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Pe 16 septembrie 2018, cu un an în urmă, inauguram la Țigănești prima etapă din viața Muzeului 
Atelier Zestrea Țigăneștiului. Un muzeu născut din înfrățirea a două comunități cu trecut de 
olărit, Piscu/Ilfov/România și Țigănești/Strășeni/Rep.Moldova. Un spațiu cultural născut dintr-o 
colaborare frumoasă între artiști, etnologi, oameni de muzeu de o parte și de alta a Prutului 
și o comunitate sătească dornică să se implice într-un demers de investigare a propriei istorii, 
îndepărtate și recente. 

La eveniment au participat oficialitățile satului, membri ai comunității locale – copii și adulți – 
invitați din Republica Moldova dar și din România. Au fost câteva ceasuri surprinzătoare, căci 
nu ne așteptam nici la așa lume, nici la așa entuziasm. Eram la capătul unei perioade decisive 
pentru această nou născută instituție de cultură. Spațiul fusese transformat într-un timp scurt 
și foarte muncit, dintr-o clădire deteriorată, folosită ca depozit, într-una cu date de ambient 
muzeal. Echipa de lucru de la Țigănești și cea de la Școala de la Piscu/România, cu îndruma-
rea sculptorului Virgil Scripcariu, puseseră împreună în operă, un proiect îndrăzneț, bazat pe 
funcționalitatea și frumusețea materialelor de construcție tradiționale. S-a lucrat cu tencuieli 
de pământ și s-a pavimentat cu plăci de ceramică. Dintr-o dată încăperile au căpătat prestanță 
iar obiectele expuse au dobândit o aură în plus, aceea pe care o dă un spațiu curat și luminos 
și vecinătatea altor artefacte din aceeași lume țărănească de demult. Era limpede pentru toți 
că acest prim pas atât de important fusese înfăptuit nesperat de repede și de bine, într-atât 
încât cei veniți la Țigănești s-au simțit într-adevăr într-un muzeu. Pentru cei care am cunoscut 
punctul de pornire, această mică-mare împlinire la an sărbătoresc a fost aproape de necrezut. 

Odată cu lăsarea toamnei și începutul anului școlar, elevii de la Gimnaziul Țigănești aveau, iată, 
un nou spațiu pentru activitățile culturale, un spațiu în care se găseau înconjurați de martori 
ai vieții înaintașilor lor. În muzeu a pornit cercul de meșteșug Mâini dibace, în cadrul căruia 
copiii lucrează cu lutul. Școala de vară Țigăneștiu nostru, ediția a II-a, a ținut muzeul deschis și 
bun de descoperit pentru locuitorii satului – adulți și copii. Copiii au ascultat istoriile obiecte-
lor expuse, povestite de etnologul Varvara Buzilă și au desenat cu bucurie artefactele cele mai 
diverse. Sala Oalelor a găzduit șezători de cusut și modelat țuruiece, iar muzeul s-a umplut de 
cântec. Au cântat bătrânele satului, au cântat copiii, iar muzeul s-a prefăcut dintr-o dată într-o 
mare cameră bună a satului. 

Mi-aș dori ca acest muzeu să se dezvolte în continuare și cu ajutorul 
nostru, al copiilor.(...) Așa vom reuși să transmitem și să dezvoltăm 
tradițiile și obiceiurile satului. (...) Mi-aș dori să se aducă mai multe 
obiecte vechi, de valoare, care să uimească vizitatorii. (...) Să fie o re-
novare a scărilor de lângă muzeu și să se schimbe ferestrele cu unele 
mai moderne. (...) În interiorul muzeului, la intrare, fiecare vizitator 
să primească câte un țuruiac confecționat de copiii care vor merge 
la atelierul de olărit din interiorul muzeului. (...) Eu cred că ar fi o 
idee bună să adunăm legendele, poveștile de la bătrâni, informații 
despre locurile din sat. ◼

Tăierea festivă a panglicii, la inaugurarea Muzeului-Atelier Zestrea Țigăneștiului. Valentina Țaca – 
primarul satului, Tudor Zbârnea – directorul Muzeului Național de Artă și președintele Comisiei 
Naționale a Muzeelor și Colețiilor din Rep.Moldova, Virgil Scripcariu, sculptor, Școala de la Piscu/
România. 

Pe treptele muzeului, du-te-vino, în ziua inaugurării, localnici și musafiri de toate vârstele. 

Muzeul Atelier Zestrea 
Țigăneștiului – un început 
promițător. Cum continuăm?

Idei pentru 
dezvoltarea Muzeului 
– gânduri puse 
laolaltă, de la copii 
din sat
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Varvara Buzilă, etnolog/Rep. Moldova: Constitu-
irea muzeului și completarea patrimoniului acestu-
ia cu atâtea vase de ceramică rânduite în prezent 
pe niște lavițe, la fel cum erau și în atelierul de al-
tădată al olarului, având și roata la dispoziție și un 
cuptor, toate acestea sunt de luat împreună și sunt 
activate, reactivate de povestiri. Cel mai mult știu 
să povestească olarii – foarte puțini la număr – și 
descendenții acestor olari. Prin ei s-a activat un 
strat de memorie colectivă care tindea să devină is-
torie. E posibil. Asta s-a demonstrat. Treptat. Dacă 
meșterița Tatiana Botea a revenit la meșteșugul 
țuruiecelor, după aproape 30 de ani, de ce nu, poa-
te și alții vor reveni la meșteșug. Discuțiile pe care 
le-am purtat cu reprezentanții comunității au fost 
chiar în acestă cheie. De ce n-am face alte cuptoa-
re? Olăritul este în sângele lor. Sunt copii și nepoți 
de olari. Acest exercițiu de conștiință pe care îl face 
muzeul este unul mereu viu. (...) Sigur, îi vom susține 
în toate încercările de a relua meșteșugul în toată 
diversitatea lui, așa încât lutul ars să își găsească 
din nou rostul în casele lor. Un olărit pus însă pe 
picior mai modern. Toate etapele de pregătire a ma-
teriei să se producă cu ajutorul unor mecanisme. 
Să se ușureze munca oamenilor. Tot discutând cu 
foștii meșteri, întotdeauna s-a adus în discuție că 
este foarte greu să lucrezi lutul. E bine să privim din 
perspectivă modernă, muncile greu de executat să 
fie făcute cu ajutorul mașinilor. Mă refer în primul 
rând la prelucrarea pastei de modelat. Aici, la Țigă-
nești, se știe rostul lutului, iar Muzeul e un centru 
al comunității, un centru al activităților pe viu. Un 
muzeu care doar depozitează obiecte nu are sorți de 
izbândă. Satul caută acum niște resurse ascunse în 
chiar vatra lui. 

În vara anului 2019, muzeul a primit noi donații de obiecte, cele mai multe 
descoperite în curțile oamenilor în cursul incursiunilor de cercetare. S-a confi-
gurat mai mult conceptul fiecărui spațiu, denumind generic fiecare încăpere: 
Sala Oalelor, Sala Troițelor, Sala Începuturi și Sala Multimedia, aceasta urmând 
să găzduiască o expunere de fotografie veche de la Țigănești și să ofere spațiul 
necesar proiecțiilor video. Tehnologia vine astfel în sprijinul comunicării isto-
riei și contrastează relevant cu arhaicul. 

Mai este mult de lucru la Muzeul-Atelier Zestrea Țigăneștiului, dar faptul că 
artefactele țărănești și clădirea care le găzduiește au reintrat în viața sătenilor 
de la Țigănești, asumarea pas cu pas a acestui rost nou și inedit pentru un sat, 
vecinătatea școlii și prezența copiilor, au transformat deja locul într-un spațiu 
privilegiat. Cine va trece pe aici va pleca cu siguranță îmbogățit cu experiența 
unei frumuseți discrete dar mărețe.

Cum continuăm? Urmăm demersuri administrative care țin de statornicirea 
și recunoașterea oficială a expunerii ca spațiu muzeal, adăugăm artefacte noi 
în colecție, gândim la completări necesare pentru un spațiu simbolic, estetic 
dar și educațional. Punem cap la cap multele secvențe și mărturii pentru alcă-
tuirea unor materiale video relevante pentru obiceiurile inedite și unice de la 
Țigănești și pentru istoria satului. Continuăm documentarea, căci vara lui 2019 
ne-a adus surprize foarte frumoase și pare că întotodeauna mai este de aflat 
și de înțeles în universul mic și totodată mare și complet al unui sat. Țigănești/
Rep.Moldova și Piscu/România, două sate și două muzee în formare, conti- 
nuăm împreună. (A.S.)◼

Cuvântul Primarului
Pentru localitatea noastră, anul 2018 a fost un an bogat în multe evenimente 
atât sociale cât și culturale. Un eveniment deosebit, care va rămîne în istoria 
localității, este deschiderea Muzeului-Atelier Zestrea Țigăneștiului. Este o mân-
drie pentru noi toți locuitorii că am reușit să dăm naștere acestui muzeu, care 
ne va purta faima atât în țară cât și peste hotarele ei, prin frumoasele obiceiuri 
și tradiții păstrate din vechime. Acest muzeu ne va oferi posibilitata să atra-
gem vizitatori și totodată să ne dezvoltăm localitatea pornind de la zestrea ei 
firească. Omul civilizat trebuie să-și cunoască istoria, căci cel care astăzi își cu-
noaște istoria acela își va cunoaște și viitorul. Cărțile, monumentele de artă și 
cultură, cunoștințele despre trecutul poporului nostru și trecutul altor popoare 
ne vor ajuta să ne facem o viziune clară despre ce este prețios și ce este mai 
puțin prețios și în viață. În vara lui 2019 ne-am bucurat iar de acțiuni și emoții 
pozitive împreună, reprezentanți ai celor două localități înfrățite, Piscu/Ilfov/
România și Țigănești/Strășeni/Rep.Moldova. Ne-am implicat, și copii și adulți, 
în cele două școli de vară organizate, acasă la Țigănești și la Putna, în România. 

Efortul cumulat pentru realizarea muzeului a fost maximal alături de o echipă 
minunată, Școala de la Piscu, Adriana și Virgil Scripcariu din România. Suntem 
recunoscători și pentru susținerea primită de la Administrația Fondului 
Cultural Național din România. 

Mă bucur mult pentru toate reușitele pe care le avem astăzi, în comun, cu 
oameni care țin la neamul lor, la tradițiile strămoșești și la tot ce înseamnă 
Valoare culturală. Aduc sincere mulțumiri tuturor celor din Țigănești care s-au 
implicat în realizarea acestui proiect: angajaților primăriei, grădiniței de copii, 
gimnaziului, bibliotecii, căminului cultural, consilierilor locali, copiilor și altor 
locuitori ai satului. 

Nouă, țigăneștenilor, ne va rămîne ca în continuare să fim uniți, să fim împreu-
nă și la bine și la greu, pentru a duce mai departe lucrurile frumoase și de mare 
valoare începute. Este felul în care putem fi astăzi adevărați patrioți, demni de 
suferințele înaintașilor noștri. 

Doresc mulți ani împreună echipei unite, de o parte și de alta a Prutului. Avem 
nevoie unii de alții. (V.Ț)◼

Tudor Zbârnea, artist plastic/Rep.Moldova:              
Inaugurarea acestui muzeu este excepțională pentru 
comunitatea Țigănești; într-un sat aproape uitat, cu 
5 km fără de drum, astăzi să se inaugureze un muzeu 
atât de frumos și învăluit de atâta căldură...! Lumea 
mereu merge spre inovație, caută viitorul în lucruri 
noi, dar fără această memorie caldă către trecut este 
foarte greu să ne mișcăm în viitor. 

Să ne gândim la sălile cu troițe. Aceste troițe au în 
primul rând acumulări de memorie colectivă și nu 
au cum să nu influențeze în bine pe orice privitor 
care va intra în acest muzeu. Odată aduse aici, troi-
țele capătă valoare artistică, pe lângă cea religioasă. 
Troițele în spațiul deschis erau o libertate totală a 
țăranului. O libertate de a-și îndrepta gândurile că-
tre cer, către credință. Observați că aceste troițe au 
fost retrase din intersecțiile drumurilor, de la izvoa-
re și fântâni, au fost retrase în cimitir, pentru că au-
toritățile sovietice nu au mai acceptat nici troițele. 
Desenele pe care le vedem azi, cu troițe lucrate de 
copii, sunt de o căldură extraordinară și eu cred că 
în acest fel pot fi educați copiii astăzi și apropiați de 
valorile noastre și de arta țărănească, pe care nu ar 
trebui s-o dăm uitării. ◼

Virgil Scripcariu, sculptor/România: Noi avem o 
școală în casă, muzeul dumneavoastră este lângă 
școală. Deci iată că de fapt școala, educația, muze-
ul, patrimoniul, toate lucrurile acestea sunt un în-
treg. Ce vrea să facă muzeul? Muzeul vrea să educe. 
Unde este locul cel mai potrivit decât în curtea șco-
lii... ! ◼

Dacă în primul număr al ziarului nostru am aflat pe 
scurt de la etnologul Varvara Buzilă cum se petrec 
sărbătorile de iarnă în satul Țigănești și ce le face 
unice, anul acesta o echipă Școala de la Piscu a par-
ticipat direct la obiceiurile din preajma Sfântului 
Vasile. Știm deja că la Țigănești și doar aici se mai 
face Vinderea satului, flăcăii mai sunt onorați în 
pragul bărbăției și altele. Etnologii, ziarele și te-
leviziunile din Republică cunosc acest lucru și nu 
lipsesc în ultimi ani de la Hora de Sfântul Vasile. În 
acest an ziua și noaptea de Ajun de Sfântul Vasile 
au fost filmate și de documentaristul Diana Iabrașu, 
alături de Ghenadie Popescu de la Muzeul Național 
de Etnografie și Istorie Naturală de la Chișinău. 
Avem material filmat din belșug, care se va așeza 
curând într-un documentar dedicat acestor obice-
iuri, gândit pentru a putea fi prezentat și vizitatori-
lor Muzeului Atelier Zestrea Țigăneștiului. 

Iată cum a fost lanțul de obiceiuri din Ajunul 
Sfântului Vasile în anul 2019. Zăpada a fost mare 
și frumoasă, îmbrăcând satul într-un veșmânt alb 
și luminos. De dimineață și până după prânz, sa-
tul a fost al copiilor: băiețași, fetițe și băietani mai 
mărișori, în grupuri de câte 2–6 copii, au mers din 
poartă în poartă la urat, cu clopot și urătura lungă 
și bine învățată. 

Aho! Aho, copii și frați
Stați puțin și nu mânați 
Lângă boi v-alăturați
Și cuvântul mi-ascultați
S-o sculat badea Vasile
Într-o sfântă zi de joi
Cu plugușorul cu doisprezece boi
S-o dus la arat,
La semănat, la tufa din brad
La teiu-aplecat
Unde era ghini di amezat
Ş-o arat valea Guralimului
Dealu Ierusalimului
Brazdă neagră răsturnă
Cu borona boronia
Grâu din urmă roșu răsărea
Badea la lună, la săptămână,
S-o dus să vadă grâu di-i răsărit
Grâu de de-aproape îi roşă
De departe-ngălbene
De săceri se găte
Badea în suliță, s-o răzămat
Trei spice o apucat
În mână li-o frecat,
În buze li-o vânturat,
Şi-n buzunar li-o aruncat
Ş-acasă încă-o alergat
Da nici în casă n-o intrat
La fereastră o strigat
Bre femeie, bre nevastă
Grâu nostru o să se prăpădească
Da! Taci bărbate blestemate
Că Dumnezău ne-o face parte
Şi la coarne clopoței
Şi la dreapta trei bătăi,
Și strigați cu toții Hăi,Hăi,Hăi.

(Urătură, culeasă în anul 2019, de la Moș 

Grigore Țaca din Țigănești)

1  Satul Țigănești văzut de pe deal, 13 ianuarie 2019

2  Băieți la urat. Urătorii își dau vorba de la unul la altul și 
hăuiesc toți între strofe. 

3  Copii la urat, cu un buhai improvizat. 
4  Hora de Sfântul Vasile la Țigănești, în mijlocul satului, în jurul 

bradului de Crăciun.
5  Datul ura al flăcăilor la intrarea în horă. Este forma actuală a 

unui ritual de trecere de la vârsta copilăriei la cea a bărbăției. 
6  Organizarea flăcăilor în cete de către gospodarii satului. De-a 

lungul nopții, de-a lungul satului, fiecare ceată este însoțită de 
câte un gospodar. 

7  Uratul în sat. Este noaptea în care, obosiți dar fericiți după 
horă, sătenii din Țigănești așteaptă ceata urătorilor, pregătiți cu 
dulciuri, vin dar și cu dar de bani. 

8  Dar de bani pentru urători. Darul de bani oferit cetei de 
flăcăi este, de fapt, o contribuiție a sătenilor la plata muzicanților 
tocmiți pentru horă. La sfârșitul horei, gospodarul care a 
cumpărat satul plătește muzica, iar banii sunt recuperați din ce 
se primește la urat. În zorii zilei, se adună și se numără banii de 
la toate cetele. Gospodarul își primește înapoi banii avansați 
la miezul nopții iar restul este păstrat pentru hora din seara 
următoare. 

9  Cetele de flăcăi la casa primăriței, dimineața devreme, 
înainte de zori. Colacii sunt dăruiți urătorilor atunci când în casă 
sunt fete de măritat. Câte unul pentru fiecare fată. Sunt așezați pe 
toiagul gospodarului.

La ora 7 seara, satul a început să se strângă ușor- 
ușor la horă, în mijlocul satului, în jurul bradului 
de Crăciun. Muzicanții au fost veniți de la Strășeni, 
Formația Succes (Andrei Sîrcu și Alexandru Șoldea) 
Printre dansuri s-a făcut intrarea în horă a flăcăilor. 
Cei care au împlinit 16 ani în 2018 au fost pe rând 
ridicați pe brațe, dați ura și onorați cu Mulți ani tră-
iască de toți participanții la horă dar mai ales de 
fete. Apoi, la rândul lor, alături de cei din familie, au 
servit izvar (vin fiert) celor aflați la horă, cinstind și 
primind urări. Acest obicei se numește Datul vedrei 
de vin. Printre dansuri și onorat flăcăi s-a început 
și Vinderea satului. Acest obicei este un fel de lici-
tație ludică, între gospodarii satului, care se întrec 
în a oferi o sumă cât mai mare de bani pentru sat. 
Cine câștigă este onorat pe parcursul anului, oanoa-
re care vine cu titlul de cel mai mare gospodar al 
satului. Anul acesta a fost Valeriu Popa. A avea acest 
renume înseamnă o anumită prestanță dar și o anu-
mită răspundere. Către miezul nopții, hora s-a în-
cheiat, iar gospodarul nou ales, împreună cu alți 2–3 
din anii trecuți au organizat și supravegheat uratul 
feciorilor, așa încât să nu rămână case ne-urate și 
toate să se petreacă cu bună cuviință. În ianuarie 
2019, la Țigănești au fost 4 cete a câte 10–15 feciori 
care au urat fiecare partea sa de sat. În zorii zilei, 
cele 4 cete s-au strâns la casa primăriței, au urat cu 
toții și au semănat, adică au aruncat asupra gazdelor 
cu grâu, ca să le meargă cu belșug tot anul.  (A.S.)◼

Gânduri la inaugurarea 
Muzeului Atelier Zestrea 
Țigăneștiului

și după un an...

Împreună  
la Țigănești  
de Sfântul Vasile
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În perioada 7-14 iulie a avut loc cea de-a doua ediție 
a Școlii de Vară Țigăneștiu nostru. Continuând cele 
începute anul trecut împreună, ne-am concentrat 
pe două planuri: cel al lucrului cu copiii și cel al cer-
cetării etnologice în sat. Cu copiii s-a lucrat pe două 
grupe de vârstă. Cei de nivel primar au avut ateli-
ere de desen, modelaj, poveste, meșteșug, muzică 
dar și ortografie. Cei de gimnaziu au avut lecții de 
engleză și cursul de animație. Din ambele grupuri 
parte dintre fetițe au participat la lecțiile de cusut. 
Au fost și seri cu șezătoare unde copiii au învățat să 
modeleze țuruiece. Și pentru copii și pentru adulți a 
fost o săptămână în care s-a învățat mult. Copiii au 
învățat de la echipa de profesori iar cercetătorii au 
învățat de la bătrânii satului Țigănești. Pe lângă în-
vățătura în sine, s-a petrecut mult timp în muzeu – 
s-a privit, s-a povestit, s-a lucrat, s-a cântat – pri-
eteniile s-au consolidat, sufletele s-au apropiat. 
(A.S.)◼

12  Maria Tcaci în fața casei sale de pe ulița principală a satului. 
Este o casă așa cum au fost cele mai multe de la Țigănești în 
prima parte a secolului al XX-lea, cu pridvor, cu stâlpi ciopliți, 
cu streașina lucrată, cu ușile și ferestrele frumos profilate. În 
interior casa are tencuieli albastre și păstrează multe țesături 
lucrate de mână de-a lungul timpului de femeile casei. 

13  Maria Gluhu, astăzi străbunică cu mulți strănepoți, ne-a 
povestit despre satul din tinerețile ei, despre olari, despre case, 
despre viața de familie. Cu fiecare interviu, imaginea satului de 
demult se întregește încet-încet ca un joc de puzzle. Maria Gluhu a 
donat muzeului o oală mare de borș și o icoană veche.

14  De vorbă cu Eudochia Garpati, nonagenară, despre 
obiceiurile satului de demult.

15  Tatiana Botea, meșterița de țuruiece care a reluat lucrul cu 
lutul după 30 de ani de întrerupere, fiind încurajată de cercetările 
și discuțiile din cadrul proiectului cultural Țigănești – Piscu – 
Țigănești. A povestit în amănunt mersul meșteșugului și ne-a 
bucurat cu sutele de piese modelate în ultimele luni, dintre care o 
parte sunt în expuse în Sala Oalelor din Muzeu. 

16  Ion Morari cu fiica și nepoții. Ion Morari a deschis pentru 
cercetare casa bătrânească și a donat muzeului mai multe piese 
importante: o râșniță cu roți de piatră, o icoană a Maicii Domnului 
cu ferecătură, mai multe oale și altele. 

17  La pas pe ulițele și potecile satului, ducând cu noi obiecte 
donate de săteni pentru muzeu. Doamna etnolog Varvara Buzilă 
de la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău și 
Adriana Scripcariu, istoric de artă, Școala de la Piscu/România. 
Descoperim Țigăneștiul, având-o mereu alături pe Diana Iabrașu, 
documentarist de la Iași, omul cu camera de filmat. 

18  Interviu în muzeu cu doamna Valentina Stolnic, fiică de olari, 
care ne-a povestit cu multă căldură amintirile sale din copilărie. 
Parte dintre oalele din muzeu și roata de olar sunt donația dânsei. 

19  Șezătoarea cu țuruiece, însoțită de câteva femei care, pe 
lângă modelat, au cântat cântece vechi ale satului, cântece 
de tinerețe, de dragoste, intonate pe voci puternice, uneori 
polifonic. Iată un refren: Mamă, inima mă doare, lasă-mă la 
șezătoare. 

 20  În ultima zi a școlii de vară am primit vizita unei echipe de 
la TV Moldova 1 care a realizat un material mai amplu despre cele 
realizate împreună la Țigănești. Au rezultat o știre la emisiunea 
Mesager, chiar în acea seară și un reportaj mai lung la emisiunea 
Tezaur, realizată de Irina Ropot. Aici, Valentina Țaca, primarul 
satului Țigănești și profesor la Gimnaziul din sat, cea care 
reușește să anime comunitatea locală pentru redescoperirea și 
continuarea obiceiurilor de demult. 

21  Echipa de cusut a doamnelor de la Țigănești. Este un nucleu 
pornit cu ocazia Școlii de vară Țigăneștiu nostru, cu îndrumarea 
Olesei Enachi de la Șezătoarea Basarabia, la care sunt binevenite 
să se adauge și alte doamne și domnișoare care doresc să 
deprindă acest frumos meșteșug. Doamnele au prins repede firul 
cusutului și s-au pasionat de această muncă migăloasă. Așteptăm 
cu toții să vedem prima cămașă cusută la Țigănești, după o pauză 
lungă-lungă, de mai mult de un secol. 
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2  Prima zi a Școlii de vară, în excursie la Saharna, mănăstirea 
de pe malul Nistrului. Avându-și începuturile în secolul al XII-lea, 
într-o sihăstrie rupestră, cocoțată pe malul abrupt al unei văi cu 
versanți de calcar, mănăstirea este azi foarte vizitată. Aici vei găsi, 
pe lângă popasul spiritual, păzit de nenumărați sfinți, și o invitație 
la plimbare prin natură, cu descoperirea unui sit geto-dacic, a 
formațiunilor spectaculoase săpate de apă.

3  La Saharna, în amfiteatrul natural cu cascadă din pădure. 
Apă, stânci, răcoare, verde frumos, toate de bucurat pentru o zi 
caldă de vară. 

4  Parte din grupul de copii de nivel primar cu care am cântat zi 
de zi pe versuri de Grigore Vieru.

5  Lecția de engleză îndrumată de profesoara Mădălina Chițac 
/ Școala de la Piscu / România. Copiii au continuat studiul 
gramaticii, vocabularul, conversația și au început să descopere 
istoria Angliei. 

Recunoștința noastră către toți cei care tuturor s-au 
implicat în partea de cercetare, oferindu-și timpul 
și amintirile pentru arhiva satului Țigănești: Vasile 
Manin, Maria Gluhu, Eudochia Garpati, Maria 
Goncear, Ion Morari cu familia, Maria Tcaci, Tatiana 
Botea, Anastasia Vieru, Valentina Stolnic, Victoria 
Lipovan. 

6  Ore de desen în Muzeul Atelier Zestrea Țigăneștiului. Pe 
perioada Școlii de vară, muzeul a fost locul preferat de lucru. 
Astfel, copiii s-au familizarizat mult cu atmosfera muzeului, au 
aflat despre artefactele expuse, le-au privit cu atenție și le-au 
desenat. Cunoașterea istoriei locale prin obiect este pentru 
copii ca un joc serios, în care se lasă atrași cu plăcere. Iar pentru 
obiectele de demult este o șansă în plus la viață, căci copiii vor 
învăța să le recunoască și să le prețuiască. 

7  La atelierul de animație, condus de artistul Ghenadie 
Popescu de la Chișinău și ajutat de scenografa Denisa Berceanu, 
de la Cluj. S-a lucrat mult la realizarea unei animații dedicată 
copilăriei lui Vasile Vieru, supraviețuitor al deportărilor în Siberia.

8  Șezătoarea cu țuruiece. S-a petrecut în Sala Oalelor din 
muzeu, în două seri. A fost animată de doamne profesoare de la 
Gimnaziul Țigănești care au lucrat țuruiece împreună cu copiii. Li 
s-au alăturat câteva femei în vârstă din sat. 

9  După amiază, cu acul și cu ața. Atelierele de cusut 
pentru copii și pentru adulți, coordonate de Olesea 
Enachi de la Șezătoarea Basarabia au fost ca un refren 
cântat de mai multe ori pe zi, în fiecare zi a școlii 
noastre de vară. Fetițele au pornit cu cusutul unei 
batiste iar doamnele au început o cămașă cu altiță, 
cusută la 8 mâini.

10  În ultima zi a Școlii de Vară copiii au învățat să 
împletească coronițe de flori, cu care tot ei au fost 
încununați la festivitatea de final. Flori de câmp, flori 
de leac din împrejurimile satului s-au strâns în cununi 
colorate cu parfum și bucurie. 

11  Fotografii vechi de familie din casa Mariei Tcaci. O 
surpriză importană a cercetării sunt fotografiile vechi 
găsite în număr destul de mare în sat. Între acestea și 
imagini de interes etnologic care vor putea sprijini o 
expunere relevantă despre satul de odinioară, în Sala 
multimedia a Muzeului Atelier Zestrea Țigăneștiului. 

1  Grupul de copii și profesori de la Școala de vară Țigăneștiu 
nostru. Bucuroși împreună, încununați cu flori de câmp, la 
festivitatea de încheiere.

Școala de vară Țigăneștiu Nostru – ediția a II-a
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Eu am venit în această tabără cu gândul că 
voi afla mai multe despre credință și despre 
o mică parte din lanțul de mănăstiri con-
struite de către Ștefan cel Mare și Sfânt. Și 
am venit eu cu un sentiment de nerăbdare 
de a începe această călătorie care m-a adus 
mai aproape de Dumnezeu. (...) Mănăstirea 
Putna o simt ca pe propria mea casă părin-
tească, la fel de sfântă și atrăgătoare. 

Istoriile și aventurile pe care le-am aflat     
mi-au dat mult curaj, m-au inspirat cu multă 
încredere. 

Mi-a părut bine să văd mormântul marelui 
apărător al patriei noastre și mănăstirea 
unde se odihnește. 

Pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare îl simt 
ca pe un preamărit om, ca pe un tată ce s-a 
luptat pentru copiii săi, ca pe un om înțelept 
și curajos care merită să trăiască mereu în 
inimile noastre. 

A fost atât de bine să-l simt pe Ștefan cel 
Mare și Sfânt aproape de sufletul meu și de 
conștiința mea. 

Mănăstirea Putna ne-a primit cu brațele 
deschise. Părinții călugări au fost cu sufletul 
deschis și ospitalieri și tinerii și bătrânii. 
(De la copiii participanți adunate)

Momente frumoase au fost și cele petrecute ală- 
turi de Mitropolitul Iosif, cel care are în grija sa 
bisericească pe toți românii care trăiesc în Apusul 
Europei. Ierarhul a venit la Putna să viziteze 55 de 
copii români din Anglia, Irlanda, Belgia, aflați și ei 
în tabără la Mănăstirea Putna. Ne-am bucurat să 
ne cunoaștem, să le cântăm câteva cântece despre 
Basarabia și să le povestim puțin din istoria recentă 
a acestui vechi ținut românesc. 

Frumoase și vii în amintirea noastră rămân și întâl-
nirile cu Părintele Stareț Melchisedec, cu călugării 
Dosoftei, Ieremia, Gherasim, Ioan și alții care ne-au 
zâmbit părintește. Iată mai jos câteva dintre gându-
rile copiilor de la Țigănești despre săptămâna petre-
cută în Ținutul lui Ștefan Vodă. (A.S.)◼

În săptămâna 15–21 iulie, 16 elevi de gimnaziu și 
3 profesori de la Țigănești/Rep.Moldova alături de 
o echipă de la Școala de la Piscu/România au mers 
împreună, pe urmele voievozilor, prin Bucovina. 
Cu găzduirea și grija generoasă a obștii Mănăstirii 
Putna, am explorat locurile cele mai dragi ale lui 
Ștefan Vodă și ctitoriile apropiaților săi. Putna, 
Pătrăuți, Humor, Moldovița, Voroneț, Sfântul Ioan 
cel Nou de la Suceava, Sihăstria Putnei, Sucevița 
au fost stații ale periplului nostru. Li s-au adău-
gat olăria de la Marginea, salina Cacica, mocănița 
Huțulca. Printre drumeții am continuat lecțiile de 
engleză, am cântat, am cunoscut viața călugărească 
dar în același timp alertă și plină de implicare a ga-
zdelor noastre.

1  La mormântul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, în gropnița 
bisericii mari a Mănăstirii Putna. Lespedea mormântului a fost 
pregătită din timpul vieții voievodului și este cioplită în marmură 
adusă de la Carara/Italia. Pe chenarul lespezii stă scris așa: 
„Dreptcinstitorul Domn, Io Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, 
domn al Țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, ctitor și ziditor al 
acestui sfânt lăcaș, care zace aici și s-a mutat la veșnicele lăcașuri 
în anul 7000..., luna..., și a domnit ani...”. Pe piatră nu au mai fost 
cioplite anul și luna morții și nici numărul anilor de domnie. 

2  În turnul clopotniță al Mănăstirii Putna. Cele 11 clopote de 
dimensiuni diferite au fiecare câte un nume de sfânt și au fost 
turnate în anul 2016, la Iaroslav/Rusia, în cinstea împlinirii a 
550 de ani de la punerea pietrei de temelie a Mănăstirii. Au fost 
instalate în turn de clopotari din Rep.Moldova (clopote.md). Au 
glasuri diferite și bat pe rând, după un program bine stabilit, toate 
deodată doar de Paști. 

3  Sus pe Dealul Crucii, cu Mănăstirea Putna, în vale.
Legenda spune că de pe vârful acesteia a tras Ștefan Vodă săgeata 
prin care s-a hotărât locul mănăstirii. 

4  În incinta Mănăstirii Putna lângă biserica lui Ștefan Vodă cel 
Mare și Sfânt.

5  În curtea Mănăstirii Putna alături de Mitropolitul Iosif al 
Europei Occindentale (în centru, chiar în fața crucii de piatră), 
Părintele Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna (alături, în 
stânga), copii români care trăiesc în Europa Occidentală, aflați și 
ei în tabără la mănăstire. 

Școala de vară Ținutul lui Ștefan Vodă

6  La Mănăstirea Moldovița, cu renumita frescă cu Asediul 
Constantinopolului, pictată în prima jumătate a secolului  
al XVI-lea. 

7  Cu Mocănița Huțulca, un tren pe linie de fier îngustă, tras de o 
locomotivă alimentată cu cărbuni. În trecut un mijloc de transport 
de mare ajutor pentru localnici, azi doar de interes turistic, ne-a 
plimbat printre dealurile frumoase ale Bucovinei. 

8  În Biserica Înălțarea Sfintei Cruci de la Pătrăuți, lângă 
Suceava, cea mai veche biserică rămasă în picioare din cele 
ridicate de Ștefan Vodă. 

9  La Chilia lui Daniil Sihastrul, la poalele pădurii, în apropierea 
Mănăstirii. Sfântul pustnic a fost duhovnicul lui Ștefan Vodă. Chilia 
a fost săpată de pustnic, vreme îndelungată, în piatra calcaroasă, 
având în interior spațiu de rugăciune și o nișă pe post de pat.

10  Atelierul de olărit de la Marginea; aici se lucrează ceramică 
neagră; în prezent lucrează 3 meșteri olari și este organizat 
magazin de desfacere pentru turiști. 

11  La Salina Cacica, în sala de bal. Săpată manual la sfârșitul 
secolului al XVIII-lea, salina produce și azi 11 tone de sare pe 
zi. Sarea se extrage prin saramură. În interior, pe lângă zona de 
exploatare, este organizat un circuit pentru turiști, care cuprinde 
capele, sală de bal, muzeu, sală de sport (unde am jucat câteva 
ștafete).
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Moș Vasile Vieru, fostul fotograf al satului, a plecat la Domnul 
în primăvara anului 2019. A plecat ducând cu sine multă su-
ferință și mărturii despre ce a însemnat deportarea în Siberia 
pentru el și familia lui, locuitori ai satului Țigănești. În toam-
na lui 2018, Ghenadie Popescu, de la Muzeul de Etnografie și 
Istorie Naturală din Chișinău, i-a luat lui Moș Vasile un inter-
viu cuprinzător, despre experiența sa de deportare. Acesta și 
mai multe, strânse de Ghenadie Popescu în ultimii câțiva ani, 
pot fi văzute pe site-ul deportari.md. Transcriem mai jos frag-
mente din povestea de viață a lui Moș Vasile Vieru și ne rugăm 
ca Domnul să îl odihnească în pace, cu toți ai lui!

M-am născut în satul Țigănești, în anul 1936. Am fost deportați 
în regiunea Kurgan, raionul Olihovski sau Sovoz Zarea. Părinții 
mei au avut 12 hectare de pământ. Semănau păpușoi, grâu... Noi 
am fost 3 băieți, ne-a dat pământ, mie 4 hectare și la ceilalți 
frați câte 4. Dar dacă ne-a luat, s-au mântuit toate... Când ne-au 
ridicat eram 3 în familie, eu, mama și fratele meu care a murit 
acolo, în Kurgan. Dar tata a murit în 40. Tot rușii l-au distrus. 
Tot îl chema pe la soviet, se strofolea la dânsul și îi zice: O să te 
ridicăm. Și el de frică, de scârbă a murit.... 

Era la răsăritul soarelui. Mama avea vreo 2 femei să se ducă 
la prășit și le pusese la masă să mănânce. Și când colo apare 
șeful de sector, cu un năcealnic* gradat și cu 2 soldați cu puș-
tile. Și șeful de sector și cu năcealnicul acela au intrat în casă 
da` soldații au rămas la ușă afară. Și a scos năcealnicul acela o 
foaie și a citit acolo pe dânsa în limba rusă. Dar noi n-am înțeles 
nimic. Și șeful acela de sector a lămurit. Iaca pe dumneavoastră 
vă deportează. Și a luat și a tras o căruță acolo din mahală un 
om și a pus vreo 2 saci de făină, fasole, așternut acolo, învălitoa-
re și ne-o adus la acel soviet și acolo era o mașină. Și ne-a suit 
în mașina aceea și a mai adus încă vreo 4 familii. Și de acolo 
ne-a dus la Călărași. Și la Călărași ne-a suit în niște vagoane de 
acelea de vite. Și ne-a închis în vagoanele acelea și pe urmă a 
pornit trenul. Și apoi când socoteau ei, la câte o gară le da dru-
mul la oameni să se ducă pentru nevoi, pe sub vagoane, pe linia 
trenului și soldații îi păzeau să nu fugă. Apoi îi suiau înapoi, 
închideau ușile și iarăși mai departe. Și o dată țin minte că ne-a 
dat niște pește uscat. Erau niște pești mai mari și îi dădeau să se 
împărțească. Am mers vreo 5 zile și am ajuns în orașul Șadresc 
în Rusia. Și acolo iar ne-a suit în mașini. Și pe noi, care eram din 
sat și pe alții din alte sate, ne-a dus într-un sovhoz, se numea 
Sovhoz Zarea și acolo ne-a repartizat prin barace. Trei zile ne-a 
lăsat să ne instalăm. Cu dormit, cu paturi, ne-a dat niste scân-
duri și ne-am făcut paturi. Dar erau ploșnițe, apoi să ferească 
Dumnezeu, ne mâncau.... Și apoi femeile au luat și au făcut lut, 
au astupat drugii aceia cu lut și au dat cu var și s-au mântuit 
ploșnițele. După trei zile ne-a informat la lucru. Copiii care erau 
nevârstnici se duceau la școală. Ești mare... la lucru pe câmp, 
la prășit la strâns, ce era nevoie pentru sovhoz. La școală nu 
m-am dus, că ne dădea numai 300 gr de pâine la care nu erau 
lucrători, dar la oamenii lucrători le dădea 700 gr. de pâine și eu 
m-am dus la lucru ca să-mi dea și mie 700 gr. Lucram la ferma 
de vaci, de porci. Căram fân și ce trebuia, apa iarna căram cu 
o boșcă, cu un cal și când stropea, pantalonii se făcea scoarță, 
era frig... Limba rusă am învățat-o acolo, dar nu la școală, ci cu 
copiii de ruși cu care lucram împreună. Ei m-au învățat limba 
rusă, de-atunci o știu. Aveam acolo un comandant pus care ne 
proverea seara, dacă suntem acasă, dar dacă aveai nevoie să te 
duci la oraș chiar, apoi trebuia să te duci să-i spui lui și seara să 
te prezinți că ai venit. În felul asta era. Îți dădea voie să te duci 
la oraș, la raion, prin sate unde era trebuință. (...) Fratele mai 
mare a fost bolnav, a zăcut, s-a dus la spital dar n-a fost ce să-i 
facă și a decedat. A mai decedat acolo o babă, un copil tot al unei 
familii de aici din sat de la noi. 

Când a murit Stalin, s-a făcut adunare în club și rușii plângeau 
dar noi, de, ca noi ... n-am avut pentru ce plânge ... pentru binele 
pe care l-a făcut.... Am stat șapte ani de zile acolo. După șapte 
ani de zile ne-a dat pașapoarte și ne-a spus:  „Puteți să vă duceți 
unde vreți numai averea voastră să nu o pretindeți”. Și am venit 
acasă. Aveam un frate mai mare rămas acasă. El era căsătorit și 
pe dânsul nu l-a luat. Și unde eram să ne ducem... am tras la dân-
sul. El avea casă în Onești dar avea și aici. Și apoi el ne-a ajutat 

și am făcut casa asta cu ajutorul lui. Și câte o leacă, câte o leacă, 
de-amu am început și noi să facem ce mai puteam prin putință. 

Când ne-am întors... care se uita cu bine, care cu rău, ce să-i faci, 
așa-i. Eram ca străini când am venit. Apoi ne-am mai dat cu să-
tenii, cu tineretul. Și eu eram tânăr... ca la 20 de ani. Conducerea 
care era atunci, Sovietul, Colhozul nu se uitau bine la noi. Se ui-
tau rău, în chip că am fost ca un fel de vraghiteni*, așa era scris, 
dar noi, vai de capul nostru... Ce aveam să facem... Pur și simplu 
am răbdat și noi să trecem pragul aista de ură, de manie... Nu 
toți se uitau... care erau năcialnici. Aceia din timp socoteau că 
am avut acolo de gospodărie și ei n-o avut, poate... Dar care și 
cum muncea, așa și avea. Și amu tot așa. Muncești mai ai, dacă 
nu muncești... Dacă te stărui ai, dacă nu te stărui n-ai...

Din sat au fost ridicate șase familii. Pe cinci le-a dus dar una a 
fugit. Ăsta e Deadea* Grigore Bedniuc, el a dovedit și-a fugit. 
Femeia lui era paralizată, pe dânsa n-au luat-o. Dar dacă nu fu-
gea el, avea să-i ieie pe amândoi. Și-apoi dacă a dovedit și a fugit 
au umblat fugari, noaptea mai venea. La un timp oarecare s-a 
lipit și el de casă.. Sigur că tot cu rău asupra lui se uitau. 

De când a venit cu reabilitarea, am încercat, prima dată mi-a 
dat 92 de lei, pe acelea toate ce-o rămas (când ne-au luat) au 
dat 92 de lei. De un an încoace, de când a intrat prim-ministru 
asta Filip, ne-a dat de vreo 2 ori câte vreo 500 lei, o dată șapte și 
ultima dată o mie. 

Picioarele de pe acolo le-am răcit eu. Omătul era uneori până la 
brâu....

În numărul următor - despre anii de deportare a lui Liubovi 
Cazac-Zinovii, născută la Cotelea/Briceni, care trăiește din anii 
1960 la Țigănești. (A.S.)◼
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1  Vasile Vieru cu mama lui, în Siberia, 

în 1951; o imagine de o mare frumusețe, 
în ciuda marii suferințe din sufletele 
protagoniștilor. Pare ruptă dintr-un film de 
artă. În timpul deportării sale, Vasile Vieru 
a învățat tehnica fotografiei; la întoarcerea 
acasă a fost mai bine de 20 de ani fotograful 
satului. Fotografia la cerere evenimente de 
familie. Împreună cu soția lui, Anastasia, 
developau și lucrau fotografiile. Multe dintre 
fotografiile vechi găsite în sat sunt cel mai 
probabil lucrate de dânșii. 

2  Scena 1 a filmului de animație: 
dimineața în ogradă, în ziua ridicării pentru 
deportare, fusese o dimineață obișnuită de 
lucru. 

3  Soldații veniți cu năcealnicul și cu șeful 
de post să ridice familia pentru deportare. 
Pentru a realiza desenele, copiii au studiat 
uniforma de epocă și forma armelor. 

4  La lucru cu artistul Ghenadie 
Popescu, atelierul de animație Școala 
de vară Țigăneștiu nostru, 2019. S-au 
realizat sute de desene din care au 
fost alese cele mai expresive, pentru 
integrarea în film. Fiecare scenă este, 
prin urmare, lucrată la multe mâini, o 
muncă de echipă.

5  Casa părintească a lui Vasile 
Vieru imaginată de copii are ceva 
din imaginea reală a gospodăriilor 
țărănești de la Țigănești. Tencuiala 
albastră, foarte obișnuită aici, 
acoperișul cu țiglă, pe care îl aveau 
doar familiile mai înstărite din 
sat, prispa de lemn, ferestrele cu 
lemnărie lucrată, reprezentate aici 
simplificat, convențional. 

6  Construirea imaginii animate în 
mișcare. Cadrul deasupra căruia stă 
montat fix aparatul foto, care este, la 
rândul lui conectat la laptop. Fiecare 
mișcare este fotografiată apăsarea 
tastaturii, pentru a nu mișca aparatul 
foto. 

7  Etapa de fotografiere, însoțită 
și aceasta de copii. Fiecare echipă a 
participat la fotografierea cadrelor 
pentru care au realizat desenele. Doar 
etapa de montaj a fost realizată doar 
de adulți. 

Vasile Vieru – Mărturii despre 
deportarea în Siberia

Cel mai îndrăzneț proiect al Școlii de vară Țigăneștiu Nostru 
2019 a fost cursul de animație, propus de artistul Ghenadie 
Popescu de la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală 
de la Chișinău și acompaniat de Denisa Berceanu, scenograf 
de la Cluj/România. Acest demers a început la Școala de Vară 
dar va continua luni bune de acum înainte, până la finaliza-
rea unui scurt metraj de 8–10 minute. De ce spunem că a fost 
îndrăzneț? Pentru că realizarea unei animații necesită foarte 
multă concentrare și răbdare. Pe lângă crearea personajelor, 
din decupaje de hârtie pictate și cusute, captarea mișcării mi-
limetru cu milimetru este o muncă de durată. Fiecare secundă 
de film se alcătuiește din 12 cadre, 12 imagini fotografiate, 12 
mișcări aproape impercetibile pentru cel care privește proce-
sul, dar care, legate, dau naștere animației. Pornind de la in-
terviul luat lui Vasile Vieru s-a alcătuit un scenariu format din 
28 de scene care au fost împărțite copiilor. Fiecare mică echi-
pă s-a ocupat cu desenarea personajelor dar și a cadrului din 
fragmentul său de interviu. Într-o săptămână de lucru intens 
au fost montate 2 minute de film. Personajele create de copii 
se mișcă pe fundalul vocii lui Vasile Vieru, extrasă ca atare din 
interviu. 

Ținta acestei propuneri a fost dublă și ambele părți au fost 
foarte importante. O dată a fost partea tehnică de realizare, 
care este o experiență în sine pentru copii. Trăind în epoca 
imaginii video și copilărind cu desenul animat, este incitant 
să reușești să lucrezi tu însuți la realizarea unor fragmente 
de animație. Important, poate chiar mai important pentru co-
piii de la Țigănești, pe un palier de cunoaștere diferit, a fost 
întâlnirea în sine cu un consătean de-al lor și cu o experiență 
istorică care a afectat zeci de mii de basarabeni în a doua ju-

Un scurt film de 
animație despre 
istoria lui Vasile 
Vieru

mătate a secolului al XX-lea. Chiar dacă Vasile Vieru a plecat la 
Domnul, iar cei mai mulți dintre copii îl știau doar din vedere, 
iată, la scurtă vreme copiii satului au aflat istoria suferințelor 
lui și ale familiei sale. Prin ei, memoria lui Vasile Vieru, repre-
zentant al deportaților la Țigănești, va merge mai departe. De 
acum, copiii au început să înțeleagă ce au fost deportările. În 
cea de-a treia zi de lucru la atelierul de animație s-a întâmplat 
ceva neașteptat. Văduva lui Vasile Vieru a găsit și ne-a arătat 
o fotografie cu Vasile și mama lui în Siberia. Întâlnirea aceas-
ta fotografică a fost o mare emoție pentru toți, copii și adulți. 
Personajele proaspăt desenate își afaseră imaginea reală. 

Spre sfârșitul anului scurtul film de animație va putea fi 
văzut și în mediul on-line, dar și la Muzeul Atelier Zestrea 
Țigăneștiului. (A.S.) ◼

1

2

3 7

5

6

4

*năcealnic – șef, în spațiile de detenție – gardian, termenul 
s-a răspândit în tot spațiul sovietic, năcealnicul fiind 
un reprezentant al stăpânirii, observați că este cel care 
citește în rusă ordinul de deportare. 

*sovhoz – (gospodărie sovietică) întreprindere agricolă de 
stat; în sovhoz terenul aparținea statului, iar muncitorii 
erau salariați, spre deosebire de colhoz în care pământul 
era proprietate comună, iar lucrătorii primeau parte din 
producție.

*proverea – controla, în spațiile de detenție – apelul de 
seară

*vraghiteni – de la rusescu vraghi (dușman) persoană 
potrivnică sistemului, sabotor, așa erau priviți cei întorși 
din deportare;  se puneau în mod mincinos pe seama lor 
diverse acte antisociale, cum ar fi otrăvirea fântânilor.

* deadea - unchiul.
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A fost odată fanfara satului 
Țigănești 

Pentru muzică se cere jertfire, se cere 
muncă, se cere dragoste, iubire. 
Unde-i muzică, acolo și lumea se adună. 

Așa spune Moș Vasile Manin, ultimul fanfaragiu din Țigănești și spune așa ca 
unul care a cunoscut muzica și a dăruit-o zeci de ani semenilor. În familia sa, 
bărbații au fost muzicanți în fanfară din tată în fiu. Pe lângă munca câmpului, 
olăritul și muzica erau munci suplimentare. Moș Vasile a fost obișnuit cu mu-
zica de mic. Asista la repetițiile care aveau loc adesea în casă iar când a intrat 
în ceata flăcăilor cunoștea deja foarte bine repertoriul generației părinților săi. 

În 1964, la Țigănești, colhozul a angajat un conducător de fanfară, ca să por-
nească un nou grup de muzică în sat. Era același profesor care pornise și fan-
fara generației dinainte, în 1953, în care a învățat Grigore Manin, tatăl lui Moș 
Vasile. Pe atunci se umbla cu colectivizarea și trebuia și muzică, înviorare... 
Conducătorul acesta de fanfară era polonez, Vladimir Slavic. Trăia în Bravicea, 
peste deal de Țigănești. Rămăsese orfan de la 8 ani și crescuse într-un regiment 
de armată. Era un om foarte talentat și priceput. Moș Vasile își amintește cu 
multă emoție și recunoștință de dânsul: Era un om tare simplu și cu un suflet de 
îmi vine să-i zic „tată”.

Scoarța țesută în război era odinioară regina camerelor bune ale țăranilor. 
Scoarța însoțea zilele de praznic și cele mai calde momente ale vieții, care se 
petreceau în această încăpere. În Basarabia scoarța era ca un fel de simbol 
al casei părintești. Exista, de exemplu, în unele locuri obiceiul ca, în ultima 
noapte dinaintea nunții, fata să doarmă pe o scoarță. Și fotografiile vechi de 
familie au de multe ori în fundal o scoarță. Țesătura aceasta de lână era fala și 
cartea de vizită a oricărei familii. În zilele noastre, în puține case țărănești mai 
găsim scoarțe, în schimb, acestea sunt apreciate în plan mondial, prin inclu-
derea în patrimoniul UNESCO. Există ateliere colective sau familiale, unde se 
încearcă reluarea meșteșugului tradițional, după modele vechi (Clișova Nouă/
Orhei, Ustia/Glondeni, Crișcăuți/Dondușeni, Mihăileni/Râșcani). Există festiva-
luri dedicate scoarței, iar specialiștii etnologi au explicat pe larg în albume 
și au expus în muzee vechile scoarțe basarabene. Cu alte cuvinte, chiar dacă 

1  Cea mai veche scoarță din colecția de la 
Țigănești, de la jumătatea secolului al XIX-lea. 
A fost donată de Moș Grigore Țaca. Câmpul 
central, de culoare întunecată, ca și pământul 
roditor al Țigăneștiului, este împodobit cu 
floarea norocului – trifoiulcu patru foi, stilizată, 
repetată în diverse asocieri cromatice, câte 7 
flori în rând, tot atâtea câte zile are săptămâna, 
așezate ordonat și ritmic. Fiecare șir floral 
aduce o anumită combinație de forme și culori. 
În unele șiruri petalele florii lasă să se formeze 
la mijloc o cruce de culoarea fundalului. 
Chenarul care înconjoară câmpul central este 
întreg pe laturile lungi și deteriorat respectiv 
absent pe laturile scurte, semn ca scoarța a 
trecut prin anumite dificultăți, fiind ajustată. 
Motivul central al chenarului, linia șerpuită 
roșie, este numită de meșterițe calea ocolită. 
Drumul acesta țesut este ca o metaforă a vieții 
omului, având la fiecare cotitură câte un brăduț 
mereu cu vârful în sus, ca un triumf asupra 
morții. Lâna țesăturii este de la oi merinos, 
vopsită cu coloranți naturali, iar urzeala este din 
păr aspru și trainic de berbec. 

2  Scoarță de la sfârșitul secolului al XIX-lea. 
Este un exemplu în care se pot observa motive 
mai vechi pe chenarul de pe laturi (rombul, 
simbol solar, având în mijloc crucea) și motive 
care anunță scoarțele mai moderne, în câmpul 
central. Acestea sunt buchetele de flori mari dar 
încă stilizate și realizate în culori pastelate. Lâna 
este încă vopsită natural, fapt care se poate 
observa ușor, din armonia pastelată a scoarței.

3  Detaliu dintr-o scoarță de la sfârșitul 
secolului al XIX-lea, pe care am indentificat-o la 
începutul anului 2019, în biserica din Țigănești, 
chiar sub masa de pomană. Cu bunăvoința 
părintelui Andrei Vapnișen scoarța intrat în 
patrimoniul muzeului. Din spusele sale, scoarța 
a fost adusă de cineva de la Strășeni. S-a început 
curățarea acesteia de ceară; procesul este 
destul de anevoios dar atunci când culorile vii 
răsar din nou din firele de lână, frumusețea 
răsplătește tot efortul. Această scoarță cu 
păsări este ceva mai rar, mai neobișnuit. 
Varietatea, modul armonios și îndrăzneț în care 
sunt îmbinate culorile dau acestor păsări un aer 
exotic, de poveste. 

4  Detaliu dintr-o scoarță mai recentă, țesută 
în anii în anii `40 ai secolului al XX-lea. A fost 
donată de Ecaterina Lipovan, care a primit-o de 
la mama ei, iar aceasta la rândul ei, de la mama 
ei. A fost lucrată în raionul Căușeni. Tehnica 
de țesut diferă, covorul nemaiavând decât o 
singură față. Dacă facem o comparație între 
florile acestea și cele din scoarța de la sfârșitul 
secolului al XIX-lea, observăm felul în care a 
evoluat meșteșugul țesutului spre un decor 
realist, care încearcă să imite mai mult natura, 
nemaitrecând-o prin filtrul stilizării. Aceste flori 
se pot recunoaște ușor, sunt trandafiri. Culorile 
nu mai sunt naturale, ci industriale. 

5  Scoarțele donate de Moș Grigore Țaca 
muzeului, în camera sa, în februarie 2018. 

6  Detaliu din cea mai recentă dintre 
scoarțele din colecție, poartă chiar anul 
țesut în partea de sus: 1984. A fost donată 
de Ion și  Diana Sagaidac. Scoarța le-a fost 
dăruită de bunica lor, Maria Sagaidac, care a 
și confecționat-o. La sfârșitul secolului al XX-
lea, vechiul meșteșug s-a transformat foarte 
mult, nu atât ca tehnică, ci ca mod de tratare a 
decorului. Aici avem de a face mai degrabă cu 
încercarea de reprezentare țesută a unui tablou. 
Culorile sunt țipătoare. Chiar dacă țesătoarea 
a fost harnică și pricepută, valoarea scoarței 
este știrbită de pierderea legăturii cu arta 
țărănească tradițională și simbolurile acesteia. 
Cam acesta era stadiul țesutului când etnologii 
și-au dat seama că este nevoie de întoarcere 
la modelele vechi țărănești și au început să 
îndrepte meșterițele în această direcție. 
Valoarea acestei piese în muzeul nostru constă 
în aceea că poate face clar vizibil și ușor de 
explicat parcursul pe care meșteșugul țesutului 
l-a avut de la jumătatea secolului al XIX-lea până 
la sfârșitul secolului al XX-lea. 

Scoarțele de la Țigănești

Pentru tânăra fanfară au fost recrutați cam 20–25 de băieți, cu gândul să ră-
mână 12–13. Cam atâția erau de ajuns pentru a se lega muzica. S-a cumpărat 
un set complet nou de instrumente de suflat. Repetițiile se făceau miercurea 
și joia în clădirea bisericii care fusese transformată în casă de cultură odată 
cu venirea comuniștilor. Cunoscând ceva muzică de acasă, Vasile Manin a 
prins repede firul devenind un ajutor de nădejde pentru conducătorul or-
chestrei. Îl respecta și nu ieșea din cuvântul lui. Pentru repetiții tot el mergea 
și îl lua cu căruța de acasă. Odată cu trecerea la sovhoz, conducătorul de fan-
fară a rămas fără salariu, ceea ce, din păcate a însemnat sfârșitul colaborării 
sale cu Țigăneștiul. Fanfara era însă bine pornită și a reușit să supraviețuias-
că aproape un sfert de veac. 

În vremea aceea se făcea dans în fiecare duminică. Așteptau toți duminica 
de ziceai că-i Paștele. La ora 12 muzica era în centrul satului și cânta până la 
asfințit. În drum ieșeau și babe și copii și veterani de război, tot satul ieșea. 
Fanfara era chemată la nunți, la cumetrii și la felurite ocazii festive. Era che-
mată și prin alte sate. Toată lumea avea nevoie de muzică. Muzicanții însă 
s-au rărit până la unul. Astăzi Moș Vasile nu mai poate cânta la trompetă dar 
are mintea și sufletul doldora de cântece din vremea copilăriei lui și până în 
ziele noastre. Îi pare rău că nu le mai poate cânta și se teme că le va lua cu el 
de tot, când va pleca la Domnul. Îi e dor de fanfară, îi e dor de praznicele de 
odinioară, îi e dor de vremurile când oamenii – zice el – erau parcă mai zbur-
dalnici, mai liberi cu sufletul. Moș Vasile mai păstrează o colecție de fotografii 
în care familia și fanfara se contopesc. Parte dintre acestea își vor găsi cu 
siguranță locul în Muzeul Atelier Zestrea Țigăneștiului. (A.S.) ◼

astăzi scoarța nu mai este atât de prezentă în casele oamenilor, este în schimb 
asumată și recunoscută ca bun cultural identitar la români, atât în Republica 
Moldova cât și în România. 

La fel ca în cele mai multe sate din spațiul românesc, și la Țigănești s-a țesut. 
Poate nu la fel de mult ca în alte locuri, parte dintre femei fiind ocupate și cu 
meșteșugul lutului. Astăzi nu mai țese nimeni la Țigănești dar în muzeu s-au 
strâns totuși, prin bunăvoința și generozitatea sătenilor, câteva scoarțe vechi 
și valoroase care ne aduc aproape acel sentiment curat și sărbătoresc pe care 
aceste țesături îl respiră. 

În Muzeul Atelier Zestrea Țigăneștiului avem cinci scoarțe. Trei sunt mai vechi, 
din a doua parte a secolului al XIX-lea. Aceastea sunt cele mai valoroase. Alte 
două, mai noi, ne înfățisează etape mai târzii ale meșteșugului, de la mijlocul 
și sfârșitul secolului al XX-lea. 

Aceste scoarțe sunt țesute din lână, sunt netede și majo-
ritatea au față dublă. Pentru cele mai vechi, tehnica de 
țesut este cea a firelor întrepătrunse, care se poate ușor 
recunoaște din zig-zag-ul fin care se formează la întâlnirea 
suprafețelor de culori diferite. Hai să le descoperim aici, 

una câte una, expuse întregi sau prin detalii. De la scoarța 
lui Moș Grigore Țaca, cu înțelesuri legate se viața omului, 
până la cele cu flori și cerbi este și drumul societății să-
tești, cu schimbări profunde în chiar sufletele oamenilor. 
Important este să le înțelegem. (A.S. și V.B.)◼
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1  Vladimir Slavic, conducătorul fanfarei de la 
Țigănești, cel care a instruit două generații de 
instrumentiști (1953 și 1964). A fost un muzician 
talentat, foarte iubit și apreciat de ucenicii săi. 
În imagine la o festivitate, la Orhei, în fruntea 
fanfarei liceului din oraș. 

2  O parte dintre membri Fanfarei din 
Țigănești, în pridvorul casei lui Vasile Manin, 
pe atunci tânăr. De la stânga la dreapta: Mihail 
Dolghii, Simion Goncear, Mihail Goncear, Vasile 
Gluhu, Grigore Dolghii, Gheorghe Gluhu, Grigore 
Manin, Vasile Goncear, Mihail Dolghii, Ștefan 
Zatic.

3  O parte dintre membrii Fanfarei din 
Țigănești, lângă biserică, a cărei clădire 
funcționa pe atunci ca și casă de cultură. De la 
stânga la dreapta: Gheorghe Gluhu -bariton, 
Grigore Manin Grigore – tenor, Mihai Cobilcean 
– dobar, Ștefan Zatic-bas, Mihail Dolghii – alit, 
Vasile Goncear – alit, Simion Goncear, Vasile 
Gluhu – trompetist, Grigore Dolghii - trompetist. 

4  Moș Vasile Manin împreună cu doamna 
Varvara Buzilă, etnolog de la Muzeul Național de 
Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. A fost 
un interviu lung și foarte interesant și despre 
fanfară dar și despre copilăria într-o familie de 
olari. Pe Moș Vasile, l-au pus de mic oamenii să 
le cânte, când îl prindeau pe drum. Îl răsplăteau 
cu câte un bănuț. O amintire caldă sunt noțile 
când ardea cuptorul de oale și oamenii din 
mahală se adunau la foc. Copiii se hârjoneau 
în lumina flăcărilor, bătrânii povesteau și 
urmăreau arderea, flăcăii și fetele stăteau 
mai în spate. În satul neelectrificat, nopțile cu 
cuptoarele aprinse erau o bucurie. 
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GHENADIE POPESCU Sunt artist 
plastic și restaurator la Muzeul de 
Etnografie și Istorie Naturală din 
Chișinău; sunt parte a proiectului 
cultural Țigănești – Piscu – Țigănești 
din vara lui 2018, când m-am ocupat 
cu restaurarea răstignirilor aduse din 
cimitirul satului pentru a fi expuse 
în muzeu. Am venit aici însă și cu 
o preocupare mai veche de-a mea, 
colecționarea de mărturii despre 
deportările din perioada sovietică. 
După încheierea școlii de vară, am 
revenit la Țigănești și am realizat 
interviuri cu cei doi locuitori de aici 
care au trăit experiența deportărilor: 
Vasile Vieru și Liubovi Cazac-Zinovii. 
Pe lângă colecția de interviuri care 
poate fi văzută pe site-ul deportări.
md, mă preocupă realizarea de 
animații, mai ales despre copilăria 
acestor deportați, căci cei care mai 
pot povesti astăzi, erau copii sau 
adolescenți la acea vreme. Iată-ne 
deci la Școala de Vară Țigăneștiu 
nostru 2019, lucrând cu copiii un 
astfel de film, despre consăteanul 
lor, Vasile Vieru. Înainte de atelierul 
acesta, copiii erau cam departe 
de a cunoaște aceste lucruri. Unii 
l-au cunoscut pe Vasile Vieru, dar 
nu știau istoria lui. Am încercat să 
accentuez că, la vremea deportării, 
Vasile Vieru avea chiar vârsta lor. 
Demersul animației este anevoios, 
dar când apar primele scene îți 
dai seama că lucrurile merg și te 
încurajezi. Anul trecut, prezența 
noastră aici, în curtea școlii, era ca 
o intersecție de lumi și de dispoziții 
sufletești. Acum vedem rezultatul, e 
o schimbare semnificativă. Avem un 
muzeu. Eu cred că e o mișcare spre 
un bine comun.

MĂDĂLINA CHIȚAC Sunt 
învățătoare și profesoară de engleză 
la Școala de la Piscu. Locuiesc la 
Piscu din 2017, alături de familia 
Scripcariu, inițiatoarea proiectului 
satelor înfrățite. Mă ocup de educaṭia 
copiilor din școala primară de la 
Piscu. La Ṭigăneṣti am călătorit 
pentru prima oară în 2018, cu ocazia 
școlii de vară – am ṭinut atunci lecṭii 
de limba engleză ṣi modelaj în lut, 
inspirat de basme vechi românești 
(Ion Creangă, Petre Ispirescu). Am 
continuat în 2019 cu lecțiile de limba 
engleză și istoria Angliei; îmi doresc 
să mergem înainte cu cele începute 
împreună. Cred că studiul acesta este 
foarte important pentru generația 
care crește și sper să pot contribui la 
crearea acestei deschideri culturale. 
Copiii cu care am lucrat la Țigănești 
sunt dornici de a învăța, muncitori, 
niște elevi care fac plăcută misiunea 
profesorului. În ce mă privește, 
dincolo de rostul meu de dascăl, 
mă simt foarte bine la Țigănești, 
un sentiment de confort sufletesc 
și de liniște care îmi aminește de 
satul copilărilei mele, de pe lângă 
Botoșani.

OLESEA ENACHI Sunt artist plastic, 
profesoară și fondatoare a Șezătorii 
Basarabia, acel loc și grup în care 
ne ocupăm cu coaserea straielor 
tradiționale țărănești, după modele 
vechi, sub îndrumarea specialiștilor 
etnografi de la Muzeul de Etnografie 
și Istorie Naturală de la Chișinău. Am 
urmărit on line, cu interes și bucurie, 
cele petrecute în 2018 la Țigănești 
și tot cu bucurie m-am alăturat, 
în vara lui 2019, echipei Școlii de 
vară Țigăneștiu nostru. Este frumos 
cum, prin aceste inițiative, s-a reușit 
ceea ce părea poate la îndemână și 
totuși nu s-a întâmplat până acum, 
anume, conectarea satului Țigănești 
la rețeaua comunităților legate de 
Șezătoarea Basarabia. La Școala de 
vară m-am ocupat de un grup de 
fetițe, cu care am început cusutul 
unei batiste. Am pornit la cusut și un 
grup de doamne profesoare. Echipa 
a început coaserea unei cămăși cu 
altiță la opt mâini. Modelul este unul 
de la noi de la Muzeu. Pe viitor, cine 
știe, poate se vor găsi fie și fragmente 
de model prin gospodăriile din sat 
și atunci se va putea coase o cămașă 
chiar specifică satului. Am inițiat 
doamnele în diferite tehnici de 
cusut: cusut la fir, lănțișor, punct 
vechi bătrânesc, butuci. Doamnele 
au cusut altița și încrețul. Vom 
continua în viitor; este o mare 
bucurie că doamnele își doresc să 
coasă, că au revenit peste generații 
la această nobilă muncă a femeilor. 
M-am simțit foarte bine la Țigănești 
și îmi doresc să revin. Încurajez și 
doamnele să participe la întâlnirile 
Șezătorii Basarabia și sper ca și alte 
femei din sat să ni se alăture.

IRINA MORAR Sunt director al 
Căminului Cultural de la Țigănești. 
Mă bucur foarte mult de acest pro-
iect care ne vine în întâmpinare, cu 
activități pentru copii dar și pentru 
adulți. Anul trecut, am participat cu 
toată inima la lucrările de la muzeu 
și am deschis ușile căminului pentru 
cursurile de vară. Anul acesta am 
deprins cusutul și croitul cămășii tra-
diționale, cu ajutorul Olesei Enachi. 
Această întâlnire a însemnat foarte 
mult pentru mine. Am descoperit o 
nouă pasiune de care deja nu mă mai 
pot despărți. Îmi doresc ca, împreună 
cu doamnele profesoare, să reușim 
să coasem cămașă cu modele de la 
Țigănești, pe care poate o să avem 
șansa să le putem identifica. Până 
atunci deprindem tehnicile și lucrăm 
la prima noastră cămașă pe care o 
vom așeza în muzeu.  
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PRIMĂRIA 
CIOLPANI  

În echipa de la Țigănești
Ne-am făcut obiceiul de a dedica ultima pagină a ziarului echipei de lucru de 
la Țigănești. Țin să precizez de la început că echipa noastră s-a lărgit iar cine 

va voi să o vadă mai amplu va trebui să aibă în față cele 3 numere ale ziarului 
și tot nu va cunoaște decât o parte dintre cei implicați. Aici vom menționa de 

această dată membrii mai recent implicați sau pe cei mai vechi pe care nu am 
apucat să îi prezentăm încă mai îndeaproape.


