
A \&quot;dat\&quot; medicina pe folclor: Benone Sinulescu

   "Trece lumea trec si eu, imbatranesc si-mi pare rau"... Spune Benone Sinulescu intr-una din melodiile
sale. Dar varsta nu il da de gol deloc. Astfel ca, la cei 76 de ani, are aceeasi energie ca in tinerete.
Dinamic si optimist, povesteste de toate si cu zambetu-i larg pe buze. Şi-a urmat visul pe care il avea in
copilarie si, cu ambitie, a ajuns pe cele mai mari scene atat in tara, cat si in strainatate. Desi a calatorit
mult, spune ca tara preferata ii e tot Romania, caci aici isi gaseste intreaga viata.  Ultima seara a celei de-a
38-a editie a Festivalului de Folclor "Cantecele Muntilor" a adunat in Piata Mare mii de oameni,
interesati sa fie spectatorii unor recitaluri ce au adus laolalta traditiile din toate partile. Duminica a fost
ziua in care scena a prins viata si prin vioiciunea si glasul lui Benone Sinulescu, care a sustinut,
aproximativ o jumatate de ora, un spectacol ce a avut o reactie de exceptie din partea publicului. inainte
de a se arata publicului din Sibiu, ii rapim si noi cateva minute marelui artist, care, fara sovaiala, a
acceptat dialogul.
  
  
  
  Semnele copilariei de succes
  
  Muzica se aude. Ansamblurile danseaza. Oamenii se simt bine. Cateva clipe alaturi de Benone Sinulescu
te umplu de energie, iti smulg cateva surasuri si o imbratisare.
  
  in 1937, pe 24 mai, s-a nascut. Siriul buzoian avea sa ii fie gazda a pataniilor copilariei. in curte, si-a
gasit prima scena: copacul. Urcandu-se in varful lui, incepe, alene, sa fredoneze cantece. Pe atunci, poate
ca nici nu gandea cat de sus avea sa ajunga. Dar isi dorea sa devina artist. Ce fel? inca nu stia. "M-am
nascut intr-o zona foarte frumoasa, cu munti frumosi, cu susurul izvoarelor si cantecul cucului, al mierlei
si al privighetorii. in localitatea Siriu. Deci am putea fi ceva rude. Siriu-Sibiu", spune Benone Sinulescu
razand. Copil fiind, cutreiera toata ziulica. Şi aduna de fiecare data cate un "suvenir". "Am foarte multe
semne din anii copilariei, in genunchi, cum ma cataram pe garduri, prin pomi. Ca ma suiam si cantam in
pomii cei mai inalti", marturiseste Benone. Dar de ce risca? Ei bine, "ca sa ma auda lumea", motiveaza
acesta. Nimeni nu il putea confunda pe baiatul lui Luca, asa cum il stia lumea in sat. "Cantam din toti
rarunchii, ca sa fiu auzit", mai spune artistul. Nici coatele nu i-au scapat de julituri. Dar toate acestea i-au
intregit frumusetea copilariei. Poate ca am fi vazut toate semnele, dar "cred ca nu e cazul sa ma dezbrac",
mai spune el cu umor. 
  
  
  
  Rasfat...
  
  
  
  Benone a fost primul nepot al bunicilor sai, oameni instariti, si spune ca a avut multe mame, provenind
dintr-o familie numeroasa. "Am avut-o pe bunica din partea mamei mele. A, si inca alte sapte surori ale
mamei mele. Deci eram cel mai protejat. Probabil de-aia am si iesit asa de sclifosit", spune cantaretul. A
copilarit frumos. Iar din acea perioada i se trage si o porecla. Pentru ca era "smecherut", dupa cum el
insusi spune, s-a ales cu numele de Vulpoiul. "Ştiam sa invart pe degete", ne destainuie artistul, pe atunci
cu o diplomatie de copil desavarsita. 
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  "Vroiam sa devin artist. Nu stiam ce anume. Dar artist"
  
  
  
  Astazi, a ajuns mare. Copilul din Siriu a crescut si a dus zestrea sa mai departe. Glasul sau nu a ramas in
localitatea natala, iar pomul in care cauta scena a fost inlocuit cu marile scene si evenimente la care a luat
parte in cei peste 50 de ani de cariera. inceputul in muzica a fost lin. Dar cert. Ştia ca vrea sa ajunga sus si
nimic nu avea sa ii stea in cale. Caci daca dorinta e, reusesti orice. Parintii voiau sa il faca doctor. Dar "eu
nu aveam nici cel mai mic talent. Sunt un om extrem de milos. Daca vad pe cineva cu sange, eu fug, in
loc sa il salvez", povesteste Benone. E atat de milos, incat niciodata nu a luat viata vreunui pui de gaina
sau de altceva. Nici nu asculta doleantele celor din jur. "Vroiam sa devin artist. Nu stiam ce anume. Dar
artist", mai spune el. Pana sa ajunga pe drumul presarat cu succese muzicale, a studiat. Aici `i-a
descoperit inclinatia spre folclor, de care nu s-a mai lasat. "Eu am facut canto clasic. Printr-o intamplare,
am devenit cantaret de muzica populara. Venise la clasa noastra o delegatie straina. Şi in delegatia
respectiva era si seful muzicii populare romanesti. Şi profesoara mea de canto zice: «Tanarul blond - eram
si tanar, eram si blond pe atunci, aveam si par - stie niste cantece populare foarte frumoase». Am cantat si
peste cateva zile am fost invitat la radio sa fac primele inregistrari", povesteste muzicianul, care a avut o
aparitie "meteorica", dupa cum caracterizeaza el insusi acea experienta: "A fost ceva liric, prin excelenta.
Nu am cantat ca nimeni. Am cantat ca mine".
  
  
  
  Gradinaritul, o alta dragoste
  
  
  
  Ce face Benone Sinulescu in timpul liber? Ei bine, cand nu e pe scena cu microfonul in mana, sigur il
gasim in gradina. "Cineva ma intreba: «Ce faceti dom'le cu atata recolta?» imi place, de-aia am",
povesteste cantaretul. ii place sa aiba grija de tot ce e in jurul sau, iar satisfactia ii e si mai mare cand stie
ca mananca o rosie, o ceapa sau o salata pentru care a trudit si pe care o stie... sanatoasa. "Eu am mai
multe case. La Siriu am doua case, o zona de munte foarte frumoasa, superba, la Curbura Carpatilor, la
Bucuresti, Barzava si in Arad. Uite am spus tot acum!", mai spune Benone, legandu-si replica de un alt
suras. Şi cand nu gradinareste, citeste sau compune poezii. "Nu sunt un poet. Sunt un umil creator", spune
artistul. 
  
  
  
  Ţari straine? Nu!
  
  
  
  Este un cantaret consacrat si calatoreste mult. in acest an, din martie si pana acum zice ca a cutreierat
prin opt tari. in curand, urmatoarea destinatie de spectacole este Barcelona, pentru ca in noiembrie
c]ntecul sa ii poata fi ascultat si la Miami, la un mare festival de folclor. "Mici romanesti, cantec
romanesc. Va fi undeva afara, pe un bulevard mare din Miami", spune artistul. Desi a vazut si a auzit
multe, nu isi tradeaza tara nici in materie de preferinte. Astfel ca, intrebat daca are un loc de peste hotare
favorit, spune fara sa ezite ca "tara mea preferata este tot Romania. Oriunde ma duc. Am avut multe
tentatii. Dar raman la tara mea. Prefer sa imi trag un glont", mai adauga.
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  De Sibiu...
  
  
  
  ... se simte apropiat. Spune ca iubeste foarte mult orasul de pe Cibin si a avut colaborari cu orchestre de
aici. De asemenea, are o frumoasa relatie de prietenie cu Lucretia Ciobanu, o artista cunoscuta indeosebi
pentru promovarea folclorului sibian vreme de mai multe decenii. "O iubesc foarte mult si o apreciez. E
un om integru si vertical. imi place foarte mult de ea", ne destainuie Benone. Prezent la cea de-a 38-a
editie a "Cantecelor Muntilor", artistul spune, inainte de a intra pe scena, ca nu e nerabdator sa isi faca
aparitia in fata tuturor. Dar asta nu pentru ca nu ar vrea sa isi intalneasca publicul, ci pentru ca este racit.
"Nu am racit toata iarna si am racit acum", spune cu acelasi umor. Pe scena, primirea i-a fost deosebita. in
miile de ropote de aplauze, a inceput sa cante cele mai cunoscute melodii ale sale. Dar nu singur, ci
alaturi de spectatorii care nu s-au dat in laturi sa fredoneze refrenele solistului. Printre ele, s-au numarat
si "Radu mamii, Radule" si "Mana caii, vizitiu", care au starnit jocul in multime. "Am venit sa il vad pe
Benone Sinulescu. Ma dor picioarele, dar vreau sa il ascult. E prima oara cand il vad asa", spune o
spectatoare, asezata in primele randuri. Benone Sinulescu a legat un dialog cu publicul sau, caruia i-a
cerut sa il insoteasca in cant. "Nu cred ca exista roman de pe tot mapamondul care sa nu stie refrenul
acesta. E un fel de emblema a folclorului nostru", spune artistul, indemnand la cantat. Şi au cantat cu
totii. Fara acompaniament. "Prin padurea bradului/ Trece mama Radului..." a dat artistul startul, urmat
fiind de vocile din fata sa. "Exceptional! Ati cantat foarte curat! Va felicit! Sa va dea Dumnezeu
sanatate!", a conchis acesta.
  
  in aceleasi aplauze ca aprecieri ale publicului a parasit scena. Cu aceleasi vise - de artist - isi continua
drumul in muzica. Nu in medicina.

Cuvinte cheie: piata mare  romania  romanesti  bucuresti  populara  sanatate  cibin  arad  carpati  radio
muzica  ion  lulu  medici  cazul  ans  ref  barcelona  cantecele muntilor  muzica populara  cantece
populare  microfon  varful  prima  lucretia ciobanu  doctor  frumosi  zambet  uta  folclor  tes  traditii
ascultat  che  brat  localitatea  tamplar  art  time
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