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Abstract: This article attempts to identify the role of theatrical performances that have a so-
called ethnic component (in our context the Gypsy one) in promoting ideas about Gypsy culture in 
general, customs and traditions in particular. M. Staritsky’s play ”Gypsy Aza”, which became one 
of the first performances staged by Ukrainian theater companies on the Chisinau stage at the end 
of the XIX century in Bessarabia, narrated the life of Tabor Gypsies in the Patriarchal environment 
of Transcarpathian Ukrainians. This play was very popular and was gathering sold-out audiences, 
as written by the Chisinau theater critics of Bessarabia. It still continues to arouse interest today, 
due to the fact that it allows us to understand the mechanism of forming ethnic stereotypes in so-
ciety, and the causes of ethnic and social conflicts. The drama ”Gypsy Aza”, which was played for 
decades, from the end of the XIX century till the beginning of the XX century in Chisinau, Tiras-
pol, Balti, laid the tradition of theatrical interpretation of famous stories on the Gypsy theme on the 
Chisinau theater stage and a new understanding of the cross-cultural dialogue.
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Cercetând „prezența” țiganilor / romilor și a problemelor acestora în presa republicană 
din Moldova, pentru a găsi modalități de soluționare a „problemei romilor” în perioada 
sovietică și post-sovietică, ceea ce ar dezvălui mecanismul formării stereotipurilor 
etnice, am dat peste acest articol mic despre activitățile scenice ale actorului Teatrului 
Moldovenesc „A. Pușkin”1 Gheorghe Hasso, care ne-a trezit interesul.

Autoarea Victoria Gavrilan, vorbind despre activitățile scenice ale acestui actor, 
menționează chiar la începutul articolului său piesa „Țiganca Aza”2, bazată pe opera lui 
M. Staritsky, în care G. Hasso3 a jucat rolul lui Opanas („un flăcău, un orfan oropsit”). 
Evoluția plină de talent a actorului, cu mai mult de douăzeci de ani de experiență sceni-
că, a impresionat-o pe absolventa Academiei de arte G. Muzicescu, în ciuda faptului că 
a criticat întregul spectacol: „lasă de dorit”.

Necrezând-o „pe cuvânt” pe absolventă, ne-am gândit să aflăm ce fel de spectacol 
a fost. Și, așa cum s-a dovedit, în lumea teatrală de piesă sunt legate o mulțime de lu-
cruri interesante, inclusiv povestea care i s-a întâmplat acum mulți ani lui Valeriu Cup-

1 Astăzi – Teatrul Național M. Eminescu.
2 Staritsky Mikhail Petrovich (1839–1904) – scriitor, dramaturg și personalitate a teatrului ucrainean, 

unul dintre fondatorii teatrului profesional ucrainean. „Tatăl teatrului ucrainean” – așa l-a numit Ivan 
Franko. În timpul vieții sale, Staritsky a fost sever criticat  pentru publicarea unor lucrări în limba rusă 
în periodicele rusești, pentru „plagiat” – utilizarea scenariilor pieselor altor autori pentru operele sale 
(„Țiganca Aza”, „După doi iepuri” etc.). Personalități ale culturii, scriitori și oameni de știință I. Franko, A. 
Potebnya și alții au vorbit în apărarea lui M. Staritsky. Astăzi în Ucraina există premiul literar și artistic 
„Mikhail Staritsky”.

3 В. Гаврилан. Акторул Георге Хассо (Маештрий сченей). În: Култура Молдовей, 1964, 1 
мартие.
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cea, celebru actor moldovean și director al Teatrului Moldovenesc A. Pușkin. Piesa lui 
M. Staritsky „Țiganca Aza” este încă pusă în scenă în multe teatre din Ucraina și are la 
origine o poveste interesantă.

Primele spectacole ale teatrului ucrainean au avut loc în vara anului 1872 și în 1873, 
iar de atunci tururile teatrelor ucrainene în Basarabia au devenit permanente.

Cunoscutul scriitor și dramaturg ucrainean M. Staritsky a scris piesa „Țiganca Aza”4, 
inspirându-se din nuvela scriitorului polonez Józef Ignacy Kraszewski5 „Casa de la mar-
gine” (1854–1855), fapt, pentru care a fost acuzat de mai multe ori de presa rusă din 
acea vreme de „plagiat”. El și-a argumentat alegerea temei prin faptul că, uimit de „să-
răcia” repertoriului teatrului ucrainean în general, a decis să-l diversifice într-un fel.

Piesa a fost publicată pentru prima dată în 1888 cu  titlul „Лиха доля” (Destin 
zbuciumat), dar a fost interzisă în curând de cenzură. Și abia doi ani mai târziu (1890), 
când autorul a înlăturat „subtilitatea socială”, i s-a permis să o pună în scenă cu titlul 
„Țiganca Aza”6.

Conținutul piesei este următorul: Aza și Vasil, care locuiesc în aceeași tabără de 
țigani, sunt prieteni încă din copilărie. Aza este o frumusețe veselă și degajată, mândră. 
Niciunul din spectacolele taberei, pentru care boierii înstăriți îi invitau pe țigani la 
sărbătorile lor, nu se juca fără participarea ei, fără dansurile și melodiile ei incendiare, 
ce cucereau suflete. În taină, Aza îl iubește pe Vasil și este sigură că într-o bună zi îi va 
deveni soție. 

Acest lucru i-l confirmă și Gordîlea, o țigancă bătrînă, trecută prin viață, dar și ea 
însăși este convinsă de asta. Însă Aza este prea tânără pentru a-i cuceri  inima fierarului 
Vasil, un bărbat chipeș, încrezut în sine. Între timp, Vasil, fără să bănuiască nimic despre 
sentimentele Azei, o plăcea pe Galea, fată dintr-un sat ucrainean, la marginea căruia 
s-a oprit tabăra. Tatăl Galei nu vrea să audă de dragostea fiicei sale pentru tânărul 
țigan. Visează ca fiica sa să se căsătorească cu fiul unui bogătaș local. Însă Galea 
merge împotriva voinței tatălui său, care, aflând că ea se întâlnește în taină cu Vasil, 
o blestemă... și moare de necaz. Galea, cu toate acestea, își leagă soarta de tânărul 
fierar, care părăsește definitiv tabăra și începe o viață nouă. Însă, firea independentă, 
dornică de libertate a țiganului suferă de  înstrăinarea și ura sătenilor, de problemele 
care îi cad pe cap. Trece un an și Aza, devenită mai matură si mai frumoasă, se întoarce 
cu tabăra în sat și se întâlnește cu Vasil, care, aflând că a fost îndrăgit de atâta timp, își 
pierde mințile. Aza află că Vasil a devenit tată, o blestemă pe Galea și îi cere lui Vasil 
să scape de soție și copil. 

Nu vom relata aici drama și finalul ei crunt și tragic, ci vom încerca să înțelegem 
motivul pentru care, la sfârșitul secolului al XIX-lea, piesa „Țiganca Aza” aduna în 
continuu săli pline.

M. Staritsky și-a început cariera organizând o trupă teatrală de amatori. Apoi, împre-
ună cu M. Kropyvnytsky7, a creat prima trupă profesională din Ucraina. Datorită decre-

4 М. Старицький. Циганка Аза. Драма з малоруського i циганьского народного життя в 6 дiях, 
з хорами, пiснями i таньцями (На мотив повiстi Крашевського „Chata za wsia”). / M. Старицький. 
Творi в 6 т. Т. 3. Драматични творi. К.: Днiпро, 1989, p. 105-182.

5 I. I. Krashevsky (1812–1887) – scriitor polonez, publicist, editor, autor de cărți despre istorie 
și etnografie. Mai multe detalii vezi: https://litportal.ru/avtory/uzef-krashevskiy/kniga-hata-za-okolicey-
ulyana-ostap-bondarchuk-195241.html (vizitat 07.07.2020).

6 Mai multe detalii vezi: Селянський свiт народних повiстей, p. 86-87. În: https://irbis-nbuv.gov.
ua (vizitat 07.06.2020).

7 Un reprezentant de seamă al artei teatrale ucrainene, M. Kropyvnytsky, care a făcut multe pentru 
popularizarea dramei ucrainene în Moldova, a venit cu trupe de teatru nu numai la Chișinău, ci și la 
Tiraspol, Tighina, Bălți, Dubăsari.
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tului țarist din 1876, care interzicea publicarea cărților și punerea în scenă a spectaco-
lelor în limba ucraineană, ei au înscenat piese de teatru ucrainene în Moldova, Polo-
nia și Crimeea. 

 Încă în anii 70 ai secolului trecut academicianul moldovean Constantin Popovici a 
scris despre acest lucru în cartea sa „Teatrul ucrainean din Chișinău”, subliniind că la 
sfârșitul secolului al XIX-lea, tururile teatrului ucrainean la Chișinău devenise obișnuite. 
În ciuda faptului că spectacolele ucrainene au fost reluate după moartea lui Alexandru 
al II-lea în 1881, guvernatorul general al Kievului a continuat să împiedice trupele 
ucrainene să evolueze la Kiev. Astfel, oficialul a alimentat în continuare interesul pentru  
tânărul teatru ucrainean, care se bucura de succese repetate în turneele din Ucraina, 
dar și Belarus, Moldova, Polonia, Rusia. În acei ani, la Chișinău spectacolele trupelor 
de teatru ucrainene aveau loc pe scena Teatrului Adunării Nobile8.

Turul Teatrului Staritsky, care a început la 15 noiembrie 1884 în capitala provinciei 
Basarabia, – menționează C. Popovici, – a deschis calea artei teatrale ucrainene către 
inimile spectatorilor moldoveni9.

Autorul piesei „Țiganca Aza”, M. Staritsky, care a scris în total 25 de piese, la fel ca 
mulți dramaturgi ucraineni, și-a combinat activitatea literară cu organizarea trupelor de 
teatru, era actor și regizor. Astfel, în 1883–1885 M. Staritsky era directorul trupei lui M. 
L. Kropivnitsky, iar în 1885–1891 a condus un grup, care s-a separat de această tru-
pă. În 1892–1896 a fost în fruntea trupei lui N. Sadovsky, iar în 1898 – regizorul trupei 
de teatru I. Naida (Rudenko). În multe privințe, acest lucru explică vizitele frecvente ale 
acestor trupe, organizate de M. Staritsky la sfârșitul secolului al XIX-lea la Chișinău.

 Cunoscând bine temperamentul actriței Maria Zankovetskaya10, atracția ei către 
roluri cu personaje puternice, la începutul anilor 90 ai sec. al XIX-lea, regizorul i-a oferit 
rolul țigancei Aza în piesa cu același nume11.

Criticii teatrali din acei ani au apreciat interpretarea actriței: „Iată, – spune un 
contemporan, – avem în față o tânără pasionată, puternică prin tinerețea și frumusețea 
ei, încearcă să recâștige dragostea pierdută a frumosului Vasil. Cât de frumos Maria 
Konstantinovna transmite scenele unde Aza cochetează, sălbatică și nemiloasă 
în dragoste și dorințe... În vocea ei, se împletesc într-un mod ciudat și de neînțeles, 
sentimente atât de opuse ca iubirea și ura, gelozia și disprețul. Și toate acestea se fac 
pentru a smulge din rădăcini dragostea lui Vasil pentru Galea”12.

Oamenii de teatru ucraineni nu au putut să nu recunoască faptul că: „După Zanko-
vetskaya, mulți artiști au jucat rolul țigăncii Aza. Zarnitskaya, de exemplu, s-a bucurat de 
un mare succes la public. Cu toate acestea, nimeni nu a jucat-o pe Aza precum Zanko-
vetskaya, și nimeni nu a trezit publicului acele sentimente și emoții ca dânsa”13.

Actrița Maria Zankovetskaya a fost o personalitate atât de faimoasă și interesantă, 

8 К. Попович. Украïнський театр на кишинiвськiй сценi. În: C. Popovici. Scrieri alese: [în 15 
volume]. Vol. 4. Chișinău: Elan Inc., 2009, p. 226. Vezi și: Михаил Старицкий – «oтец украинского 
театра». http://heroes.profi-forex.org/ru/starickij-mihajlo-petrovich (vizitat 13.06.2020).

9 Idem, p. 265.
10 Zankovetskaya – pseudonimul actriței Maria Constantinovna Adasovskaya. Îsi trage originea de 

la denumirea satului de baștină a actriței, Zanichi. În: К. Попович Украïнський театр на кишинiвськiй 
сценi / C. Popovici. Scrieri alese: [în 15 volume]. Vol. 4. Chișinău: Elan Inc., 2009, p. 225.

11 С. М. Дурилiн. Марiя Заньковецька, життя i творчiсть. Киïв: Мистецтво, 1955, p. 264. Citat 
din: К. Попович. Украïнський театр на кишинiвськiй сценi.., p. 261.

12 Корифеи украинской сцены. Киев, 1901, p. 135-136. Citat din: К. Попович. Украïнський театр 
на кишинiвськiй сценi.., p. 261.

13 С. М.  Дурилин. Марiя Заньковецька, життя i творчiсть. Киïв: Мистецтво, 1955, p. 268. 
Citat din: К. Попович. Украïнський театр на кишинiвськiй сценi.., p. 261.
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încât M. Staritsky a scris o piesă despre ea și soarta ei – „Talentul” (1893), care vorbeș-
te nu numai despre tragica soartă a talentatei actrițe ucrainene în condițiile Imperiului 
Rus, ci și despre soarta intelectualității ucrainene.

În drama „Talentul”, Zankovetskaya joacă rolul actriței Maria Luchinskaya, care re-
creează soarta femeilor care luptă pentru demnitate. În piesă, talentata actriță, căsăto-
rindu-se cu moșierul Țvetoc, a părăsit scena, dar nu a găsit liniște sufletească în casa 
soțului ei. Mai mult, condițiile deprimante ale unei existențe lipsite de spiritualitate, per-
secuția și reproșurile soacrei nemiloase („Că tânjește nu după teatru, ci după viața de 
țigan, nu este surprinzător: cine a încercat această otravă, este pierdut...”), gelozia ne-
fondată a soțului („Încolo te atrage, încolo te împinge viața de țigan, aici însă e depri-
mant,  nu poți bate câmpii... Te-ai înșelat în calcule... Ei bine? Nu ești întemnițată ... nu-
ți voi forța voința! [Pleacă, zicând într-o parte]. Aduceți-mi calul!”14), au forțat-o să pără-
sească familia. Actrița se întoarce la teatru, câștigă faimă și moare.

Mulți ani mai târziu, Maria Zankovetskaya își va crea propriul teatru, care în februa-
rie-martie 1928 va evolua în orașul Balta15. La sfârșitul anului 1899, la Chișinău a venit  
în turneu teatrul lui M. Yaroshenko, ale cărui spectacole, după cum scrie C. Popovici, la 
început, au fost ignorate. Cu toate acestea, evoluția bună a actorilor, printre care și a ta-
lentatei actrițe Zinina, care a jucat în mai multe spectacole, inclusiv rolul țigancei Aza în 
piesa cu același nume, a atras atenția publicului. Iată ce scria presa din acei ani: „Minu-
nat și convingător rolul țigăncii, jucat de dna Zinina”, scria N. Prokin. – „Pasiunea arză-
toare, cochetăria abilă, răul necruțător și viclenia – toate acestea au fost transmise de 
doamna Zinina în mod veridic și cu efect”16.

În aceeași piesă, a evoluat o altă actriță a trupei Yaroshenko – Pivinskaya, care a 
jucat rolul țigăncii bătrâne [Gordyla]. „Nu a fost nevoie să ne uităm la scenă”, a scris 
același critic N. Prokin, „dar a fost suficient să auzim vocea doamnei Pivinskaya pentru 
a înțelege că pe scena este jucat rolul unei țigănci bătrâne”17.

Trupele de teatru ucrainene își continuau spectacolele la Chișinău, iar la începutul 
anului 1901, scrie C. Popovici, pe scena teatrului Adunării Nobile, pe 3 ianuarie, s-a 
montat din nou drama „Țiganca Aza” pusă în scenă de asociația teatrală condusă de 
E. Ratmirova. De această dată, rolul Azei a fost interpretat impecabil de actrița Rosina, 
care a fermecat atât de mult publicul de la Chișinău, încât a fost îndelung ovaționată18.

Următoarea producție a spectacolului la Chișinău, interpretată de trupa lui Kro-
pivnitsky, a fost de asemenea un mare succes. Presa locală, inclusiv „Бессарабские 
Гувернские Ведомости” din 11 decembrie 1901, a remarcat în special prestația actri-
ței Maria Zankovetskaya în rolul Azei, care, în interpretarea sa, urmărea „cu un interes 
antrenant”, scrie C. Popovici. „Când citești piesa lui Staritsky, scrie S. Durilin, ai în față 
o melodramă întinsă, cu toate defectele sale majore și puținele avantaje; când Zanko-
vetskaya joacă acest rol, este o tragedie în sensul cel mai precis și mai direct al cuvân-
tului”19.

14 М. П. Старицкий. Талант. În: Украинская классическая драматургия: в 2-х т. М.: Искус-
ство, 1951. Т. 1, p. 331-413. Vezi și în var. electronică: https://www.litmir.me/bd/?b=232458 (vizitat 
12.06.2020).

15  Д. И. Прилепов. Из истории украинского театра в МАССР. În: Театр Советской Молдавии. 
Страницы истории. Кишинев: Штиинца, 1987, p. 33-45. 

16 Бессарабец, 1899. 12 октября. Цит. по: К. Попович. Украïнський театр на кишинiвськiй 
сценi.., p. 269.

17 Idem, p.  270.
18 Idem, p. 273-274.
19 С. М. Дурилiн. Марiя Заньковецька, життя i творчiсть. Киïв: Мистецтво, 1955, p. 264. Citat 

din: К. Попович. Украïнський театр на кишинiвськiй сценi.., p. 260.
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Referindu-se la amintirile lui S. M. Durilin, incluse în cartea sa despre maeștrii de 
seamă ai scenei ucrainene (publicată în 1901), despre turul trupei Kropivnitsky la Chiși-
nău, C. Popovici oferă o altă evaluare a performanței rolului țigăncii Aza de către actrița 
ucraineană: „Îmi amintesc, în primul rând, țiganca cochetă Aza, în rolul căreia M. Zan-
kovetskaya exprimă un tip extrem de artistic al țigăncii înflăcărate, comparabil cu cele 
mai bune interpretări ale celebrei Carmen”20. Criticii teatrali au susținut în unanimitate că 
Aza a fost cel mai important rol în repertoriul lui Zankovetskaya21.

Datorită confruntărilor permanente cu cenzura și interdicțiilor pentru spectacole pe 
de o parte și „criticilor – promotori ai purității limbii ucrainene”, Mikhail Staritsky, care 
suferea de afecțiuni de inimă încă din copilărie, moare la 27 aprilie 1904.  

Se crease impresia că turneele trupelor de teatru ucrainene la Chișinău s-au încheiat. 
Totuși,  pe marii fondatori ai tradițiilor literare, teatrale și ale altor tradiții culturale, îi 
deosebește ceea ce lasă în urmă, adică, succesorii lor. Așa a fost asociația artiștilor 
ucraineni sub conducerea lui S. Dyakov, care a venit la Chișinău la începutul anului 
1906.

Atunci, publicul de la Chișinău pentru care limba ucraineană nu era pe înțelesul 
tuturor spectatorilor, a început să remarce evoluția slabă a unor actori. Prin urmare,  
după cum menționează C. Popovici, pe paginile presei basarabene au apărut recenzii 
critice. Drept observație critică, a fost reproșul că în piesă sunt prea multe blesteme. 

Piesa „Țiganca Aza”, pusă în scenă de această trupă, binecunoscută de către publi-
cul de la Chișinău, a provocat anumite critici care, în primul rând, se refereau la inter-
pretarea rolului țigăncii Aza de către o actriță al cărei nume criticul nici măcar nu îl pro-
nunță, amintind de minunata interpretare a actriței Zankovetskaya: „Desigur, o astfel de 
sarcină depășea posibilitățile actriței trupei Dyakov. Prin urmare, autorul recenziei pu-
blicate în „Бессарабская жизнь”, înainte de a vorbi despre abilitățile interpretative ale 
actorilor, apelează la analiza piesei, scrie C. Popovici. El menționează evaluarea criti-
cului de la Chișinău: „Motivul slăbiciunii dramei, scrie el, este, după părerea mea, în de-
scrierea fadă a Galei și în schițarea neglijentă a unei persoane atât de importante pen-
tru piesă, precum Vasil. Dragostea acestor eroi, dacă ne este permis, nu are evoluție, 
durată și, prin urmare, este lipsită de viață. Spectatorul nu cunoaște esențialul, nu-i cu-
noaște începutul și sfârșitul, deși, în aceste momente se găsește explicația întregii dra-
me emoționale a Galei, Azei și  a lui Vasil”22. 

 În anul următor, 1907, trupa ucraineană de teatru a lui F. Levitsky, care a fost în tur-
nee la Chișinău, a prezentat publicului local versiunea sa a piesei „Țiganca Aza” de M. 
Staritsky. De data aceasta, rolul Azei a fost jucat de „Carmen a Ucrainei” – Luchinskaya. 
Cu toate acestea, recenzenții, dintr-un motiv oarecare, au acordat mai multă atenție al-
tor actori ai piesei: Dyakov (Vasil) și Zamyatin (țiganul bătrân). „Acesta este cel mai bun 
rol al său. El i se dedă cu toată ființa”– au scris despre Dyakov23. Evaluând pozitiv jo-
cul lui Zamyatin în rolul de lider al taberei, criticul a remarcat că rolul în sine ar fi câști-
gat mult mai mult, „dacă artistul ar fi manifestat mai multă duritate și nu ar fi fost atât de 
prost machiat”24.

20  Корифеи украинской сцены. Киев, 1901, p. 134-135. Citat din: К. Попович. Украïнський театр 
на кишинiвськiй сценi.., p. 260. 

21 К. Попович. Украïнський театр на кишинiвськiй сценi.., p. 260-261.
22 Бессарабская жизнь, 1906, 13 февраля. Citat din: К. Попович. Украïнський театр на 

кишинiвськiй сценi.., p. 289.
23 Бессарабская жизнь. 1907, 2 августа. Citat din: К. Попович. Украïнський театр на кишинiвськiй 

сценi.., p. 331.
24 Ibidem.
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Și, în cele din urmă, trupa de teatru a lui A. Sukhodolsky, care a vizitat Chișinăul câți-
va ani la rând (1909, 1910, 1914), a făcut o impresie foarte favorabilă publicului moldo-
vean. Potrivit criticilor, după cum scrie C. Popovici, trupa Sukhodolsky s-a dovedit a fi 
una dintre cele mai bune trupe ucrainene, meritul fiind, în mare parte, a regizorului prin-
cipal, care a participat în spectacol și ca interpret. „Regizarea dramei lui M. Staritsky 
«Țiganca Aza», pe care publicul a văzut-o în după-amiaza zilei de 4 noiembrie, a fost 
evaluată pozitiv. Prestația artiștilor Zanegin și Donskoy a fost remarcată în special”, a 
scris ziarul „Друг” pe 6 noiembrie 191025.

Patru ani mai târziu, presa moldovenească scria că actrița Gritsenko din același 
teatru, pe 15 octombrie a jucat rolul principal în opereta lui M. Staritsky „Țiganca 
Aza”, că regia a fost genială, iar actrița „...a făcut față perfect frumosului rol al Azei. O 
voce sonoră, timbru plăcut, pasiunea interpretării, plină de entuziasm și ardoare, ce 
corespunde pe deplin acestui tip”26.

Probabil, anticipând începutul schimbărilor, iminenței evenimentelor prerevoluționare 
și revoluționare, trupele de teatru din Ucraina s-au grăbit să dea mai multe spectacole 
la Chișinău.

Astfel, în 1912, trupa de teatru B. Orshanov a montat la Chișinău, alături de piesele 
de teatru clasice și piesa „Țiganca Aza”. Este greu de apreciat la ce nivel au avut loc 
spectacolele, scrie C. Popovici, deoarece criticul care și-a publicat recenziile despre 
aceste reprezentații a făcut-o monoton și după același calapod. Descriind dezinteresat 
jocul actorilor, el semna scurt – „scaunul numărul 10”,  Chiar dacă programul spectacolelor 
trupei era destul de încărcat, criticul vorbea șters despre evoluția actorilor27.

La sfârșitul lunii octombrie a aceluiași an, 1912, „Бессарабская жизнь” anunța că 
„zilele astea, trupa ucraineană sub conducerea lui P. Prokhorovich va începe turneul la 
Teatrul Fukelman”. Trupa a venit la Chișinău de mai multe ori (1912, 1913, 1915, 1916), 
încântând publicul cu o interpretare excelentă a unor opere dramatice clasice.

În 1912, critica menționa, scrie C. Popovici, că pe 25 noiembrie, drama lui M. 
Staritsky „Țiganca Aza” a avut mare succes. Teatrul era supraplin, „artiștii jucau cu 
ardoare, cunoscând perfect rolurile. Și atunci, scena părea a fi viața care se transmite 
atât de ușor în sală, provocând admirație... Toate acestea te fac uneori să nu-ți mai dai 
seama unde se termină rampa și începe viața”28.

De data aceasta  rolul principal în drama „Țiganca Aza” a fost jucat de actrița Kochbei-
Dzbanovskaya, care „…din nou și-a etalat vocea frumoasă, care a sunat deosebit de 
bine în locurile liniștite, lirice”29.

Pe parcursul unei luni și jumătate de turneu în 1913, o altă trupă de teatru – L. Sa-
binin – a arătat numeroase spectacole din operele de dramă clasică, inclusiv piesa „Ți-
ganca Aza”, care era bine cunoscută de locuitorii Chișinăului30. 

Întrebându-se de ce spectacolele trupelor de teatru ucrainene erau atât de îndrăgite 
de publicul de la Chișinău, C. Popovici a explicat acest lucru prin asemănarea destine-
lor istorice ale popoarelor moldovenești și ucrainene, care în trecut aveau un dușman 
extern – Imperiul Otoman și un singur inamic intern – autocrația. Situația popoarelor ve-

25 Друг. 1910, 6 ноября. Citat din: К. Попович. Украïнський театр на кишинiвськiй сценi.., p. 352.
26 Бессарабская жизнь, 1914, 17 октября. Citat din: К. Попович. Украïнський театр на 

кишинiвськiй сценi.., p. 358.
27  К. Попович. Украïнський театр на кишинiвськiй сценi.., p. 376.
28 Бессарабская жизнь, 1912, 27 ноября. Citat din: К. Попович. Украïнський театр на 

кишинiвськiй сценi.., p. 397.
29 Ibidem, p. 398. 
30 К. Попович. Украïнський театр на кишинiвськiй сценi.., p. 382.
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cine asuprite le-a unit aspirațiile la eliberare națională.  
Totuși, ultimul turneu al asociației artiștilor ucraineni a avut loc cu un an înainte 

de 1917, eveniment care a determinat un nou curs al istoriei mondiale. S-a terminat 
așa-numita „experiență prerevoluționară” a teatrelor mari și provinciale. O nouă etapă a 
început în viața teatrelor și mai multe monografii au fost dedicate studiului său. 

 După 1918 dezvoltarea artei teatrale în republică, scria celebrul critic de teatru 
Leonid Cemortan, a mers în două direcții: malul drept și malul stâng al Nistrului. Pe malul 
drept, la 10 octombrie 1920, un grup de personalități culturale și publice proeminente 
din România a creat Teatrul Național Mihai Eminescu, care a fost închis în 1935. Pe 
malul stâng al Nistrului, la 7 noiembrie 1933, a fost creat Teatrul de Muzică și Dramă 
de Stat din Moldova, care în 1940 a fost transferat la Chișinău. Multă vreme, repertoriul 
său a fost definit de piese în care au predominat  folclorul muzical și coregrafic, scene 
din viața populară tradițională31. 

În perioada cuprinsă între 1920–1933, pe malul stâng al Nistrului s-au creat, s-au 
închis, s-au redeschis, teatre de amatori. Motivul acestei instabilități a fost lipsa pieselor 
de teatru, lipsa materialelor teatrale, lipsa lucrătorilor, ocuparea populației la munci 
agricole etc.32.

Cu toate acestea, în vara anului 1931, la Tiraspol, a fost creat un teatru ucrainean 
profesionist. Repertoriul teatrului includea spectacole bazate pe operele clasice 
ucrainene și a clasicilor ruși.

În mai 1941, echipa de creație a plecat în turneu la Chișinău și a montat ultima 
premieră a piesei „Țiganca Aza” de M. Staritsky. Ziarul „Советская Молдавия”, 
menționând că „«Țiganca Aza» este, fără îndoială, un spectacol de succes, iar evoluția 
teatrului ucrainean va aduce o mulțime de lucruri noi și interesante în viața teatrală a 
Chișinăului”, a scris totodată: „Spectacolul s-a dovedit a fi strălucit, plin de culoare, și a 
avut un răsunet social deosebit”33. 

Presa a atribuit succeselor actoricești evoluția artistului V. Zavtonov (Vasil), „care a 
reușit să arate un personaj puternic, motivat și să transmită complexitatea sentimentelor 
și trăirilor dramatice ale eroului său”, interpretarea E. Nikitchenko (Aza), „care a arătat 
puterea irezistibilă a dragostei, s-a remarcat prin spiritualitate și sinceritate autentică”. 
Presa a remarcat, de asemenea, performanța artiștilor A. Turchenko (Opanas), B. 
Kariev (Naum Lopukh), D. Deineko (Gordyla), precum și a lui M. Gorlenko în rolul lui 
Aprash, „care îi ținea ferm pe țigani în mreaja obiceiurilor și prejudecăților tribale”34.

La doar câteva săptămâni după premieră, a izbucnit războiul și teatrul a fost nevoit 
să-și întrerupă activitatea. După încheierea războiului, actorii și lucrătorii teatrului 
supraviețuitori s-au întors la munca pașnică, dar în alte teatre35.

Trecuse mai mulți ani până când teatrul țiganesc „Romen”, cu renume mondial, sau, 
mai bine zis, regizorii săi au atras atenția asupra piesei lui Mikhail Staritsky „Tiganca 
Aza”. Drept urmare, în 1959, pe scena teatrului a fost montată pentru prima dată o dra-
mă (compozitorul S. M. Bachachevsky, coregraful I. V. Khrustalev), care ani la rând a 
fost jucată cu casa închisă. Rolul principal în piesă, rolul lui Vasil, l-a jucat Nikolai Sli-

31 Л. М. Чемортан. Становление молдавского советского театра: Страницы истории. Ки-
шинев, 1986, p. 13-31. 

32 В. И. Жосул. Театральное дело в Левобережной Молдавии в 1920–1924 гг. În: Театр 
Советской Молдавии. Страницы истории. Кишинев: Штиинца, 1987, p. 3-33.

33 И. Бершадский, Г. Рац. Первый спектакль. În: Советская Молдавия, 1941, 13 мая.
34 Д. И. Прилепов. Из истории украинского театра в МАССР. În: Театр Советской Молдавии. 

Страницы истории. Кишинев: Штиинца, 1987, p. 43-44.
35 Idem.
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chenko. Aceasta a fost prima lucrare independentă a renumitului artist țigan.
Un an mai târziu, și în Moldova și-au amintit de piesa lui M. Staritsky. S-a întâmplat 

la Teatrul de Muzică și Dramă A. Pușkin, care în acei ani era unul dintre teatrele impor-
tante ale RSSM36, ce se datorează, în mare parte, activității actorului și regizorului mol-
dovean Valeriu Cupcea (1929–1993).

Viitorul regizor de teatru a venit la teatru într-o perioadă în care a fost lansată în 
presă o campanie amplă printre critici de teatru, scriitori, împotriva orientării tematice 
a repertoriului trupei și a managementului teatrului (1952–1954), care prefera comedia 
muzicală. Cunoscutul critic literar și de teatru R. Portnoy în acei ani a scris: „În dramaturgie 
poate ocupa un anumit loc și opereta, însă nicicînd și nicăieri ea n-a devenit nucleul de 
bază al dramaturgiei naționale. Or, după cum spuneau și clasicii, un teatru național nu 
poate exista fără dramaturgie națională”. Leonid Cemortan a scris despre acest lucru în 
detaliu în monografia sa despre V. Cupcea37. 

Au trecut ani și în 1963 Valeriu Cupcea, devenind regizor de teatru, a pus în scenă 
spectacole bazate pe lucrări ale clasicilor mondiali și naționali și și-a îndreptat atenția 
către drama „Cu pronunțate accente melodramatice” – „Soartă vitregă” („Țiganca Aza”) 
a clasicului ucrainean M. Staritsky, pe care a montat-o în cheia tradițiilor populare ale 
teatrului malorosian”38. Premiera spectacolului a avut loc în octombrie 196339.

Se știe că, fiind responsabil de punerea în scenă a spectacolelor în calitate de regi-
zor, V. Cupcea continua să contribuie și ca actor. Astfel, în piesa „Sоartă vitregă” („Ți-
ganca Aza”) el a jucat rolul țigancăi bătrâne – Gordîlea. Scriitorul Alexei Marinat descrie 
momentul: „După absolvirea Institutului Teatral, în 1952, Valeriu Cupcea vine la Teatrul 
Muzical-Dramatic Moldovenesc din Chișinău. În fiece teatru se întîmplă cîte un caz curi-
os, ce rămîne în istoria lui. În ziua de 3 noembrie 1963, pentru spectacolul de seară era 
anunțat că se joacă piesa «Soarta vitregă» de Staritsky. În rolul principal: țiganca Gor-
dîlea – Domnica Darienco. Actrița plecase la Moscova la o consfătuire și în acea zi, pe 
la prînz, urma să se întoarcă. Directorul teatrului, Gherlac, n-avea de ce să se neliniș-
tească. Abia cînd a ieșit din clădirea teatrului, pe la orele de după-masă, a observat că-i 
ceață. Era împreună cu Valeriu Cupcea. «O fi sosit oare Domnica de la Moscova?» l-a 
întrebat directorul. «Știu eu?» a strîns din umeri Cupcea. «Să-i telefonăm». Au telefo-
nat. Domnica Darienco aștepta la aeroportul din Moscova să se împrăștie ceața în Chi-
șinău... Pînă la spectacol mai rămîneau două ore. «Ce facem, Valeriu Pimenovici?» îl 
întrebă Gherlac. Cupcea nu-i răspunse nimic. «Trebuie s-o înlocuim pe Darienco cu ci-
neva sau să înlocuim spectacolul». Trebuie! Ușor de zis «trebuie să înlocuim». Încear-
că să înlocuiești. Lucrătorii scenei au montat decorul pentru spectacolul «Soarta vitre-
gă» și au plecat. Darienco n-avea dublură. Și situația n-avea nici o soluție. Adică... o 
putea rezolva doar Cupcea. El s-a dus în cabina pentru machiaj și a cerut să fie grimat 
pentru rolul bătrînei țiganci. Spectacolul a început la timp. Actorii au observat abia pe 
scenă că în rolul mămucăi taberei a ieșit nu Domnica Darienco, ci altcineva. Iar spec-
tatorii nici astăzi nu știu că rolul țigancii Gordîlea a fost jucat de un bărbat, regizorul Va-

36 Fondat în 1933 la Tiraspol sub numele de Primul teatru dramatic din Moldova, în 1939 a devenit 
Teatru muzical și dramatic. În 1940 teatrul a fost transferat la Chișinău. În 1955–1957 a funcționat ca 
Teatru de operă, balet și dramă din Moldova. În 1945 teatrul a primit numele A. Pușkin. În 1957 s-a 
scindat în Teatrul de Operă și Balet din Moldova și Teatrul de Muzică și Dramă din Moldova A. Pușkin. 
În 1994, Teatrul Mihai Eminescu a primit statutul de Național. Mai multe detalii vezi: https://locals.
md/2017/istoriya-kishinyova-teatr-imeni-mihaya-eminesku/ (vizitat 12.06.2020).

37  L. Cemortan. Valeriu Cupcea – actor și regizor. Chișinău: Business-Elita SRL, 2008, p. 15-21.
38 Ibidem, p. 40.
39 В. Купча. Ла ынчепут де стажиуне. În: Култура Молдовей, 1963, 6  октомбрие.
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leriu Cupcea!”40.
În concluzie, putem asigura cititorul că dincolo de cadrul cercetării prezentate, exis-

tă încă o mulțime de lucruri interesante legate de piesa lui M. Staritsky „Țiganca Aza”, 
ce sugerează că nu și-a pierdut relevanța. Scrisă la sfârșitul secolului al XIX-lea, piesa, 
din punct de vedere al puterii impactului său asupra spectatorului, își poate ocupa lo-
cul modest printre operele clasicilor mondiali, pe baza cărora, pe scenele de teatru de 
la Chișinău, au fost puse în scenă următoarele: opera „Aleko” de Rachmaninov (premi-
eră în 1973), pe baza poemului lui A. Pușkin „Țiganii”; opera „Carmen” de J. Bizet (pre-
mieră în 1961), bazată pe romanul cu același nume de P. Mérimée; opera „Troubado-
ur” de  G. Verdi (premieră în 1969); opera „Glira” („Barbu Lăutaru”) de Gheorghe Nea-
ga (premieră în 1974); baletul Esmeralda (premieră în 1961), bazat pe romanul „Notre 
Dame de Paris” de V. Hugo; baletul „Rada” (premieră în 1974), bazat pe nuvela „Makar 
Chudra” de M. Gorky și altele.

Reeșind din cele spuse mai sus, suntem convinși că piesa „Țiganca Aza” de  M. Sta-
ritskiy, care a fost una dintre primele spectacole despre viața comunității țiganilor/romi-
lor pe scenele Chișinăului, a pus tradiția interpretării teatrale a subiectelor cunoscute pe 
tema țiganilor/romilor.

Premiera piesei dramaturgului clasic ucrainean M. Staritsky (varianta scenică de G. 
Iura) „Soarta vitregă”, care a avut loc la 6 octombrie 1963 pe scena Teatrului moldove-

nesc muzical-dramatic „A. S. Pușkin”41.

40 A. Marinat. Cuvintele care devin o realitate palpabilă. În: L. Cemortan. Valeriu Cupcea – actor și 
regizor. Chișinău: Business-Elita SRL, 2008, p. 166-167.

41 В. Купча. Ла ынчепут де стажиуне. În: Култура Молдовей, 1963, 6  октомбрие.

Artista Constanța Târțău 
în rolul țigăncii Aza

Artistul poporului din RSSM 
Constantin Constantinov 

în rolul lui Apraș


