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Interpretă de muzică populară (soprană lirico-

dramatică) Tamara Ciobanu (Ceban), numită în lume 

„Privighetoarea Moldovei” s-a născut la 22 noiembrie 1914 la 

Berezlogi, Orhei în familia lui Savelii şi Alexandra Taratanschi. 

De mic copil avea o dragoste deosebită faţă de muzica 

populară. Elevă fiind, a cântat în corul celebrului preot şi om de 

cultură Mihail Berezovschi. După absolvirea Liceului de Fete 

„Principesa Dadiani” (1932), urmează Şcoala de Felceri (1936-

1938).   

Între 1939 şi 1941 şi-a făcut studiile muzicale (canto) 

la  Conservatorul „Unirea” din Chişinău cu Gavriil Afanasiu, 

Lidia Lipcovski şi Alexandra Gvozdeţchi, continuate la 

Conservatorul „Leonid Sobinov” din Saratov (1941-1944), apoi 

la Conservatorul de Stat din Chişinău (1944-1945).  

A fost solistă la Radiodifuziunea din Saratov şi la cea 

din Chişinău, solistă în orchestra de muzică populară „Fluieraş” 

a Filarmonicii din Chişinău. Profesoară de canto la Institutul de 

Arte „Gavriil Musicescu”, preşedinte al Societăţii Muzical-

Corale din Moldova. 

Debutează în 1946 pe scena Teatrului „Expres” din 

Chişinău în rolul titular din opera „Madame Butterfly” de G. 

Puccini. A mai interpretat roluri: Tatiana  în „Evgheni 

Oneghin”, Liza în “Dama de pica” de P. Ceaikovski, Santuţa în 

“Cavaleria  rusticană” de P. Mascagni, Axinia în „Donul liniştit” 

de I. Dzerjinski ş. a. 

Tamara Ciobanu s-a afirmat ca ilustră interpretă de 

muzică populară. Primul cântec, înregistrat în Moldova pe bandă 

de magnetofon a fost „Morişca” Tamarei Ciobanu. A mai 

interpretat: „Leana”, „Of, leliţă Mărioară”, „Nistrule, pe malul 

tău”, „Doina”, „Du-te, dor”, „Bate vântul cânepa”, „Firicel 

de floare rară”, „Ciobănaşule”, „Azi e zi de sărbătoare”, 

„Cănăţuie”  etc.  

Posedând o voce puternică şi foarte expresivă, cu un 

timbru aparte, a căştigat simpatia şi admiraţia publicului. A 

cântat folclor autentic şi stilizat. A colaborat cu: D. Gheorghiţă, 

E. Coca, P. Şerban, E. Macaleţ, Vl. Baronciuc, A. Dolguşin ş. a. 

Parteneri fideli de scenă i-au fost Gheorghe Eşanu şi Serghei 

Lunchevici. 

Prin participarea la numeroase turnee în ţară şi în 

străinătate (Cehia, Austria, România, Albania, Polonia, Franţa, 

Finlanda, Canada etc.), a propagat cântecele compozitorilor din 

Moldova. După cuvintele lui Teodor Zgureanu, „Tamara 

Ciobanu a fost mesagera care a propagat cu mare dragoste 

cântecul nostru popular pe diferite continente”. 

S-a afirmat şi ca un excelent pedagog, a educat câţiva 

interpreţi de valoare, printre discipolii ei numărându-se artişti 

consacraţi în peisajul cultural al Moldovei. 

Pe parcursul vieţii celebra cântăreaţă s-a învrednicit de 

mai multe premii şi distincţii: Premiul de Stat  al URSS (1950), 

Ordinul „Drapelul Roşu de Muncă” (1949), Ordinul 

„Prietenia Popoarelor”(1974) etc. 

Este desemnată Artistă Emerită din Republica 

Moldova (1949), Artistă a poporului din Republica Moldova 

(1953), Artistă a poporului din URSS (1960).  

S-a stins din viaţă la 23 octombrie 1990, la 

Chişinău. Numele Tamarei Ciobanu îl poartă şcoala din 

Berezlogi şi o stradă din Chişinău. Pe casa de pe bd. Ştefan 

cel Mare 132, unde a locuit Tamara Ciobanu în ultimii ani de 

viaţă, au fost instalate plăci commemorative.  

În cinstea celebrei cântăreţe a fost instituit 

Concursul Naţional de Muzică Populară „Tamara Ciobanu”. 
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 Tamara Ciobanu şi nu altcineva a popularizat 

cântecul popular, altfel spus, l-a ridicat la înălţimea posibilă 

timpului ei, ne-a descoperit frumuseţea lui. 

 

Maria Bieşu 

 

 Pe lângă vocea ei deosebită, cultivată, aş menţiona 

extraordinara conştiinciozitate, tenacitate, voinţă şi dragostea 

de a munci a artistei, pasiunea de a şlefui necontenit şi a 

valorifica cele mai subtile nuanţe interpretative, fără de care e 

greu să-ţi imaginezi arta veritabilă. 

 

Serghei Lunchevici 

 

 

 Cântecele din vastul ei repertoriu se deosebeau prin 

simplitate şi naturaleţe, temperament şi emotivitate, 

expresivitate şi sobrietate.   

 

 

Rodion Arabagiu 

 

 

 Tamara Ciobanu a descoperit frumuseţea cântecului 

popular, i-a dat acestuia o nouă viaţă şi, reînviindu-l, ni l-a 

dăruit nouă, tuturor celorlalţi. 

 

Eudochia Lica 

  
 Tamara Ciobanu percepea cântecul folcloric ca 

valoare naţională, fiind conştientă că suntem pur şi simplu 

obligaţi să-l păstrăm. 

 

Andrei Tamazlâcaru 
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