitate, pentru respectul datorat graiului
ºi portului, care trebuie sã stea în atenþia
oricui artist care se respectã, a constituit
partea - uneori pateticã, dar sincerã - unui
discurs care a scos în evidenþã, încã o
datã, profesionalismul ºi cunoaºterea din
interior a ceea ce a fost, pentru þãranul
român, folclorul, atât cel muzical, cât ºi
cel literar. “Exemplificate” cu extraor-
dinarele sale cântece, demersurile teoretice
ale Floricãi Ungur s-au coagulat într-un
îndemn pentru tinerii interpreþi la un apro-
fundat studiu al folclorului ºi al muzicii
populare, domnia-sa constatând, la majo-
ritatea interpreþilor de muzicã popularã, în
special tineri, un dezinteres alarmant pentru
studiu, dar ºi o lipsã totalã de contact cu
universul ºi oamenii care au zãmislit nepie-

ritorul tezaur de gând ºi suflet românesc.
De altfel, chiar Antonela Ferche-Buþiu, ta-
lentata voce tânãrã a unei generaþii în afir-
mare, a declarat cã unele melodii (implicit
versuri) din repertoriul ei sunt creaþii rea-
lizate în familie, ceea ce ne duce cu gândul
la alte tãrâmuri ale “creaþiei”...

Întorcându-ne la Florica Ungur, trebuie
spus cã, în urmã cu ani, ºtiam un “pelerin”
care îºi purta - prin Moldova ºi Maramureº,
prin Bucureºti ºi pe drumurile lungi ale þãrii
- acasele prin cântecele Floricãi Ungur, cã,
atunci când scria, un om de litere asculta,
în surdinã, cântecele Floricãi Ungur, cã un
sculptor bucureºtean ademenea muzele tot
cu cântecele Floricãi Ungur... Era epoca
de aur a cântecului popular românesc,
ilustratã de cele trei Florici ale Bihorului,
de Lucreþia Ciobanu ºi Maria Butaciu, de
Ion Cristoreanu ºi Dumitru Sopon, de Sofia
Vicoveanca ºi Elena Roizen, ºi, Doamne,
de câte alte talente nepereche!
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Floricile Bihorului: Florica Zaha, Florica Ungur, Florica Duma, Florica Bradu


