
LEGENDA

CÎNTECULUI POPULAR



• 1914 – Tamara Ciobanu (Ceban, Taratanschi) s-a născut la 22 noiembrie

în satul Berezlogi, jud. Orhei.

• 1932 – A absolvit liceul de fete „Principesa Dadiani”.

• 1936 -1938 – Urmează Şcoala de felceriţe din Chişinău.

• 1946 – A absolvit Conservatotul de Stat din Chişinău.

• 1945 -1951 – A fost solistă la Comitetul de Radio al Moldovei.

• 1946 – Debutează pe scena Teatrului „Expres” din Chişinău în rolul titular

din opera „Cio-Cio-San” de G. Puccini.

• 1951-1973 – A devenit solistă a Orchestrei de Muzică Populară

„FLUERAŞ”.

• 1973 -1985 – A deţinut postul de docent la catedra de canto a Institului de

Arte „G.Musicescu” din Chişinău.

• 1972 – Membră a Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova. Președinte

a Societății Muzical-Corale din RSSM.
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Cîntăreaţă de operă:

A cîntat în studioul de operă din Chişinău, remarcîndu-se în rolul Tatianei din opera

„E. Oneghin” de P. I. Ceaikovski, în rolul titular din opera „Cio-Cio-San” de G. Puccini

şi în rolul Aksiniei din opera „Donul Liiştit” de I. Dzerjinski.

Interpretă de cîntece populare moldoveneşti de mare popularitate:

„Doina nouă”, „Hora de sărbătoare”, „Hora păcii”, „Mărioară”, „Cănăţuie”, „Bun îi vinul

ghiurghiuliu, „Lele Ileană” etc..., mai tîrziu fiind înregistrate la Radio Chişinău

Filmografie:

1952 – Sovetskaia Moldavia, „Moldova-film”.

1955 – Melodii moldoveneşti, „Moldova-film” .

Foto:chisinauedu.md/fileuri/Tamara_Ciobanu.docFoto:http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/sov/253561/bio



Titluri şi premii: 

1949 – Ordinul Drapelul Muncii

1974 – Ordinul Prietenia Popoarelor

1950 – Premiul de Stat al U.R.S.S

1949 – Atristă emerită din Republica Moldova,

1953 – Artistă a poporului din Republica Moldova

1960 – Artistă a poporului din U.R.S.S.

Turnee Internaţionale:

Republica Federală Germania

Praga, Republica  Cehă

Montreal, Canada

Tirana, Albania 

Paris, Franţa



Numele Tamarei Ciobanu îl poartă:

• Şcoala din Berezlogi

• O stradă din Chişinău

• O stradă din Bălţi

• Concursul  interpreţilor cîntecului folcloric al 

Uniunii Muzicienilor din Moldova din 1989

„- Ce planuri aveţi? – o întreb pe Tamara Savelievna Ciobanu.

- Să cînt! Şi să plec! 

- În turneu? 

- Ba nu! Într-o călătorie cu mult mai plăcută! La învăţătură! Prin 

sate. Să colind republica. Să ascult cum cîntă alţii. Să învăţ de la 

ei. Vă miraţi? Un artist, dacă nu soarbe zi la zi din talentul şi arta 

poporului său, nu mai este artist!”

În ajunul aniversării 40-ea a Republicii Moldoveneşti Gheorghe Remenco în dialog cu Tamara Ciobanu

REMENCO, Gheorghe. Lie, lie, ciocîrlie. К. : Cartea moldovenească, 1964, pp. 52-53



CÎNTECE DIN REPERTORIUL TAMAREI 

CIOBANU PREZENTE ÎN CULEGERI



PREZENŢE  ÎN  MONOGRAFII





„Să cînţi pentru oameni e o mare fericire.”

Tamara Ciobanu
ЧАЙКОВСКИЙ, Глеб. Тамара Чебан . К. : Лит. артистикэ , 1980.  p. 53 



REPERTORIUL

TAMAREI CIOBANU



„Pentru mine principalul este de 

a sluji norodului meu prin artă, 

de a contribui la îmbogăţirea

spirituală a oamenilor, de a le 

dărui bucurie şi zîmbete. Aş dori

să cînt totdeuna numai despre

primăvară şi fericire.”

Tamara Ciobanu 

ФЕДЬКО, А. Народная артистка СССР 

Тамара Чебан. К. : Тимпул, 1972. p. 16



„...Datorită ei, am aflat cu toţii cîntecul moldovenesc, minunatele melodii ale poporului 

Moldovei. Repertoriul Tamarei Ceban este variat şi bogat – de la doină pînă la cîntecul 

modern de estradă. Dar cele mai frumoase sînt cîntecele ei norodnice, mai ales cele lirice, 

de dor.”

P. Vasiliev, regizor-şef la teatrul „ N. V. Gogol ” din Moscova

ФЕДЬКО, А. Народная артистка СССР Тамара Чебан. К. : Тимпул, 1972. p. 51
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PREZENŢE 

ÎN SURSE DE REFERINŢE









„Tamara Ceban a fost o personalitate din toate punctele de 

vedere! O cîntăreaţă cu voce, cu suflet, cu stilul şi maniera

de interpretare proprie doar ei. N-a cîntat nimeni doinele, 

cîntecele de jale, de joc, aşa ca ea. Într-adevar, ea ne-a dus

faima în lume. Popularitatea n-a influenţat-o negativ, era 

veselă, plină de viaţă, sociabilă, comunica uşor cu 

publicul. Anume Tamara Ceban, şi nu altcineva, a 

popularizat cîntecul popular, l-a ridicat la înălţimea posibilă

timpului ei, ne-a descoperit frumuseţea lui.”

Maria Bieşu, Artistă a Poporului

http://fileviatasicarti.wordpress.com/tag/serghei-lunchevici/

http://fileviatasicarti.wordpress.com/tag/serghei-lunchevici/








„Vocea gingaşă, caldă, cristalină şi uşoară în registrul de 

sus şi sonoră, adîncă în registrul de jos i-a deschis 

Tamarei Ciobanu calea spre operă. Dicţia ei e fără cusur. 

Cel mai încet sunet duce clar fiecare cuvînt la audierea 

publicului. Tocmai îmbinarea aceasta a diferitor mijloace 

de expresivitate vocală, a mimicii bogate, a unor 

gesticulări zgîrcite, dar cu caracter îi permit artistei să 

întruchipeze chipuri strălucite.” 

A. Fedico

ФЕДЬКО, А. Народная артистка СССР Тамара Чебан. К. : Тимпул, 1972. pp. 13-14



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE



















„Tamara Ciobanu a fost nu numai o irepetabilă cântăreaţă, 

ci şi un excelent pedagog – acest lucru îl pot afirma în 

cunoştinţă de cauză. În perioada postbelică, fiind prima 

cântăreaţă de acest gen la noi, a pregătit mulţi tineri 

pentru scenă, astfel încât multe talente au înflorit datorită 

poveţelor şi grijii ei. 

Tot Tamara Ciobanu a contribuit considerabil la formarea 

şi prosperarea orchestrei „Fluieraş”, cât şi la descoperirea 

şi susţinerea unor artişti care mai apoi au devenit mari 

personalităţi în arta noastră muzicală, preluând, de fapt, 

de la ea ştafeta muzicii populare. E de ajuns să-i numim 

aici pe Serghei Lunchevici şi pe Nicolae Sulac.”

Sergiu Rădăuţanu, academician

Pe drumuţul dorului... : Caiet de folclor (în memoria Tamarei Ciobanu). Uniunea Muzicienilor din RM. Alcăt. şi resp. 

Andrei  TAMAZLÂCARU. Ch., 2001. p. 13



ÎN INTERNET

https://www.youtube.com/watch?v=qpQL3P5wjz0

https://www.youtube.com/watch?v=CxE-5mxcets

https://www.youtube.com/watch?v=sjl7Nckn8Mg

https://www.youtube.com/watch?v=yPmwFjw0tYU

http://www.youtube.com/watch?v=v_kCo6q8wDA
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„A cânta, a răspândi frumuseţile artei noastre e un merit de glorie al 

talentului autentic. Dar a spune aceasta despre Tamara Ciobanu 

înseamnă a spune prea puţin. Ea este o figură de înaltă şi trainică

ţinută în cultura noastră contemporană. Nu numai prin ce a făcut, ca 

activitate socială cetăţenească. În nenumăratele turnee, de aproape

şi de departe, ea a dus cu reală şi deplină întruchipare, frumuseţea

Moldovei, a baştinei. Prin cântec, prin talent şi prin toată bogăţia

omenească a fiinţei sale, vorbeşte lumii despre chipul şi caracterul

celor de acasă. În primul rând, despre frumuseţea şi soarta femeii în

Moldova - soarta moldovencei. În această viziune artista e oriunde un 

adevărat sol al poporului, e adânc şi bogat reprezentativă.

Da, probabil că nu există nicăieri iubitor de cântec care să nu-i

recunoască glasul. De la îndepărtatele începuturi până astăzi, ea

rămâne întruchipare a cântecului nostru. Marele auditoriu din tot 

largul ţării şi de dincolo de hotare o recunoaşte la orice apariţie şi o 

salută cu prietenie pe ea, marea noastră cântăreaţă, sora doinelor

moldave, Tamara.”

Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova

(1946-1955; 1958-1961)

http://www.andreilupan.com/loaditem.do?id=399500066
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