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Город в городеГород в городеГород в городе

  Так случилось, что многие мои
современники рассеялись по всему свету.
Однако ничто не может оторвать их от
родных мест, слишком много связывает их
с Кишиневом. Привожу отрывок из встречи
с моей бывшей коллегой журналисткой.
Она, совершенно не склонная к
сентиментальности, протяжно произносит:
– Кишинёв для меня – некий оазис после
всех Гонг-Конгов, Европ и Америк... Здесь
мама... Здесь я отдыхаю душой...
Маленький ресторанчик в тёмно-синем
вечере встречает нас золотыми шарами
светильников на столиках с туго
натянутыми полосатыми тентами-
зонтиками над ними. Как маленькие
шатры, они заманивают посетителей
предвкушением блаженного покоя и
отключки от повседневности... Девушки-
официантки в тирольских чепцах и
платьишках с кружевными фартушками
вежливо-услужливо предлагают карту вин
и сопровождения к ним... Живая музыка
дополняет общую картину, щекочущую
воображение, наводя на некие
воспоминания и будоражащую смутные
желания...
  – Какое чудо, – умиляется гостья.
– Я тоже люблю это место, этот город, –
отвечаю я. – Меня удивляют некоторые
наши общие знакомые. Вырвавшись отсюда
и оказавшись в городах с громкими назва-
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вестный поэт в обнимку с белым павлином
на бесконечном диване доверительно под-
мигивает прохожим. «Librăria din Centru».
Книжная лавка. Гуманизмом ямбов и
хореев затягивает в воронку рыночных
диссонансов. Так и хочется закричать: –А-
а-а!... и увидеть свет, белый-белый! «Мой
белый город – ты цветок из камня» −
звучит ниоткуда выцветший добела мотив...
   Что правда, то правда. Кишинев – город
парадоксов. На наших глазах изумитель-
ные старые строения из далекого и не
очень далекого вчера поглощаются
новостроем сегодняшнего мегаполиса.
Стремясь показать себя архисовре-
менными, многие архитекторы торопятся
стереть следы прошлого. Можно
разрушить дом, квартал, полгорода, но
никто не может стереть воспоминания. Как
пишет Юрие Колесник, вдумчивый
летописец Кишинева, «образы прошлого
возвращаются отголоском минувшего,
даже оставаясь всего лишь воображением.
А сияющий город продолжает жить таким,
каким он был и сохранился в
воспоминаниях. И будет жить вечно, пока
останется хотя бы один из его жителей,
который держится, наперекор всему, этих
зыбких видений».

  С праздником, дорогая столица!

МирославаМирослава    МЕТЛЯЕВАМЕТЛЯЕВА  

ниями, они открещиваются от того, что
связывает их, хотят они этого или нет, с
этим городом, с его улицами и плохими
дорогами. – Ну, ещё бы! – соглашается она,
– для меня нет ничего хуже провинциала,
примеряющего на себя имидж столичной
штучки... Что интересно, они ведь и там
кучкуются с такими же, как они, обшарив
все интернеты в поисках себе подобных, и
живя, и кормясь, в обшем-то, суждениями
«времен очаковских и покоренья Крыма».
 А вот другое обличье Кишинева. До-
статочно пройтись по его главному
проспекту. Белый город, цветок из камня.
Принимай, родная столица! Пемза в
ступоре полёта. Терьер из «бывших»
поднимает лапу на облезший ствол
платана: – так и так, здесь был я! Лента
проспекта – результат напора авто. Падает
женщина. Упитанный господин
подхватывает ее за локоток. 
 – Ах, какой мужчина! Даже не знаю, как вас
отблагодарить! 
 – Голосуй за мою партию! 
 – Я ж коленкой ударилась, а не головой!
 Вжик!... Вжик!... – байкеры мимо Штефана
на пьедестале – венценосного
исторического укора на века вперёд.
Вперёд!.. Вперёд!.. Дальше!.. Дальше! Вот и
здание мундироносных обладателей
складчатых загривков. Через проспект –
полотнище, растянутое на уровне ног: из-

       Вглядитесь в рисунки: понятные сюжеты, узнаваемые места....
     В силу возрастных особенностей дети еще не могут создать безупречные формы, но в их рисунках есть нечто более
ценное. Маленькие художники передают свое восхищение и свою любовь, они сливаются с душой города в его радости и
печалu, в его сегодняшнем дне и памяти о прошлом. Дети делают это так искренне. Мы верим им: город Кишинев славен
и прекрасен! Рады, что в результате получился один из ярких подарков к празднику. Каким ребята видят город в будущем,
что их радует и огорчает в настоящем – все это отраженно в их работах.
   Для нас важен каждый их рисунок вне зависимости от выбранного стиля маслом, акварелью, карандашом или
фломастерами, они открывают нам свои мир, свои мечты, свои Кишинев 585. Кем бы во взрослой жизни ни становились
дети, если они занимались живописью, они будут мыслить категориями света, формы, красоты и будут счастливыми.

Анна БацмановаАнна Бацманова
Директор Еврейской библиотеки культурного центра им. МангераДиректор Еврейской библиотеки культурного центра им. Мангера
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    Dacă li se poate reproşa ceva bibliotecarilor

noştri, (repet: dacă!...), apoi în niciun caz nu li s-ar

putea imputa necunoaşterea sau proasta cunoaştere

a Chişinăului! (...) Este o adevărată plăcere să

vorbeşti despre lucruri şi oameni dragi, iar

Chişinăul ne este foarte drag şi de ce nu ne-am

permite, iarăşi şi iarăşi, această mică satisfacţie de a

ne referi la locuri îndrăgite, la oameni scumpi

sufletului nostru?

Răsfrânt pe şapte coline ca Roma 

Tu-mi eşti balsamul şi aroma,

Tu-mi eşti leagănul, dorul şi visul 

Prin tine se-nalţă în floare caisul

Când poposesc prin parcuri şi-alei

Întineresc parcă şi anii grei,

De hălăduiesc prin Buiucani 

Dor mi-i de pădurea din Râşcani.

De la Ciocana, sus pe zare,

Privesc cum Coloniţa mea răsare,

Iar la Botanica, de vin întâmplător, 

De Otăvasca mi se face dor.

Prin târgul meu provincial 

Se plimbă Domnul c-un caval 

Şi-n Sala cea cu Orgă sunătoare

Dumnezeieşte Doga-i zice o cântare.

Aici îşi balansează veşnicia 

Poeţi, actori, făuritori şi iasomia 

Ce-n strada zisă Armenească 

Tristeţea vor să-şi ocrotească.

Scriitorul și orașulScriitorul și orașul
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Chișinăul turisticChișinăul turistic

Vlad POHILĂVlad POHILĂ

ChişinăulChişinăul

Flăcău de la poale de codru, 

Sub umbra frunzişului verde, 

Tu vii tropotind pe şoseaua 

Bătrânului nostru Hânccşti.

Te prinde tăcerea albastră

A nopţilor verzi de la Centru, 

A nopţilor verzi din Sculeanca, 

A nopţilor verzi din Munceşti.

Ion BOLDUMAIon BOLDUMA

Ave MariaAve Maria

Pe scenele neîncălzite ieşea să cânte

în pâsle şi-ntr-o şubă de croială - 

dar - când cânta Maria Cebotari, 

intrau pădurile în sală!

Şi-atuncea când avea, cântând să moară 

pe-o scenă, luminată slab de-o lampă - 

crezând c-aşa i-i rolul, spectatorii 

aplaudând, o mai chemau la rampă.

Iar unii pomi din Chişinău şi-o amintesc 

şi, murmurat, al frunzelor descântec, 

pe Mărioara Cibotaru, fata care 

mormântul şi îl are într-un cântec.

Nicolae DABIJANicolae DABIJA

Iulian FILIPIulian FILIP

Chișinăul primăvaraChișinăul primăvara

Hulubul în ChișinăuHulubul în Chișinău

Când ai aripi şi-atâta cer,

Ce mai cerşeşti pe trotuare 

Fărâmituri de trai mizer 

A celor ce nu ştiu să zboare?

Ce repede a înfrunzit oraşul 

spălat de ploi şi îndemnat de soare.

Neliniştit, aud sunând poştaşul

şi-aştept din nou - de unde?! - o scrisoare...

Mi-o scrie cineva înfrigurat 

şi-o rupe, şi iar scrie, şi mă vede...

Ce repede oraşul s-a schimbat

şi s-a pierdut întreg pe-un freamăt verde.

Sosire în zoriSosire în zori

Nu mă-mpiedică să-l iubesc 

nici arhitectura sovietică 

Şi nici masivitatea lui uşor moscovită. El e oraşul

De care mi-a fost dor, cum numai de Cluj 

Mi-a fost dor vreodată 

Şi cum numai de Cernăuţi îmi mai este.

Chişinău, Chişinău, Chişinău, lăudat fie numele tău.

Adrian PĂUNESCUAdrian PĂUNESCU

Pe șapte colinePe șapte coline

Ion PROCAIon PROCA

Confuzii de iarnăConfuzii de iarnă

Erorile sunt ambalate-n sărbători 

ca bomboanele-n hârtii strălucitoare 

sfor-sfor... sfori, sfori... 

sfor-sfor... sfori, sfori...

cine le trage? se întreabă o ghicitoare.

Peisajul citadin îmi dă fiori - 

la monumentul lui Ştefan cel Mare 

vin ieniceri cu laude şi flori... 

e sărbătoare...

Cel strâmb, aud, ne-nvaţă lucruri drepte... 

îmi zic: e timpul, omule, s-o ştii - 

toate vorbele noastre deştepte 

sunt nişte prostii.

Vasile ROMANCIUCVasile ROMANCIUC

Мой белый городМой белый город

Мой белый город, ты цветок из камня, 

Омытый добрым солнечным дождем,

Как ветрами, овеян ты веками,

Как песня, в сердце ты звучишь моем.

Мой теплый город в переливах света 

И в зелени, и в звездах, и в огнях,

Я так люблю, когда живут рассветы 

На улицах твоих и площадях!

Мой нежный город - свет мой негасимый, 

Ты весь в моей, а я - в твоей судьбе.

Так радостно здесь встретится с любимым 

И вновь услышать песню о тебе.

Мой белый город, вечный как сказанье,

В тебе наш труд и молодость, и смех.

Я чувствую всегда твое дыханье – 

Ты мой, ты наш, и ты открыт для всех.

Gheorghe VODĂ, перевод - Владимир ЛАЗАРЕВGheorghe VODĂ, перевод - Владимир ЛАЗАРЕВ

Наш дiм - КишинiвНаш дiм - Кишинiв

Ти - мiсто, достойне поезiй и пiсень, 

Iз свiту усього приймаєш гостей,

Ти - найдорожче, найближче менi, 

Мiсто моє – Кишинiв!

Ти - мiсто iз давнiх чарiвних легенд, 

Пам᾽ять вiкiв прикрашає тебе,

Бiлою вежою серед ланiв – 

Мiсто моє – Кишинiв!
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    În anul 2019, Proiectul Național „Arhiva de voci: interviuri cu

personalități din domeniul culturii”, coordonat de Biblioteca

Națională a Republicii Moldova și Institutul de Filologie Română

„Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, l-a avut în calitate de protagonist pe

redutabilul om de cultură Nicolae Gribincea, folclorist, interpret

de muzică populară, autor de cântece și compozitor, fondator și

conducător al Ansamblului etnofolcloric profesionist „Plăieșii”,

Maestru în Artă (2010), deținător al Ordinului „Gloria Muncii”

(2014), Artist al Poporului (2020).

Nicolae GRIBINCEA – omul cu suflet nobilNicolae GRIBINCEA – omul cu suflet nobil
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    S-a născut la 20 octombrie 1961, în
satul Mingir, raionul Hâncești, atestat
documentar la 1743 cu denumirea
Gura Ocoalelor, în familia lui Ion și
Marfa (Grecu) Gribincea, familie cu
opt copii (Tatiana, medic; Feodosia,
dactilografă; Petru, constructor, su-
dor, zugrav etc.; Nicolae, coregraf,
interpret de muzică populară; Mihai,
istoric, ambasador; Maria, medic; Va-
lentina, bibliotecară; Ionel, progra-
mist), el fiind cel de-al patrulea. Se
trage din părinți de oameni gospo-
dari, înstăriți, cu credință în Dumne-
zeu și dotați cu aptitudini artistice.
Această dragoste pentru Divinitate o
mărturisește însuși protagonistul pe
pagina oficială a Ansamblului etno-
folcloric „Plăieșii”: „Atunci când zi-
cem Dumnezeu, avem în vedere o
energie care leagă lucrurile. Dumne-
zeu este dragoste, frumos, lumină și
noi trebuie să creștem această părti-
cică de Dumnezeire din noi. Eu îm-
preună cu „Plăieșii” o facem prin artă.
Îi învăț și pe ei că mintea, dacă nu știi
să o oprești, ești purtat de colo-colo.
Se spune că între două gânduri, anu-
me pauza este Dumnezeirea. Dacă am
putea opri aceste gânduri și am cobo-
rî din minte în inimă, ne-am întâlni
cu partea Divină din noi înșine, ne-
am găsi echilibrul moral, spiritual”.
    Pasiunea pentru dansul folcloric a
moștenit-o de la tata, care erau un
om sprinten, subțirel și un dansator
desăvârșit, deseori surprins de ochii
copilului Nicolae dansând la petre-
cerile de familie și la Hora satului.
Tata era și un vestit meșter cons-
tructor, avea mâini „de aur”, apreciat
în satul de baștină și în cele din
vecinătate. Fiind modest din fire, i-a
cultivat și lui Nicolae această cumse-
cădenie, îndemnându-l să fie bun cu
oamenii și să-și iubească neamul, țara
și rădăcinile. Mama, „de o frumusețe
rară” și „o iscusită croitoreasă”, cu ră-
dăcini din satul Horjești, a fost cea
care i-a dăruit vocea și i-a cultivat
dragostea pentru melosul popular, ea
fiind cea care ridica mahalaua în pi-
cioare cu timbrul ei sonor și plăcut.
Ambii  părinți s-au  străduit să cultive
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git, întrucât avea individualitate, un
fel al său de a fi, de a se manifesta,
calitate pe care a excelat-o și în con-
tinuare, la maturitate. Cu toate aces-
tea, a fost un copil emotiv, dar și cu-
rajos, șotios, foarte energic, așa cum
afirmă însuși protagonistul în nume-
roasele sale interviuri, practica fotba-
lul, care i-a adus și multe aprecieri,
cânta în corul școlii ca solist vocalist,
iar cu grupa de maturi de la casa de
cultură învăța dansurile. A crescut cu
melodiile interpreților de muzică po-
pulară Nicolae Sulac, Angela Pădu-
raru, Teodor Negară, Ion Dolănescu
și Irina Loghin, și, ca să fie auzit, de-
seori se urca pe scena improvizată a
porții casei părintești și le fredona
astfel încât să-l asculte toți vecinii,
chiar dacă atunci când observa că-l
vede cineva, se ascundea imediat.
Aceste aptitudini muzicale au fost
descoperite și de specialiștii casei de
cultură din sat, astfel că de prin clasa
a IV-a ajunge să cânte în taraful de
muzică populară al acestei instituții.
Această experiență a durat până în a
IX-a, atunci când, finalizând ciclul
gimnazial (anul 1979), decide să plece
să studieze coregrafia la Colegiul
„Elena Sârbu” din Soroca. După un an
de studii este înrolat în armată și
trimis cu serviciul militar la Marea
Neagră, unde a fost timp de trei ani
dansator în Ansamblul vocal-instru-
mental „Флотские ребята” („Băieții
marineiˮ), trupa coregrafică de la Ca-
sa Marinarilor din Sevastopol. După
demobilizare, în anul 1983, din cauza
greutăților materiale pe care le în-
tâmpina familia sa, este nevoit să nu-
și mai continue studiile la Soroca și se
angajează în calitate de curier meca-
nic la o fabrică de tricotaj din orașul
Chișinău. În paralel desfășura o ac-
tivitate de dansator în Ansamblul
„Miorița”, diriguit de Pavel Andrei-
cenco, Artist al Poporului. În 1984,
grație faptului că la încheierea ser-
viciului militar a obținut o diplomă
de dansator profesionist, decide să-și
continue studiile la Institutul de Arte
„Gavriil Muzicescu” din Chișinău,
Facultatea Culturologie, specialitatea
Coregrafie. Pe parcursul anului I a
cântat în Orchestra institutului con-
dusă de Vasile Chiseliță. Profesorul
Constantin Lazăr,  care  era și curato-

rul studentului Nicolae Gribincea, îi
face cunoștință cu Victor Botnaru,
care era și el student. Această întâm-
plare s-a transformat peste ani într-o
prietenie adevărată care ține și până
astăzi. Chiar de la bun început Victor
Butnaru îl ajută cu două cântece fol-
clorice, pe care le va interpreta ulte-
rior în cadrul unui seminar repub-
lican. Întâmplarea a făcut ca la acest
seminar să fie prezent și maestrul
Andrei Tamazlâcaru, care fondase
deja Ansamblul etnofolcloric „Tălăn-
cuța”, și care, auzindu-l, îi propune să
vină în cel mai renumit colectiv de
promotori fideli ai cântecului fol-
cloric, dându-i de la bun început
două cântece de recruție, unul din
repertoriul informatoarei de folclor
Elena Anastasiu de la Manta, Cahul,
„.Mai am azi și mai am mâine” și „Eu
mă duc, puica rămâne”. Chiar dacă
era coregraf de profesie, a îmbrățișat
cu multă abnegație și interpretarea
vocală, astfel că în scurt timp a de-
venit solist vocalist al prestigiosului
ansamblu. A valorificat și câteva cre-
ații din satul de baștină: Uratul tra-
dițional din Mingir și cântecul de
dezmierdat copilul „Hai, țâca, țâca”. A
îmbinat perfect cele două pasiuni
pentru cântecul folcloric și jocul tra-
dițional, continuându-și pe parcursul
anilor 1988-1996 activitatea de ar-
tist de balet în colectivele profesi-
oniste de cântec și dans popular „Lă-
utarii”, „Floarea Moldovei”, „Flu-
ieraș”. Și-a susținut cu succes teza de
licență, alături de colegul său Vitalie
Belîi, montând și punând în scena
Teatrului etnofolcloric „Ion Creangă”
două fenomene etnoculturale dis-
tincte pentru spațiul basarabean:
Hora satului și Șezătoarea tradițională,
unde împreună cu Ion Bazatin au
montat dansurile tradiționale spe-
cifice acestor fenomene, ceea ce a și
reprezentat inaugurarea oficială a
teatrului.
    Alături de colegii din „Tălăncuța”
și-a început activitățile de tezauri-
zare a perlelor folclorice, a obice-
iurilor și tradițiilor populare, a mos-
trelor de coregrafie tradițională.
După cum mărturisesc și colegii
dumnealui, dar și conducătorul An-
samblului etnofolcloric „Tălăncuța”,
Andrei Tamazlâcaru, Nicolae Gri-
bincea a fost poate cel mai orientat
spre documentarea științifică a uni-
tăților de patrimoniu cultural ima-
terial. Cu o responsabilitate de in-
vidiat și de apreciat în egală măsură,
a efectuat și continuă să efectueze și
actualmente, împreună cu discipolii
săi din Ansamblul „Plăieșii”, cercetări
de teren, pentru a descoperi și con-
semna mostre ale moștenirii spiri-
tuale românești, încă nevalorificate
de specialiștii în domeniu. Școala
academică oferită de „Tălăncuța” l-a
făcut să exceleze în descoperirea tai-
nelor pe care le ascunde folclorul ro-
mânesc. I-au fost deopotrivă de utile
în drumul devenirii și studiile deja
publicate cu referire la tezaurul etno-
folcloric românesc, precum și nume-
roasele campanii de teren efectuate
în satele românești din vechea Ba-
sarabie, Bucovina, Transcarpatia etc.
Toate acestea l-au format ca fol-
clorist și coreolog desăvârșit, pasi-
onat atât de valorificarea științifică,
cât și de promovarea autentică a re-
pertoriul muzical și coregrafic, des-
coperit în spațiile etnoculturale in-
vestigate.

    Întrebat fiind despre ceea ce se în-
tâmplă în mediul actual al muzicii
populare și ce părere are despre re-
pertoriul promovat de interpreții
acestui gen de muzică, se arată pro-
fund dezamăgit de tendința acestora
de a propune publicului larg mai
mult o muzică comercială, decât ade-
văratele valori ale patrimoniului cul-
tural imaterial: „unui artist care se
respectă, care ține la poporul în sânul
căruia s-a născut, nu-i face o favoare
«umblând cu minciuna, cântată și
dansată pe toate continentele», vorba
lui Andrei Tamazlâcaru”, deși pare să
fie de vină „tendința de a obține un
succes imediat”. Este mai degrabă
adeptul interpretării autentice, since-
re, țărănești, „așa cum  sună  cântecul 

(Chișinău, 2013); Îngăduie-mi să te cu-
nosc, Iubire: Romanțe, pe versuri de
Galina Furdui (Chișinău, 2015), cât și
colecția de CD-uri – în calitate de
textier și compozitor: Învrednicește-
mă, Doamne! (cântece religioase,
2007), Tăpănuța cea de aur (dublu CD,
muzică pentru cei mici, 2008); ca
solist: Tot de drag de dumneavoastră (în
colaborare cu Victor Butnaru,
cântece și melodii învățate de la
locuitorii satelor, 2007); În leagănul
cerului (colinde tradiționale, 2020);
Omul cât trăiește-n lume, dublu CD
(2019); Dragoste – floare din rai, dublu
CD (2021); cu Ansamblul folcloric
„Salvatorii”: Și-am să plec la cătănie
(folclor ostășesc și patriotic, 2003); cu
Ansamblul etnofolcloric „Plăieșii”:
Am venit să colindăm (colinde vechi,
2009); La omul care mi-i drag (lirică de
dragoste, 2010); La casa cu oameni buni
(cântece de voie bună și pahar, 2016);
Tot cu dragostea și dorul  (lirică de
dragoste cântată în grup bărbătesc,
2017); Joc și cântec fecioresc (melodii
instrumentale lălăite, 2018); La omul
care mi-i drag (lirică de dragoste,
2019); Sloboade-ne, gazdă-n casă
(colinde, 2019); Partea noastră de
iubire, dublu CD (folclor orășenesc,
2021). Este autorul și coordonatorul
proiectului editorial Cântări de la
străbuni: Cântece folclorice originale din
repertoriul Ansamblului Etnofolcloric
„Tălăncuța”, culese de Andrei Tama-
zlâcaru, publicat cu suportul Pri-
măriei Municipiului Chișinău și sub
egida Uniunii Muzicienilor din
Moldova, sectorul Folclor, apărut în
anul 2020. Toate aceste producții
editoriale și multimedia ne demons-
trează prestanța unui autor înzestrat,
a unui creator cu vocație pentru tot
ceea ce semnifică dragostea de Divi-
nitate, țară, neam, părinți, urmași și
vatra strămoșească. Dotat cu calități
deosebite și perseverență, maestrul
Nicolae Gribincea excelează la ma-
xim toate câte le are a duce în numele
acestui popor și pentru popor: „Fac și
eu tot ce pot ca să putem mișca piatra
din loc. Atâta timp cât place lumii,
este ceva din adevăr. Iar dacă fiecare
român ar încerca să pună suflet în
ceea ce face, să rămână întâi singur
împăcat că a făcut un lucru bun!
Lumea are nevoie de modele bune.
Dacă avem modele bune, iar lucrurile
sunt făcute cu mult drag, putem
schimba această lume”.

copiilor dragostea pen-
tru tot ce este frumos pe
lume și să-i încurajeze
în toate încercările lor,
inclusiv de a învăța pen-
tru a avea parte de o
viață mai ușoară, de a se
iubi și susține ca frați.
Cu multă pasiune își
amintește despre liber-
tatea pe care a avut-o în
copilărie, grădinița a
frecventat-o doar două
zile, dar și în acelea a fu-

tecul în mediul lui firesc, în timpul ri-
tualului, al obiceiului”. Cântatul pen-
tru Nicolae Gribincea nu e un moft,
nu e o profesie, ci „o pasiune, o stare
de spirit, un fel de scut protector ce
mă ferește de mediocritate și de pros-
tie, care, din păcate, e fără margini și
face mult rău”.
    Speciile folclorice valorificate și pro-
movate în mod excelent sunt cele care
aparțin repertoriului bărbătesc. Cu toate
acestea, are o predilecție aparte pentru
cântecul de leagăn, formulele de dădă-
cire și dezmierdare a copiilor, pentru
cântecul de cătănie și doină, pentru
cântecul de dor, înstrăinare, dragoste,
pentru străvechea colindă și cântecul
popular cu subiect religios. Mai ales cel
din urmă e o expresie a eului său
personal: „Muzica este remediul prin
care sufletul meu tinde să se exprime în
valențe artistice [...], iar cântecele, piesele
muzicale, îndeosebi cele cu caracter
religios, sunt oglinda în care se uită su-
fletul meu”. Cântecul de valoare pen-tru
Nicolae Gribincea e cel care are
„personalitate: are caracterul, ținuta, sta-
rea și demnitatea sa”. Nu poți să fii un
interpret consacrat și să nu percepi
aceste esențiale rațiuni. Valoroase în
acest sens sunt atât culegerile de cântece 
editate: Învrednicește-mă,
Doamne: Cântece cu su-
biect religios (Chișinău,
2006); Tăpănuța cea de
aur: Caiet de familie
(Chișinău, 2007); ABC-ul
muzical al limbii române
(Riga, 2007); ABeGhici
pentru voinici: O probă de
agerime    și    perspicacitate

continuare la p. 4
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   Ее скульптурные, живописные и графические изображения
можно увидеть в разных музеях мира (в том числе в Музее

изобразительных искусств им. А. Пушкина), альбомах и

монографиях. Галеристка, искусствовед, муза целого

поколения французских художников и скульпторов, Кавалер
ордена Почетного легиона... Биография этой незаурядной,
многогранной, авантюрной, эпатажной личности порой

кажется невероятной, немыслимой...

4

   Modele bune sunt și colectivele ar-
tistice pe care le-a înființat și condus
pe parcursul anilor. Activitatea de
mentor al colectivelor folclorice a în-
ceput-o la 15 ianuarie 1989 prin în-
ființarea studioului mixt de dans în
cadrul Palatului Republican al Co-
piilor și Adolescenților (actualul Cen-
tru pentru Copii și Tineret
„ARTICO”). Prima recunoaștere na-
țională a venit cu întâia participare a
studioului la un festival-concurs re-
publican de folclor, unde, prezentând
câteva dansuri folclorice: „Sârba de
perechi”, „Fata popii” și „Păstaia”,
„Hora și Sârba zdruncinată”, obține
Marele Premiu. La invitația ziarului
„Комсомольская правда”, colectivul a
plecat într-un turneu la Moscova,
unde, alături de alte formații artistice,
a participat la un festival-concurs uni-
onal, învrednicindu-se de aprecieri
merituoase. Din septembrie 1989, stu-
dioul a trecut cu activitatea în cadrul
Liceului Teoretic Român-Francez
„Gheorghe Asachi” sub denumirea
Ansamblul de cântece și dans „Ste-
jăreii”. În anul 1992, în cadrul atestării
formațiilor artistice de amatori de
către reprezentanții Ministerului
Culturii și ai Centrului Național de
Creație Populară, a obținut titlul de
Colectiv model. Din anul 1999 până în
2015, ansamblul a funcționat, în com-
ponență deja masculină, cu denumirea
„Plăieșii”, pe lângă Pretura sectorului
Botanica a Municipiului Chișinău.
Fiind un colectiv artistic format doar
din voci bărbătești, a devenit model de
inspirație pentru multe alte formații
artistice de acest gen. În anul 2015,
acesta a trecut sub egida Direcției
Cultură a municipiului Chișinău, obți-
nând statutul de ansamblu profesi-
onist. Anume grație acestor împreju-
rări, colectivul a cunoscut un avânt
substanțial în cariera sa muzicală,
„Plăieșii” ajungând a fi unul dintre cele
mai apreciate colective etnofol-clorice
din Republica Moldova și Ro-mânia,
dar și peste hotarele acestor două țări
românești, unde au avut nu-meroase
turnee, în: Moscova, Milano,
Cernăuți, Vilnius, Padova, Bologna,
Madrid etc., susținând concerte atât
pentru diaspora românească, cât și
pentru toți cei care le apreciază re-
pertoriul și prestanța artistică. Lau-
reat al concursurilor naționale și in-
ternaționale, Ansamblul etnofolcloric
„Plăieșii” a obținut în anul 2020 una
dintre cele mai remarcabile aprecieri
– „Butonul de Argint pentru creatori”,
oferit de site-ul YouTube, cu sediul în
California, SUA, datorită cotei atinse
de peste 100 de mii de abonați. Unele
piese muzicale ale vocaliștilor au
întrecut limita de 15 milioane de
vizualizări.
    Trebuie să menționăm că activitatea
de pedagog și conducător artistic a
mai fost implementată și în alte
colective. În anul 1993, înființează un
colectiv mixt de copii pe lângă Școala
primară nr. 9 din sectorul Botanica,
mun. Chișinău, pe care îl conduce
timp de  patru ani.  Din  1996  până  în 
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   Дина Верни – урожденная Дина
Яковлевна Айбиндер – появилась
на свет 25 января 1919 года в
Кишиневе. Упоминание некото-
рыми источниками в этой связи
Одессы является ошибочным: в
биографии Аристида Майоля

(Editions Ides et Calendes, 1977) сама
Дина Верни называет местом

своего рождения Кишинев, Бе-
ссарабию, в ту пору входящую в
состав Румынии. Дина была из
музыкальной семьи: ее отец Яков
Айбиндер был пианистом, мать -
музыкантом, тетя - оперной пе-
вицей. В 1925 году семья посе-
лилась в Париже. Спустя 10 лет в
«городе вечной юности» про-
изошло знакомство 15-летней
Верни с 73-летним скульптором
Аристидом Майолем, тогда уже
признанным классиком. Майоль

увидел в ней воплощение своих
представлений о «вечной жен-
ственности». Дина стала его му-
зой. Скульптор представлял ее в
бронзе, мраморе, других мате-
риалах (композиции «Река»,
«Воздух», «Гармония» и т.д.) и
благодаря этому творческому

содружеству вновь начал рисо-
вать. Верни стала также музой
Анри Матиссу, Пьеру Боннару,
Раулю Дюфи, дружила с француз-
скими сюрреалистами и с рус-
скими художниками парижской
школы – Сергеем Шаршуном и
Сергеем Поляковым (последний
замечательно играл на гитаре, и
под его аккомпанемент Дина пе-
ла русские и цыганские романсы),
снималась в кино вместе с Жа-
ном-Луи Барро и Бернаром Блие.
    В годы Второй Мировой войны
Верни принимала участие в дви-
жении Сопротивления – сначала
в Париже, затем, с конца 1939 го-
да, – в Банюле, в имении Майоля,
который укрывал её во время

оккупации. В тайне от Майоля

Верни осуществляла переправку
беженцев через Пиренеи в Испа-
нию, сотрудничая с марсельской
подпольной группой американс-
кого журналиста Вариана Фрая.
Была арестована французской

полицией и освобождена при

вмешательстве Майоля, который
направил ее в Ниццу к Анри Ма-
тиссу. Однако вскоре она неле-
гально отправилась в Париж, где
в  1943  году  была  вновь  аресто- 

вана, на этот раз гестапо, и осво-
бождена после шести месяцев

тюремного заключения после об-
ращения Майоля к Арно Брекеру
и ходатайства последнего. Отец
Верни Яков Айбиндер. как ру-
мынский подданный еврейского
происхождения, был депортиро-
ван из Парижа 7 декабря 1943 го-
да в Освенцим через пересылоч-
ный лагерь Дранси и умерщвлён
сразу по прибытии, 12 декабря…
  ...После гибели Майоля в сентяб-
ре 1944 года Дина стала храни-
тельницей его наследия. Наделе-
нная деловой хваткой, она в 1947
году открыла собственную гале-
рею на Рю Жакоб. На протяже-
нии всей жизни Верни занима-
лась пропагандой творчества Ма-
йоля, став создательницей его му-
зея в Париже, в 1963 году подарив
французскому государству ряд

работ скульптора, ныне размеще-
нных в садах Тюильри недалеко
от Лувра. В 1995 году открыла
«Фонд Дины Верни», который,
кроме работ Майоля в постоя-
нной экспозиции, отличался ис-
ключительно высоким уровнем

выставок.
    После посещения Советского
Союза в 1959 году Верни начала
коллекционировать работы нео-
фициальных советских художни-
ков, одной из первых открыв для
Запада шестидесятников – нон-
конформистов. Она часто ездила в
СССР, впечатления от которого
были весьма противоречивыми,
ходила по мастерским, закупала
картины. В своей парижской га-
лерее Верни выставляла работы
Михаила Шемякина, Ильи Каба-
кова. Владимира Янкилевского,
Оскара Рабина, Эрика Булатова и
других ныне знаменитых масте-
ров. Во Франции она всячески
поддерживала художников эми-
грантов на первых порах после их
приезда из СССР, у нее даже была

идея сделать в собственном помес-
тье колонию русских художников.
   В Советской России Дина стала
персоной нон грата после того, как
в 70-е годы выпустила во Франции
пластинку с собственным испол-
нением советского «неофициаль-
ного шансона», развивающегося в
условиях альтернативы официаль-
ному искусству. В ее репертуаре –
«новые песни» «нового времени»:
«Товарищ Сталин» и «Окурочек»
(эта песня также известна на Запа-
де в исполнении Ива Монтана) на
слова Юза Алешковского, одесская
«На Молдаванке», шуточная «Ма-
дам Банжа». Что же побудило эту
блистательную парижанку попол-
нить множество принадлежащих
ей неординарных коллекций (в
числе которых две совершенно
уникальные: куклы всех времен и
народов, и старинные экипажи -
есть даже карета Шатобриана), еще
одной, столь своеобразной? «Оча-
рование языка, юмор, тоска и
жестокая сила в этих песнях
создают неповторимую поэзию,
где грубость граничит с неж-
ностью. Обычно их исполняют от
лица заключенного, сидящего
далеко-далеко... Но его песня летит
подобно ласточке, преодолевая
огромные пространства», – так
она сама прокомментирует в анно-
тации к своей пластинке эту не-
признанную официальной идео-
логией часть советской культуры.
Проблема вывоза песен из Союза
была решена Диной как всегда не-
банально: Верни учит песни
наизусть...
  За короткий срок их было раз-
учено 24, 13 из которых впослед-
ствии и составили пластинку, быс-
тро ставшую раритетом. Никому
по сей день не удалось повторить
Дину Верни, спевшую эти песни
так, как они были когда-то услы-
шаны ею в тесных и прокуренных
московских кухнях времен «хру-
щевской оттепели».
    Дина ушла из жизни 20 января
2009 года в Париже, в возрасте 90
лет, успев незадолго до кончины
открыть свою последнюю выстав-
ку в Музее Майоля – «К новым бе-
регам. Русский авангард из соб-
рания Георгия Костаки и Государ-
ственной Третьяковской галереи».
Дина Верни – соавтор многочис-
ленных альбомов и каталогов
современных художников, в том
числе Франсуазы Жило, Сержа По-
лякова, Эрика Булатова, Андре Бо-
шана, Жюля Паскина и Аристида
Майоля. Восхищаясь искусством и
художниками, посвятив этому слу-
жению свою жизнь, она передала
любимое ею дело по наследству,
приобщив к нему своих сыновей –
Бертрана Лоркена – искусствоведа,
автора и соавтора (совместно с
Верни) каталогов Майоля и ряда
других художников, и Оливье Лор-
кена – литератора и нынешнего
директора фонда Дины Верни.

2002, constituie și conduce Ansamblul
folcloric ostășesc „Salvatorii” în cadrul
Brigăzii cu destinație specială. În
2004, se angajează la Centrul de Exce-
lență în Transporturi, unde formează
un nou colectiv de voci bărbătești,
Ansamblul etnofolcloric „Haiducii”,
care anul acesta împlinește 17 ani de
activitate. În 2011, la solicitarea ca-
drelor didactice ale aceleiași instituții,
se înființează Ansamblul etnofolcloric
„Baștina”.
  Din 2004 și până în prezent, este
lector superior al Facultății de Arte
Frumoase a Universității de Stat din
Moldova, unde predă măiestria sce-
nică și coregrafia tradițională. Îm-
preună cu membrii Ansamblului et-
nofolcloric „Crenguță de iederă”, con-
dus de interpreta de muzică populară
Maria Iliuț, profesorul Nicolae Gri-
bincea a montat numeroase producții
coregrafice, culese de dumnealui per-
sonal în campaniile de teren sau de
către studenții de la secția Ansambluri
etnofolclorice. Dansurile montate sunt
tradiționale, întrucât respectă tiparul
dansurilor țărănești dansate în cadrul
petrecerilor populare din mediul ru-
ral. Ca membru al acestui colectiv, am
apreciat întotdeauna vastele cunoș-
tințe ale profesorului în domeniul
coregrafiei tradiționale, precum și ab-
negația dumnealui de a transmite
tinerei generații dragostea pentru va-
lorile tezaurului etnofolcloric, mani-
festate prin muzică, dans, strigătură și
reprezentare dramatică. Măiestria pe-
dagogică a distinsului coregraf Nico-
lae Gribincea a fost prețuită mereu
prin raportarea la prestanța artistică a
acestui colectiv, dar și a celorlalte
formații artistice pe care le-a diriguit
de-a lungul anilor, punându-și sufletul
și inima la continuarea școlii acade-
mice de folclor deprinse în cadrul
„Tălăncuței” și sub îndrumarea renu-
mitului folclorist Andrei Tama-
zlâcaru. Remarcăm ani de muncă
asiduă, pe parcursul cărora, profesorul
a încercat să cultive fiecărui student
nou dragostea pentru frumos, pentru
jocul tradițional, pentru valorile
nepieritoare ale spiritualității româ-
nești. Lecțiile dumnealui sunt mărtu-
risiri ale unei experiențe îndelungate
în domeniul tezaurizării constitu-
entelor etnofolclorice, documentate
prin lecturi specializate, prin propriile
trăiri scenice etc.
  Pe parcursul anilor, lui Nicolae
Gribincea i-au fost conferite premii și
aprecieri importante: în 1990 – Pre-
miul „Gheorghe Asachi” al Ministe-
rului Învățământului; în 1994 – Pre-
miul special „Ethnos” al Ministerului
Culturii; în 2010 – titlul onorific „Ma-
estru în Artă”; în 2020 – titlul onorific
„Artist al Poporului”.
    Planurile de viitor ale artistului sunt
concentrate pe continue regăsiri per-
sonale, pe fortificarea sănătății fizice
și spirituale, pe îmbogățirea reperto-
riului propriu, dar și al ansamblurilor
conduse, pe editarea unei antologii de
coregrafie tradițională, aspirație la ca-
re muncește deja de câțiva ani.

   Îi dorim Maes-
trului Nicolae Gri-
bincea multă sănă-
tate, perseverență,
energie și inspi-
rație în toate ur-
mele frumoase pe
care le trasează. 
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