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FIŞIER BIOGRAFIC

La 25 ianuarie 1953 s-a născut Nicolae Botgros într-o familie de lăutari - a Eugeniei şi

Dumitru Botgros din satul Badicu-Vechi, r. Cahul, Republica Moldova. Cei 3 fraţi şi 5 surori au

deprins repede filosofia familiei: Ca să câştigi dreptul de a cânta la vioară, trebuia să porţi mai întâi

toba în spinare. Nicolae a învățat melodiile la ureche. Asculta cu luare-aminte tot ce cânta tata pe la

petreceri. A învățat singur să bată toba.

Văzându-l cât era de mic şi cu cât foc bătea toba, tatăl-său, lăutar „de elită şi de papion”

(aşa i se mai spunea, pentru că a fost şcolit la Iaşi şi a cântat pe la curţile regale ale Europei) se lăuda

prietenilor: „Îl vedeţi? Aista o s-ajungă un mare artist!” Şi aşa s-a întâmplat. La 7 ani băiatul a luat

vioara în mâini şi de atunci nu s-a mai despărţit de ea. O ţine aproape de căpătâi chiar şi atunci

când doarme. S-a dus la Şcoala de muzică din Cahul. Dar s-a întors în primavară acasă, căci nu

ajungeau bani pentru întreținerea celor doi fraţi.

...dar nu-şi poate imagina nici o zi din viaţă, în care nu i-ar atinge strunele...

PORUBIN, Andrei. 10 oameni – simbol ai timpurilor noastre. In: Vip magazin. 50 cei mai influenţi moldoveni 2009. Chişinău : Casa Presei, 2009. 
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• 1968-1971 Studiază la Şcoala de iluminare culturală din oraşul Soroca. Tot aici s-a

îndrăgostit lulea de Lidia Bejenaru, care avea să-i devină soţie. Nu vedea nimic altceva în

jurul său decât ochii ei negri şi cosiţa lungă până-n pământ. La nunta lor au cântat cei mai

vestiţi lăutari ai vremii. Soarta comună, ambii venind din familii numeroase, i-a facut să

împartă bucuriile şi necazul.

• 1971-1973 Activează în orchestra „Ciocârlia” din Edineţ, prima orchestră dirijată.

• 1973-1974 Violonist în ansamblul „Mugurel” al Filarmonicii din Moldova.

• 1974-1978 Violonist în orchestra Ansamblului de cântece şi dansuri populare „Joc”.

• Conservatorul din Chişinău, Facultatea de vocal şi dirijat.

Nicolae Botgros : „Dragoste şi dor pe strune de vioară...” . Red. Anatol CACIUC, Maria 

SARABAŞ. [S.l. : s.n.], [?]. 16 p.



La Edineţ unde erau 
porecliţi Romeo şi Julieta.





• 1978  Considerat un „magician al viorii”, maestrul Nicolae Botgros a fost numit la conducerea

Orchestrei Populare „Lăutarii”.

• 1980  Înregistrează primul album al orchestrei „Lăutarii”  la firma „ Melodia” de la Moscova.

• 1981  Primul turneu în străinătate - Grecia. Au urmat Italia, Turcia, Franţa, Danemarca, Germania, 

Elveţia, Mongolia ...

• 1982 Artist Emerit din Republica  Moldova.

• 1987 Artist al Poporului din Republica Moldova.

• 1993 Ordinul Republicii.

Personalitate artistică complexă şi viguroasă, dublată de o majoră forţă temperamentală, cu

tenacitate şi îndrăzneală, a învins obstacole greu de imaginat. S-a afirmat în plan interpretativ şi

dirijoral, materializându-şi cunoştinţele prin multiple realizări remarcabile. Într-un timp record

reuşeste să plaseze orchestra în prim-planul muzicii populare, devenind un simbol, un fenomen

inegalabil. Fiecare recital al orchestrei se transformă în act cultural de înaltă calitate, atât prin

interpretarea pătrunsă de profunzimea redării mesajului muzical, cât şi prin varietatea repertoriului

foarte atractiv.

ŢARĂLUNGĂ, Ecaterina. Enciclopedia identităţii româneşti. Personalităţi. Bucureşti:  Litera Internaţional, 2011. p.110. ISBN 978-606-600-246-2.

„IATĂ UN TÂNĂR CARE E UN ADEVĂRAT LĂUTAR ŞI CARE FACE 

MIRACOLE CU VIOARA SA” 

Isidor Burdin





A concertat în toate oraşele mari din România, a

participat la festivaluri de muzică populară ale tuturor

românilor şi repertoriul său atestă unitatea spiritului românesc.

Cetăţean de onoare al oraşului Bârlad.

• 2000 Titlul onorific Orchestră „Naţională”. Este cea mai

înaltă apreciere, deoarece acest colectiv într-adevăr este oglinda

poporului, sufletul naţiunii exprimat prin muzică.

• 2002 Declarat de Jurnalul naţional cel mai bun dirijor de

muzică populară din tot arealul românesc.

• 2004 Distins cu Ordinul Serviciul Credincios în grad de

comandor.

• 2010 Cetăţean de Onoare al municipiului Chişinău.

• 2015 Formația „Lăutarii” şi-a aniversat 45 de ani de activitate

artistică.

• Ordinul Național Pentru Merit România.

• Laureat ai Premiulului Național.

Un geniu al viorii, Nicolae Botgros a dus faima muzicii

populare în zeci de țări europene, dar și în SUA, Australia, Noua

Zeelanda, Olanda, Norvegia, în toate ţările din spațiul ex-

sovietic.
AFTENI, Vlada. Nicolae Botgros, biografie (1953 - prezent) [on-line]. Disponibil:
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http://www.istoria.md/articol/854/Nicolae_Botgros,_biografie


De-a lungul anilor, Nicolae Botgros a reușit să înregistreze doar 2 albume pentru sine şi 

aceasta pe lângă sutele şi chiar miile de materiale muzicale înregistrate cu interpreţii de muzică 

populară. O valoare culturală, a dus faima orchestrei „Lăutarii” nu doar peste ţări, ci şi peste ani.

Nicolae Botgros ştie a mânui bagheta de dirijor a orchestrei odată cu arcuşul viorii, demonstrând 

măiestrie şi talent în tot ceea ce face în sud-estul Europei.

Fiind cea mai apreciată orchestră de muzică populară din întreg spaţiul românesc, orchestra 

„Lăutarii” la „Telerevelion”, pe scenele Festivalurilor „Cerbul de Aur” de la Braşov (5 ed.) şi cel de la 

Mamaia (4 ed.) transmise în direct pe canalul România Internaţional a facilitat extinderea popularităţii 

orchestrei pe mapamond. Creaţii de diferite genuri interpretate de orchestră sunt incluse în zeci de 

discuri, în coloane sonore ale filmelor şi spectacolelor. Se cere menţionat faptul că, pe lângă bijuteriile 

folclorice readuse în circuit şi realizate în aranjament de orchestră de majoritatea instrumentiştilor, 

sunt interpretate şi creaţii originale semnate de distinşi compozitori – Tudor Chiriac, Constantin 

Rusnac, Gheorghe Mustea...

ODAINIC, Ioan Gh. Almanah enciclopedic: Perioada de tranziţie 1989-2008. Chişinău : Pontos, 2009. Vol. I, pp. 63-64. ISBN 978-9975-51-059-2.



2017 distincția de Ambasador cultural al Iașului.

...O SIMBIOZĂ PERFECTĂ ÎNTRE

TALENT ŞI PROFESIONALISM...



CREAŢIA

Când a plecat în lume, din satul Badicu Moldovenesc, 

Maestrul a luat cu sine ce a considerat mai de preţ - seminţe de 

omenie, cinste, credinţă în Dumnezeu şi dragoste de muzică. 

Aceasta i-a fost averea pe care a pus-o simbolic în geamantanul

sufletului şi pe care o moştenise de la părinţi, săteni şi de la 

lăutarii cu care mergea, copil fiind, pe la petreceri, să câştige

împreună cu tata o bucată de pâine pentru ai casei.

PORUBIN, Andrei. Un poet cu suflet de vioară. In: Vip magazin. 50 cei mai influenţi moldoveni 2010. Chişinău : 

Casa Presei, 2010, pp. 45-46. ISSN 1857-0623.





CÂNTECUL POPULAR

NE ÎNSOŢEŞTE DE LA

NAŞTERE PÂNĂ LA

MOARTE....

N. BOTGROS



...UN POET AL VIORII...



Numit de către popor şi „vioara neamului”, talentatul lăutar

depune multă muncă pentru a nu-şi dezamăgi ascultătorii, 

străduindu-se să le transmită prin creaţia sa farmecul

cântecului popular.

Biografie Nicolae Botgros, Orchestra Nationala de Muzica Populara Lautarii [on-line]. 

Disponibil: http://www.vedeteblog.com/2013/05/biografie-nicolae-botgros-orchestra.html. 

[Accesat 16 ian. 2018].

http://www.vedeteblog.com/2013/05/biografie-nicolae-botgros-orchestra.html


…O VIOARĂ NEPERECHE...



... UN GENIU AL MUZICII...



Om cu o vitalitate debordantă,

Maestrul Nicolae Botgros râde şi plânge

când vorbeşte despre tata, mama,

copilăria deloc uşoară, care i-a fost o

universitate de mare, când vorbeşte

despre Basarabia, despre neamul nostru,

sfâşiat încă între hotarele Prutului...

PORUBIN, Andrei. Un poet cu suflet de vioară. In: Vip magazin. 50 cei

mai influenţi moldoveni 2010. Chişinău : Casa Presei, 2010, pp. 45-46.
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MANUALE ŞCOLARE



PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE





...UN NUME CU GREUTATE ÎN FOLCLORUL 
ROMÂNESC...



REFERINŢE CRITICE

„Cântă-mi doina, lăutare,

Că mă ştiu cioban de viţă

Şi mi-e drag s-ascult pământul

Când boceşte-o mioriţă...”

D. Matcovschi



PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE













Corneliu Botgros, fiul, i-a dăruit un cadou deosebit - Arborele Genealogic al

Familiei Botgros din ultimii 300 de ani. Vioara a făcut parte din destinul familiei sale,

pentru că după el - şi fiul său, Cornel, iar acum şi nepoţelul său Cristian cântă la

vioară. Lăutar desăvârsit, Nicolae Botgros spune că „Lăutarul este muzicantul

universal, care poate interpreta totul – de la o bătută sau horă ţărănească, la o

sublimă creaţie clasică”. Şi mai este convins maestrul că de acolo unde e, de Sus, tatăl

lui este mândru de fiul său Nicolae şi de urmaşii lui.

PORUBIN, Andrei. 10 oameni – simbol ai timpurilor noastre. In: Vip magazin. 50 cei mai influenţi moldoveni 2009. Chişinău : 

Casa Presei, 2009. pp. 188-189. ISSN 1857-0623.



Palatul de Cultură din Cahul îi poartă numele.
La inițiativa conducerii Colegiului de Arte din or. Soroca,
instituția va purta numele dirijorului orchestrei „Lăutarii”,
Nicolae Botgros. 15 ianuarie 2014.

Nicolae Botgros se numără printre

puținii artiști răsplătiți pentru munca lor

cât timp sunt în viață.



Gimnaziul „Nicolae Botgros”,
s. Chioselia, r. Cantemir

...UN DIRIJOR DE VALOARE...



• Caricaturistul Alexandru Plăcintă a avut grijă să deseneze celebritățile cu

accesoriile de care acestea nu se despart.

• Dan Bunici, un tânăr de 19 ani din r. Orhei, un proaspăt absolvent al Colegiului

de Arte „Nicolae Botgros” a realizat portretul maestrului Botgros într-o tehnică

deosebită. O planșă din lemn, cuie, ață și multă dibăcie și răbdare - acestea i-au

trebuit pentru a reda imaginea lăutarului cu vioara sa.



Indiscutabil, Nicolae Botgros este un talent de excepţie,

dar şi un Om cu rare calităţi, ceea ce îi permite să se bucure

de stimă şi aprecierea celor din jur. Când îl ascult, mă bucur

nespus de mult că există, că poporul nostru are un asemenea

violonist şi dirijor. Muzica sa aduce multă lumină şi căldură

în inimile celor care îl ascultă, El dăruind-o cu multă dragoste

şi pasiune. Şi îi doresc din toată inima maestrului Nicolae

Botgros ani mulţi de viaţă şi de creaţie şi să fie întotdeauna

apreciat la justa valoare...

Maria Bieşu



PREZENŢE ÎN INTERNET

http://arhiva.vipmagazin.md/top-

moldoveni/Cei_mai_influen

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Botgros#Leg

%C4%83turi_externe

http://www.istoria.md/articol/854/Nicolae_Botg

ros,_biografie

https://www.youtube.com/watch?v=lz_xnAC5GIw

https://www.facebook.com/NicolaeBotgros/
http://moldovenii.md/md/people/984

https://www.cancan.ro/nicolae-botgros-si-lidia-

bejenaru-au-o-familie-fericita-cum-s-au-cunoscut-cei-

doi-artisti-16875902

http://arhiva.vipmagazin.md/top-moldoveni/Cei_mai_influen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Botgros#Leg%C4%83turi_externe
http://www.istoria.md/articol/854/Nicolae_Botgros,_biografie
https://www.youtube.com/watch?v=lz_xnAC5GIw
https://www.facebook.com/NicolaeBotgros/
http://moldovenii.md/md/people/984
https://www.cancan.ro/nicolae-botgros-si-lidia-bejenaru-au-o-familie-fericita-cum-s-au-cunoscut-cei-doi-artisti-16875902
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