
Festivalului Carpatic Interna ional de Folclor din Polonia

În 12 iulie 2009 a avut loc cea de-a 6-a editie a Festivalului Carpatic
Interna ional de Folclor din Polonia – un festival concurs organizat în comuna
Trzcinica (din sudul Poloniei la aproximativ 70 km de grani a cu Slovacia).
România a participat la ultimele 5 edi ii culegând de fiecare dat  aprecierile
juriului i spectatorilor. Organizatorii acestui festival merit  toat  considera ia
pentru modul cum au organizat acest eveniment s tesc interna ional, cu 18
ansambluri participante, din Polonia (16), Ucraina (2), Slovacia (2), Republica
Ceh  (1) i România (1). Dar ceea ce trebuie remarcat este ideea in sine a
festivalului – aceea de promovare a tradi ionalului. Juriul, alc tuit din speciali ti în
folclor puncteaz  pe lâng  m iestria soli tilor sau a tarafului, autenticitatea
prezent rii – adic  a costumelor, a modalit ii interpretative, a instrumentelor
muzicale. Iat  c  pe lâng  ierarhiile i clasamentele reci bazate pe audien  sau alte
criterii comerciale, într-un sat din Polonia se redescoper  tradi ionalul, se
reinventeaz .

Am avut bucuria s  asist m i noi atât ca privitori cât i ca „reinventatori” –
pe scen , la spectacolul nemuririi s te ti. Grupul „Cununa Chioarului” din
Satulung în frunte cu primarul Augustin Panici a r spuns prompt solicit rii P ii
Române a Euroregiunii Carpatice i a Consiliului Jude ean de a reprezenta jude ul
nostru la acest festival, chiar dac  nu era disponibil întreg ansamblul. Evolu ia
celor 12 dansatori, soli ti i instrumenti ti a fost apreciat  de publicul polonez i
chemat  la bis de prezentatorul acestui festival – un foarte cunoscut rapsod popular
polonez, ne spun gazdele noastre – care chema concuren ii pe scen  într-un mod
foarte original – printr-o trâmbi . Juriul a r spl tit cu o men iune frumosul
program prezentat care a cuprins jocuri i cântece din Maramure i câmpia
Transilvaniei. Locul I a fost câ tigat de o forma ie polonez  care avea în
componen  octogenari i chiar nonagenari – adev ra i p str tori i continuatori de
tradi ie.

Felicit ri Ansamblului „Cununa Chioarului” pentru evolu ia din Polonia,
aprecieri deosebite pentru primarul Augustin Panici care împreun  cu instructorul
i solistul Mircea Mure an i directorul C minului Cultural Mihai Zmical  au

reu it s  preg teasc  într-un timp foarte scurt programul prezentat, cinste
organizatorilor polonezi care reu esc s  organizeze un festival interna ional cu tot
mai mul i participan i i spectatori de la an la an i mul umiri Consiliului jude ean,
d-lui pre edinte Mircea Man, consilierilor Gheorghe Marian i Liviu Dobrican
precum i d-lui Bogdan Laz r, secretarul Euroregiunii  Carpatice, care au sprijinit
aceast  deplasare.
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