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U n i t a t e a  1   Marile noastre Marii
Sînt voci care nu exprimă numai frumosul muzical, minunea veche și, cu toate astea, 

mereu nouă a cîntecului, ci ceva mai mult, exprimă sufletul unui loc și al unui timp. Așa 

a fost vocea Mariei. Cînd cînta ea, (...)  parcă plîngea un violoncel cu strunele de mătase.

Constantin NOTTARA 

CA PITOLU L I  PATRIA MEA

TAR T     

1. 

a. biblice; b. istorice; c. din lumea artelor (muzică, teatru, film etc.).

2. 

Maria Tănase, Maria Cebotari, Maria Lătăreţu, Maria Drăgan, Maria Ciobanu, 
Maria Bieșu, Maria Dragomiroiu, Maria Codreanu, Maria Iliuţ, Maria Sarabaș.

3. 

 25 septembrie 1913, București – se naște Maria Tănase.

 1921 – debutul în public, la serbarea de sfîrșit de an a școlii primare.

 1934 – cooptarea, prin concurs, la Teatrul de Vară „Cărăbuș” al marelui actor  
 român Constantin Tănase.

 1935-1936 – înregistrarea primelor discuri: Romanţa mansardei, Nunta ţigănească.

 20 februarie 1938 – debutul radiofonic, cu un program de piese folclorice.

 Aprilie 1938 – la invitaţia marelui istoric Nicolae Iorga, cîntă la închiderea   
 cursurilor de vară de la Vălenii de Munte.  Cu acest prilej, marele cărturar a  
 numit-o „Pasărea măiastră”.

 1939 – este aleasă să reprezinte cîntecul popular românesc pe    
 continentul american, în cadrul Expoziţiei Internaţionale de la New York.   
 Cîntă în faţa unor personalităţi remarcabile precum Constantin Brâncuși,   
 George Enescu, André Gide, Yehudi Menuhin, fostul președinte american Hoover ș.a.

 1940 – regimul legionar îi interzice Mariei Tănase orice activitate artistică.  Îi  
 sînt distruse toate plăcile de gramofon de la radio, pentru că în cercul ei de   
 prieteni se numărau și oameni de cultură evrei.

 1941 – revine în scenă.  Are un turneu în Turcia. Președintele Turciei   
 îi oferă un post de... cercetătoare la Institutul Etnografic din Istanbul   
 și chiar cetăţenia de onoare a Turciei.

 1944 – debutează în calitate de cîntăreaţă de operetă.

 1945 – debutează în calitate de actriţă dramatică, în rolul Mașei din   
 drama Cadavrul viu  de Lev Tolstoi.

 1955 – este distinsă cu Premiul de Stat al României.

 1957– i se conferă titlul de Artistă Emerită. Este distribuită în    
 coproducţia româno-franceză Ciulinii Bărăganului, după romanul lui Panait  
 Istrati; interpretează rolul principal Anica, alături de actorii Marcel Anghelescu,  
 Mihai Berechet și Florin Piersic.

 22 iunie 1963 – răpusă de boală, părăsește definitiv scena vieţii.

Maria Tănase

Minienciclopedie

Constantin Brâncuși  

ca podoperelor lui 

miturile primordiale 
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RE-TEXT  

ȘIA ADUS UN COPAC ÎN BALCON… 
(după Temistocle Popa)

...Îi plăcea să-și schimbe domiciliul mai în fiecare an și făcea din apartamentele în 
care se muta un mic paradis. Avea momente, și nu puţine, cînd fugea de lume, de unde 
nevoia unui cămin care s-o ascundă. Iubea mult florile, pînă și cea mai umilă păpădie, 
iar casa îi era veșnic plină de flori. În apartamentul din strada Brezoianu a adus chiar 
un copac pe care l-a instalat în balcon. Au trebuit să-l urce, din stradă, pompierii, cu 
scările și frînghiile lor, pînă acolo, la ultimul etaj. Era extrem de modestă. Fugea de 
fotografi, de larma publicităţii. La masă se mulţumea cu un ou fiert, o felie de pîine 
prăjită, o roșie și un ardei...

Bani nu avea niciodată. Rămînea fără ei imediat ce-i cîștiga, astfel că trăia din 
împrumuturi. Cînd întîlnea vreo fată săracă și frumoasă, îi dăruia rochiile ei cele mai 
scumpe. Le iubea îndeosebi pe florărese, de la care cumpăra braţe întregi de flori, 
rămînîndu-le nu o dată datoare...

...S-a îmbolnăvit grav pe cînd se afla într-un lung turneu prin ţară. A fost adusă în 
grabă la București și internată la Spitalul Fundeni. Zile în șir nu am avut puterea să mă 
duc s-o văd în starea în care o adusese boala. Dar Maria se grăbea, voia să-și ia rămas-
bun de la toţi prietenii. Citise adevărul în privirile medicilor. M-am dus, în sfîrșit, s-o 
văd. Am găsit-o străvezie, numai piele și os. Doar strălucirea ochilor îi rămăsese la fel 
de vie. Cînd mi-am luat rămas-bun de la ea, mi-a strecurat în mînă niște hîrtii pe care 
le scosese de sub pernă. Era testamentul ei…

Ultima ei dorinţă a fost să i se sape o fîntînă într-o cîmpie secetoasă, undeva lîngă 
Făgăraș, sau în Dobrogea, din care să se împartă ulcioare cu apă trecătorilor. Apoi, 
să i se cumpere mai multe perechi de pantofi ușori, fără branţuri, ca papucii de casă, 
care să fie dăruiţi unor femei nevoiașe, iar o pereche să-i fie pusă în sicriu, „ca să poată 
alerga nestingherită, prin poieni, în lunga călătorie”.

UVINTELE TEX TULUI            

DICŢIONAR
subst. – aici: casă sau apartament   

 propriu
adj. – aici: simplu, modest

subst. – одуванчик
pompier subst. – пожарный
împrumut subst. – obiect sau sumă de bani  
 împrumutată de la cineva

subst. – femeie care vinde flori

Minienciclopedie

Constantin Tănase  

Actor român care 

Autor al unor cuplete 

primii actori români 

străveziu adj. – transparent; aici: lipsit  
 de culoare, palid
testament subst. – завещание

adj. – uscat, fără apă
subst. – стельки

adj. – fără a fi deranjat  
 de cineva

Maria Tănase.  
Foto grafie cu autograf 
pentru Temistocle Popa
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SINONIME
paradis – rai
larmă – gălăgie, zgomot
frînghie – funie

ANTONIME
a cîștiga – a pierde
sărac – bogat

EXPRESII
a-și lua rămas-bun – a se despărţi  
 de cineva
a fi numai piele și os – a fi foarte slab

NOTA BENE!
fotográf – фотóграф
turneu – турнé

 Din istoria cuvintelor

 Numele Maria

Marie, Mary, 

Mariah

Mhairi

vine din Orientul 

Apropiat antic. El 

Marye 

numele ebraic Miryam 

Mar-i-yah

boală – болезнь
poiană – поляна

scump – ieftin
a iubi – a urî

EC TUR A  TE X TULUI    

4.

a. Ce făcea Maria Tănase mai în fiecare an?
b. Pe ce stradă locuia atunci cînd și-a adus  
 un copac în balcon?
c. Ce nu avea Maria Tănase niciodată?
d. Ce se întîmpla cu banii pe care îi cîștiga?

e. De la cine cumpăra braţe întregi de flori?
f. Cînd s-a îmbolnăvit Maria Tănase?
g. Ce citise ea în ochii medicilor?
h. Ce a cerut ea să i se cumpere, în   
 testamentul său?

5.

a. este descrisă dragostea Mariei Tănase pentru flori;
b. este arătată atitudinea ei faţă de publicitate;
c. se relevă modestia Mariei Tănase;
d. este descrisă atitudinea ei faţă de cineva sărac;
e. este descrisă situaţia financiară a cîntăreţei;
f. este descrisă starea ei la spital;
g. este detaliat conţinutul testamentului ei.

6.

7.

8.

       - unui vecin al Mariei Tănase;
       - unui pompier care a ridicat copacul la balcon;
       - unui fotograf de care fugea cîntăreaţa;
       - unei florărese de la care Maria Tănase cumpăra flori;
       - unui medic de la Spitalul Fundeni.

ENSURILE TE X TULUI    

9.

a. De ce își schimba Maria Tănase atît de des domiciliul?
b. De ce fugea de fotografi?
c. De ce rămînea foarte repede fără bani?
d. De ce își dăruia hainele scumpe fetelor sărace?
e. De ce a dorit să i se sape o fîntînă din care să bea trecătorii?



9

10. doar strălucirea ochilor îi rămăsese la fel de vie

11. 

12.

13.

  copac;   floare;   fîntînă.

14. 

15. un mic paradis, cea mai   

 umilă păpădie,  lunga călătorie

16.

   printr-o îmbinare de cuvinte; printr-un proverb.

17.

L E M E N T E  D E  L I M BA  R O M Â NĂ   

DECLINAREA NUMELOR PROPRII
 NOMINATIV: cine? ce?
Maria Tănase este pasărea măiastră a muzicii populare românești.
Făgărașul este un oraș în România.
Dobrogea este o cunoscută zonă viticolă.

 GENITIV: a, al, ai, ale cui?
Temistocle Popa a fost un bun amic al Mariei Tănase.
Casele Făgărașului sînt moderne.
Vinurile Dobrogei sînt foarte căutate.

 DATIV: cui?
Presedintele Turciei i-a oferit Mariei Tănase cetăţenia de onoare a ţării lui.
Făgărașului i se potrivește comparaţia cu orașele din Elveţia.
Dobrogei îi revine onoarea de a fi locul odihnei de veci a marelui poet latin Ovidiu.

 ACUZATIV: pe cine? ce?
Regimul legionar a lăsat-o pe Maria Tănase fără cele mai bune înregistrări ale  
ei la radio.
Nu am vizitat niciodată Făgărașul. 
Am un prieten originar din Dobrogea.

18. 

19. 
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RACTICUM  

20. 

Constantin Brâncuși.
Măiastra

Maria CEBOTARI

Cîntăreaţă de operă, actriţă

Anii de viaţă: 10.02.1910 – 09.06.1949
Locul nașterii: Chișinău
Debutul în faţa publicului – 1914,  
Chișinău, în corul bisericii
Debutul pe scena profesionistă – 1931, Berlin 

Maria TĂNASE

Interpretă de muzică populară, actriţă

Anii de viaţă: 25.09.1913 – 22.06.1963
Locul nașterii: București
Debutul în faţa publicului – 1921, la școală
Debutul pe scena profesionistă – 1934, București  

Maria DRĂGAN

Interpretă de muzică populară

Anii de viaţă: 23.08.1947 – 06.10.1986
Locul nașterii: Bălăurești, Nisporeni
Debutul în faţa publicului – în  
concerte la școală
Debutul pe scena profesionistă – 1974, 
Chișinău

21.

a. vieţii relativ scurte a cîntăreţelor; b. carierei destul de scurte a cîntăreţelor.

22. 

 din rubrica Teme.

23.

a. a promova talentele tinere;
b. a asigura un trai decent actorilor și cîntăreţilor în vîrstă care și-au încheiat cariera.

24.

25.

26. 

27.

a) „Inegalabila frumuseţe a cîntecului românesc al Mariei Tănase, prospeţi-
mea și elevaţia pun în lumină nobleţea sufletului plin de demnitate al colectivi-
tăţii care a dat naștere unei asemenea opere... Baladele și doinele românești sînt 
cele mai originale din Europa.” 

Prof. Austrogesilo de Athalyde, Președintele Academiei de Litere din Brazilia
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V a r i a

Maria.

Coperte ale discurilor 
Mariei Tănase

b) „Fluier și cobză, bucium, scripcă, ţambal, frunză și trestie este Maria Tă-
nase. Cîntecul l-a prins din îngemănarea frunzelor, din arcușul vîntului, din 
răsunetul codrilor și din șipotul izvoarelor. A strîns în glasul ei lacrima și jalea 
din bocetele și revolta străbunilor. A cules alintul din cîntecul de leagăn și dorul 
din freamătul pădurilor.”

Dorina Rădulescu

28.

29.

„Dragi mi-s cîntecele mele”,  „Aseară ţi-am luat basma”, „Lung îi drumul 
Gorjului”, „Ciuleandra”,  „Trenule, mașină mică”, „Bătrîneţe, haine grele”,  
„Mi-am pus busuioc în păr”, „Am iubit și-am să iubesc”, „Lume, lume...”, „Doină din 
Maramureș”, „Frică mi-e să mor ca mîine”, „Cine m-aude cîntînd...”

30.

31.

EME   

32.

 Practicum

33.

Practicum

34.

35. 

a. să cunoască moștenirea lăsată de marii oameni de cultură;
b. să păstreze memoria personalităţilor de cultură.

36. Un mare artist e sufletul unui loc și al unui timp
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Patria mea

Dansul este singura artă al cărei material sîntem noi înșine.

Ted SHAWN

TAR T     

1. Enumeră cît mai multe:

a. denumiri ale unor trupe de dans cunoscute, din orice ţară;
b. nume de dansatori celebri (dansuri populare, moderne, balet).

2. Ce dansuri știi să dansezi?

3. Ce dansuri ai vrea să înveţi a dansa? De ce?

RE-TEXT  

 Citește interviul. Ce este important pentru un dansator?

„CODREANCA ARE O REPUTAŢIE IMPECABILĂ...”

 – Dle Petru Guzun, cum a reușit Moldova să devină una dintre cele mai bune la 
capitolul dans sportiv? Din cîte cunosc, nu avem tradiţii atît de vechi ca Marea 
Britanie, bunăoară...
– Firește, nu ne putem compara cu Anglia sau cu Germania, dar cred că putem 

vorbi de tradiţii și la noi. „Codreanca” există din 1973. Un avantaj e că am menținut 
sistemul de club, care era răspîndit în fosta URSS, în ţările socialiste, dar și în Germa-
nia și în Italia. Dansatorii din aceste ţări iau astăzi cele mai multe medalii. S-a dovedit 
că acest sistem este mai eficient decît cel practicat în Marea Britanie, unde perechile 
se antrenează individual. Sistemul de club avantajează concurenţa sănătoasă, spiritul 
de echipă, disciplina și responsabilitatea, dar și prietenia dintre dansatori, ceea ce e 
foarte important.

*  *  *
– Cum se „plămădesc” viitorii campioni?
 – Talentul este necesar, dar rezultate poţi obţine doar prin muncă titanică, prin 

disciplină, voinţă și tenacitate. Cînd mămica vreunui puști de 6-7 ani mă întreabă 
după primul antrenament: „Va fi copilul meu campion?”, îi răspund: „Va fi. Dacă va 
dori să muncească”. Uneori, obţine succese mai curînd un copil care la început pare 
„netalentat”, dar care prin antrenamente își dezvoltă o tehnică impecabilă. De aseme-
nea, dansul trebuie să fie cea mai mare pasiune a ta. Din acest considerent, nu facem o 
selecţie riguroasă cînd înscriem copiii la „Codreanca”. Acceptăm toţi doritorii, iar pe 
parcurs are loc o „selecţie naturală”, ca să-i zic așa.

– Ce calităţi mai contează pentru un bun dansator?
– Punem accentul pe dezvoltarea multilaterală a copiilor și tinerilor noștri. Nu poa-

te deveni campion un copil care nu se împacă bine cu școala. Pentru un dansator este 
important nu doar să cunoască la perfecţie tehnica dansului, dar și să dea dovadă de 
un intelect dezvoltat, de calităţi umane deosebite. Și să fie foarte disciplinat și respon-
sabil. La „Codreanca” disciplina e de fier. Nu e vorba de dictatură, ci de niște reguli 
stricte ce trebuie respectate. Tinerii de la „Codreanca” sînt elevi foarte buni, apoi stu-
denţi, chiar dacă sînt nevoiţi să lipsească de la lecţii din cauza orarului competiţional. 

Din istoria cuvintelor

Termenii literari 

româ nești dans și 

a dansa sînt împru-

muturi din limba 

fran ceză: danse, 

danser. Există însă și 

variante populare 

ale acestor cuvinte, 

care au ajuns în limba 

română prin alte fili-

ere, împrumutînd 

și  particularităţile 

fonetice ale limbilor 

respective: danţ, a 

danţa și a dănţui – după 

italiană: danza, 

danzare; tanţ și a tăn-

ţui – după germană: 

Tanz, tanzen.

U n i t a t e a  2   Unde joacă moldovenii...

Codreanca



13

UNDE JOACĂ  MOLDOVENII . . .

DICŢIONAR

concurenţă, subst. – întrecere, competiţie
avantaj, subst. – преимущество
a se „plămădi”, verb – aici: a se educa, a se dezvolta, a se forma
tenacitate, subst. – perseverenţă
impecabil, adj. – fără cusur, perfect
considerent, subst. – соображение
performanţă, subst. – rezultat înalt, succes remarcabil
indiscutabil, adj. – care nu poate fi contestat; care nu necesită discuţie
a se înrudi, verb – aici: a fi strîns legat

NOTA BENE!

reputaţie – репутация
tradiţie – традиция
campion – чемпион

sistem – система
probă – проба

SINONIME

răspîndit – frecvent
puști – copil
riguros – minuţios
similar – asemănător

EC TUR A  TE X TULUI    

4. Citește frazele în care:

a. sînt comparate sistemele de pregătire ale dansatorilor din diferite ţări;
b. se specifică cine nu poate deveni campion;
c. se descrie cum sînt tinerii de la „Codreanca”;
d. se spune cîtă energie se consumă în două minute de dans.

UVINTELE TEX TULUI            

ANTONIME

cheltuit – economisit, păstrat
performanță – insucces, eșec

FAMILII DE CUVINTE. FORMAREA CUVINTELOR

competiţie – competiţional, competitiv
dans – a dansa, dansator,  dansatoare, dansant

EXPRESII

a trage cu obrazul – a fi într-o situaţie jenantă,  
 a fi făcut de rușine
a da din coate –  a se strădui, a depune efort

Totodată, nu am avut pînă acum de tras cu obrazul din cauza comportamentului dan-
satorilor noștri.

*  *  *
– Dansul sportiv este un sport sau o artă? 
– Indiscutabil, este un sport. Sistemul de antrenamente, sistemul competiţional este 

similar cu cel de la alte probe. Ca și în orice disciplină sportivă, poţi obţine perfor-
manţe numai după ani buni de antrenamente. În două minute de dans se consumă o 
cantitate de energie similară cu cea cheltuită de un sportiv care aleargă 400 de metri! 
Dar este un sport frumos, spectaculos, ce se înrudește mult cu arta. 

– „Codreanca” este un adevărat ambasador cultural al Republicii Moldova. Aveţi 
susţinere din partea statului?

– Ne-am bucura dacă ne-ar susţine ceva mai mult. Nu putem spune că statul nu ne 
acordă chiar nici un sprijin. Statul nu ne face greutăți, și mulţumim măcar pentru atît. 
Faptul că nu avem sprijin financiar ne mobilizează să luptăm cu îndîrjire și atunci suc-
cesele sînt mult mai preţioase. Nu împărtășesc ideea că statul trebuie..., statul e obligat... 
Trebuie să dai din coate, nu să aștepţi să-ţi ofere cineva totul de-a gata.

(După ziarul TIMPUL)


