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POSTBELICĂ 
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Comemorăm în acest an un centenar de la naş-
terea Tamarei Ciobanu (1914-1990), exponentă de 
vază a culturii din Republica Moldova, Artistă a 
Poporului, mesager al valorilor noastre spirituale pe 
toate meridianele lumii, talentat profesor universitar, 
preşedintă a Societăţii Muzical-Corale din RSSM, 
membră a Uniunii Muzicienilor din Republica Mol-
dova, organizator şi animator al vieţii culturale, pro-
motoare şi îndrumătoare a tinerelor talente, decorată 
cu numeroase distincţii guvernamentale, prima in-
terpretă profesionistă a cântecului popular în perioa-
da postbelică, sufl et generos şi nobil.

Tamara Ciobanu (nume alternativ: Ceban) 
s-a născut la 22 noiembrie 1914, în satul Berez-
logi, jud. Orhei, în familia lui Savelie şi Alexandra 
Taratanschi, care în anul 1922 se stabileşte cu tra-
iul la Chişinău. Ea are şi o soră mai mică, Valentina 
(prin căsătorie: Saviţchi), care s-a afi rmat ca soprană 
de mare talent la Teatrul Naţional de Operă şi Balet 
din Chişinău. În anul 1932, Tamara absolveşte Liceul 
de fete „Principesa N. Dadiani” din Chişinău, iar în 
anul 1938 – Şcoala de felceriţe. Pasiunea-i puternică 
pentru muzică se închegase încă din fragedă copilă-
rie. Această pasiune fusese favorizată de numeroase-
le reunuini muzicale în sânul familiei părinteşti, dar 
şi de participarea personală în renumitul cor biseri-
cesc din Chişinău, condus de compozitorul, peda-
gogul şi dirijorul Mihail Berezovschi, unde cântase 
pe vremuri şi vestita soprană Maria Cibotari. Acest 
fapt o motivează să-şi perfecteze studiile muzicale 
de canto academic, apelând la cursuri particulare cu 
profesori de la Conservatorul „Unirea”, printre care 
şi cunoscutul bas Alexandru Antonovschi, de mare 
faimă la acea vreme, la care studia şi viitorul cântăreţ 
şi actor basarabean Grigore Ureche. 

Vicisitudinile celui de-al Doilea Război Mondial 
o determină să abandoneze plaiul natal şi să-şi con-
tinuie studiile muzicale superioare la Conservatorul 
„Leonid Sobinov” din Saratov (Rusia), pe care le va 
încheia în anul 1946, tot la baştină, la Conservato-
rul de Stat din Chişinău, unde a şi obţinut califi carea 
de „cântăreaţă-solistă”. Oferta făcută de Orchestra 
de cameră a Radioteleviziunii moldoveneşti, perso-

nal, de dirijorul Pavel Bacinin, încă de pe băncile 
studenţiei, o onorează generos pe parcursul anilor 
1945-1951. Această împrejurare a ajutat-o să se de-
cidă ferm în privinţa carierei artistice de urmat. Pre-
destinaţia ei s-a dovedit a fi  anume cântecul popular.

În primele decenii ale perioadei postbelice, o 
epocă de grele încercări, marcată de schimbări radi-
cale în viaţa economică şi social-politică, de instau-
rarea ideologiei totalitare comuniste, de hegemonia 
aşa-numitei estetici a realismului socialist în artă şi 
literatură, Tamarei Ciobanu îi revine o misiune ex-
trem de difi cilă şi delicată, împărtăşită de mai toţi 
intelectualii de marcă ai timpului: de a promova 
valorile culturii naţionale în noul context socio-
cultural. Astfel, scena Filarmonicii Naţionale i-a de-
venit Casa şi Templul, locul binecuvântat al ascen-
siunii şi afi rmării sale profesionale. 

După colaborări ocazionale cu Corala „Doina”, 
din anul 1951, protagonista se angajează  solistă în 
Orchestra de muzică populară. Constituită în baza 
unei orchestre de lăutari ce activa, încă din anul 
1945, sub auspiciul Casei de Creaţie Populară, sub 
conducerea dirijorului Vladimir Baronciuc, aceas-
tă orchestră populară se transferă, în anul 1949, la 
Filarmonică, iar din anul 1957 devine cunoscută  
sub numele „Fluieraş”. Personalitatea artistică a 
Tamarei Ciobanu se va identifi ca plenar cu profi lul 
de creaţie al acestui merituos colectiv. Vocea ei in-
confundabilă şi sonoritatea rustică a orchestrei se 
vor contopi într-un tot întreg, unitar şi indisolubil. 
Stilul ei de interpretare va consuna armonios cu 
metoda de creaţie a maestrului Serghei Lunchevici, 
din anul 1959 – violonist şi dirijor al Ansambului 
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de cântece şi dansuri populare „Fluieraş”, cel  care 
va juca un rol aparte în cariera-i artistică, rămânând 
alături de ea până la sfârşitul activităţii scenice a in-
terpretei în anul 1971. 

De-a lungul anilor, Tamara Ciobanu a conlucrat 
cu numeroşi artişti cunoscuţi, colegi de breaslă, 
talente de mare valoare, printre care compozito-
rul David Fedov, dirijorul şi muzicianul Gheorghe 
Târţău, cântăreţii Gheorghe Eşanu, Nicolae Sulac, 
Eudochia Lica, Ion Bas, Mihai Matieşu, Zinaida 
Julea, instrumentiştii Petre Zaharia, Ignat Bratu, 
Vladimir Copacinschi, Alexei Botoşanu, Sergiu 
Pavlov şi mulţi-mulţi alţii. O deosebită admiraţie şi 
un profi nd respect îi nutrea sopranei Maria Bieşu, 
primadona Operei Naţionale, cea cu care a avut pri-
lejul să colaboreze în nenumărate rânduri, în cadrul 
unor manifestări artistice de amploare, cum a fost, 
spre exemplu, Decada culturii Moldovei la Mosco-
va, în anul 1960.

Voce puternică de soprană dramatică, de largă 
cuprindere, sclipitoare în acut şi catifelată în grav, 
o artă vocală distinsă, dicţiune perfectă, nuanţare 
dinamică subtilă a intonaţiei, o excelentă stăpânire 
a procedeelor de ornamentaţie, o frazare expresivă 
a melodiei, dublată de un temperament viu şi de o 
naturaleţe magnifi că, toate constituind baza unei 
înalte măiestrii artistice, capabile să abordeze prin 
cântec cele mai variate stări şi trăiri umane, de la 
idilă la profundă dramă psihologică – aceşti factori 
au determinat personalitatea artistică excepţională 
a Tamarei Ciobanu. Maniera absolut individuală de 
interpretare a cântecului popular şi-a durat-o pe un 
fundament vocal de factură academică, pe care l-a 
clădit cu migală şi hărnicie, atât pe parcursul studi-
ilor preuniversitare din perioada interbelică, cât şi 
ale celor urmate  după război.

Mirajul cântecului matern a însoţit-o mereu, ca 
o engramă codifi cată genetic, urmând să-i călău-
zească destinul de o viaţă. Repertoriul de cântece 
al artistei este foarte variat şi eterogen. El cuprinde 
peste o sută de creaţii din muzica populară şi aca-
demică. Cea mai mare pondere îi revine însă cânte-
cului popular autohton. Anume acestuia, artista i-a 
consactat efortul maxim de creaţie. 

Tamara Ciobanu nu a avut însă libertatea selec-
tării repertoriului. Ea a fost constrânsă de împreju-
rări să respecte rigorile ideologiei ofi ciale a timpu-
lui, impuse prin cenzură şi control politic, exercitat 
de consiliile artistice ale instituţiilor de concert şi 
mass-media. Pe lângă cântecele populare autohto-
ne, artista a introdus în repertoriu şi cântecele altor 
popoare (ruseşti, ucrainene, bulgare, găgăuze, azere, 
germane, ungureşti, mongole), proiectând astfel o 

amplă panoramă a culturii din republicile unionale 
şi din ţările socialiste. Tematica cântecelor era pusă 
în strict acord cu recomandările forurilor conducă-
toare, formulate de comitetele locale ale partidului 
comunist de prin instituţii. Astfel, conţinutul tematic 
al cântecelor trebuia să refl ecte, cu preponderenţă şi 
cu apăsare, subiectele acute de pe agenda politică a 
guvernării, precum lupta de clasă, lupta anticlerica-
lă şi antireligioasă, propaganda internaţionalismului 
proletar, colectivizarea agriculturii, construcţia soci-
alismului, partidul-conducător, noile sărbători şi date 
comemorative ale regimului comunist. Rolul cânte-
celor autentice ţărăneşti, în special, al doinei, bala-
dei, cântecului liric de dor, de jale şi de înstrăinare, 
cu melodiile şi textele lor originale, era puternic di-
minuat, eclipsat, marginalizat sau chiar eliminat din 
repertoriu, în locul lor fi ind promovate aşa-numite-
le „prelucrări şi creaţii în stil popular”, opera unor 
compozitori, poeţi şi scriitori, unii dintre care împăr-
tăşeau, din interes egoist, strict economic, social sau 
carieristic, partizanatul politic.

Cu toate acestea, melosul cântecelor Tamarei 
Cioban a păstrat, în mare măsură, specifi cul folcloru-
lui naţional. Chiar şi piesele vocale noi, create în pe-
rioada sovietică, pe vechile melodii folclorice, nu pu-
teau ocoli memoria culturală a neamului. Un exem-
plu concludent îl constituie legendarul cântec Leana, 
devenit cartea de vizită a artistei, cel care valorifi că, 
de fapt, o veche melodie românească: Dealu-i deal şi 
valea-i vale, de această dată, în prelucrarea lui David 
Fedov şi pe versuri noi, scrise de Leonid Corneanu. 
Tot aici poate fi  amintit şi poemul popular Doina 
nouă, compus în anul 1949 de Eugen Coca pe mo-
tivele a două creaţii emblematice păstoreşti: Doina 
ciobanului şi Joc. Acestea au fost transpuse pe versu-
rile lui Emilian Bucov, lucrarea fi ind consacrată unui 
apropiat eveniment cultural-politic: Decada muzicii 
şi dansului moldovenesc la Moscova. 

Multe alte cântece au fost preluate din fondul 
folcloric, ele fi ind prelucrate, armonizate şi aranja-
te pentru orchestra populară şi voce de către pro-
fesionişti ai muzicii şi poeziei, vechilor melodii 
adăogându-li-se versuri noi, de cele mai multe ori, 
fără a li se ştirbi originalitatea şi supleţea intonaţio-
nală. Putem cita aici, în primul rând, cântecele: Vin, 
bădiţă, vin deseară; Hai, maică, la iarmaroc; Nis-
trule, pe malul tău; Bate vântul cânepa; Fetiţă cu 
ochii verzi; Ciobănaşule; La morişca cea din jos; 
Frunză verde sălcioară; Omule, cu vinul bun; Of, 
leliţă, lelişoară; Bun îi vinul ghiurghiuliu; Mână, 
Gheorghe, boii bine (ultimele două – lansate în peri-
oada interbelică de către celebra cântăreaţă şi actriţă 
română Maria Tănase).  



 nr. 4 (35), decembrie 2014  - 159     

O mare parte din cântecele de autor, interpre-
tate de Tamara Ciobanu, valorifi că tiparul stilistic 
al diverselor genuri mzicale foclorice, utilizând în 
acest sens bogatul inventar de formule intonaţiona-
le şi metro-ritmice specifi ce, iar textele lor respectă 
normele versifi caţiei populare, fapt ce le conferă o 
mare doză de aderenţă la identitatea culturală autoh-
tonă. Cele mai elocvente creaţii în acest sens sunt 
cântecele semnate de compozitorul popular Du-
mitru Gheorghiţă (1917 – 1987), autorul a sute de 
lucrări de gen, printre care: Frunză verde lămâiţă; 
Joc de sărbătoare; Cănăţuie; De la mândra; Lele; 
Ioană; Bulgăraş din arătură; Sătucul meu; Mamă, 
mamă, şi iar mamă (numit şi Cântecul miresei); De 
cu zori şi până-n seară; Hai acum, băieţi; Cât eşti, 
Nistrule, de lung ş.a. 

Tamara Ciobanu a interpretat piesele muzicale 
ale multor altor autori ai vremii, semnate de compo-
zitorii Valentin Vilinciuc, David Gherşfeld, Eugen 
Coca, Eugen Doga, Serghei Lunchevici, Alexandru 
Ranga, Vladimir Rotaru, Valeriu Poleacov, dar şi de 
scriitorii Petru Zadnipru, Efi m Ciuntu-Crimerman, 
Grigore Vieru, Vladimir Russu, Petrea Cruceniuc, 
Ion Podoleanu, Leonid Corneanu, Valentin Roşca, 
Petru Darienco, Valeriu Cupcea ş.a.

Maniera interpretativă a Tamarei Ciobanu se 
evidenţiază prin gingăşia şi tandreţea intonaţiei, prin 
abordarea teatrală a conţinutului muzical şi poetic, 
ceea ce a favorizat accesul direct al cântecului ei la 
inimile şi sensibilitatea oamenilor simpli, comuni-
când cu lumea trăirilor, imaginilor şi sentimentelor 
lor intime. 

Sufl et generos, sincer şi deschis, personalitate 
puternică şi inteligentă, artista a trezit admiraţia tu-
turor celor care au cunoscut-o. Creaţia ei s-a bucurat 
de o aleasă preţuire şi stimă mai cu seamă printre 
elitele intelectuale şi culturale ale timpului. Prin-
tre aceştia s-au afl at şi Anatol Corobceanu, vice-
ministru al Culturii în anii ʼ50-ʼ60, scriitorii Ion 
Druţă, Andrei Lupan, compozitorul Alexei Stârcea, 
maestrul-coregraf Vladimir Curbet şi mulţi-mulţi 
alţii. 

Modestă, recunoscătoare, amabilă şi prietenoa-
să cu toată lumea din jurul său, Tamara Ciobanu, în 
pofi da succesului şi a înaltei poziţii sociale pe care 
o câştigase, nu şi-a pierdut nicicând şimţul omeniei 
şi capacitatea de comunicare cu amicii şi colegii săi 
de generaţie. Totdeauna a avut curajul să fi e des-
chisă în relaţiile cu colegii de breaslă, inclusiv cu 
cei care s-au ales cu stigmatul de deportat şi exi-
lat politic. Unul dintre aceştia a fost muzicologul şi 
profesorul universitar Gleb Ceaicovschi-Mereşanu, 

coleg de conservator în primii ani postbelici.  Întors 
din Siberia prin anul 1956, ea n-a ezitat să-l spri-
jine în refacerea carierei profesionale la baştină, 
ajutându-l să obţină angajarea în fi ncţia de director 
artistic al Filarmonicii din Chişinău. Ulterior, Gleb 
Ceaicovschi-Mereşanu va deveni un excelent bio-
graf şi cercetător al creaţiei Tamarei Ciobanu, dedi-
cându-i o monografi e pe care o publică în anul 1980.

În calitate de deputat în Sovietul Suprem încă 
din anul 1950, Tamara Ciobanu a desfăşurat o amplă 
activitate socială şi de caritate, facilitând rezolvarea 
multor probleme ale oamenilor simpli. Din cariera 
sa didactică, pe care o îmbrăţişase la catedra Can-
to, în cadrul Institutului de Stat al Artelor „Gavriil 
Musicescu” din Chişinău (1973-1985), a rezultat o 
întreagă pleiadă de artişti, printre care şi cunoscuţii 
cântăreţi Nadejda Cepraga şi Alexandru Lozanciuc, 
ultimul imortalizându-i memoria într-un roman au-
tobiografi c în două volume (Taina destinului. Chi-
şinău, 1997). Ei îi aparţine şi ideea înfi inţării, în 
cadrul Institutului de Stat al Artelor, a unei secţii de 
Canto popular, care, din cauza unor condiţii tehni-
ce, în anul 1986 a fost integrată în catedra Folclor. 
Pe băncile acestei catedre s-au format mulţi dintre 
actualii promotori ai cântecului popular. În calita-
te de preşedinte al Societăţii Muzical-Corale din 
Moldova, din anul 1971, Tamara Ciobanu a susţinut 
ideea înfi inţării unui taraf exclusiv feminin, primul 
de acest gen în republică, care a activat mai mulţi 
ani în cadrul acestei instituţii. 

S-a stins din viaţă regretata artistă la vârsta de 
76 de ani, în data de 23 octombrie 1990, după o 
grea suferinţă de şapte ani, căzută la pat, timp în 
care i-a fost mereu alături iubita ei soră –Valentina 
Saviţchi, cea care şi-a abandonat deliberat cariera 
de cântăreaţă lirică pentru a o sprijini în clipele de 
mare durere. 

Ampla activitate artistică, didactică şi organi-
zatorică a protagonistei a servit cauzei nobile de 
promovare a cântecului nostru popular, a talentelor 
acestui plai, a valorilor muzicii noastre naţionale. 
Personalitatea artistică şi realizările remarcabile ale 
Tamarei Ciobanu merită o atenţie specială, atât din 
partea cercetătorilor, cât şi din cea a artiştilor şi a tu-
turor oamenilor de cultură. Promovarea Concursu-
lui naţional al interpreţilor de cântec folcloric, care-i 
poartă numele, desfăşurat la Chişinău, cu o frecven-
ţă bienală, începând cu anul 1989, sub egida Uniunii 
Muzicienilor din Republica Moldova şi cu aportul 
nemijlocit al folcloristului Andrei Tamazlâcaru, un 
fi del colaborator, prieten şi continuator, constituie 
un lăudabil exemblu, demn de urmat.   
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