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Domnica Negru / Eudochia Raducan-Bucur, s-a 
născut la 05 noiembrie 1939 în satul Tvardiţa, raionul 
Taraclia.

Părinţii: Vasile Raducan (tata), Dochiţa Bucur 
(mama).

Studii: Şcoala Muzical-Coreografică „Ştefan Neaga” 
din Chişinău (1955–1960). 

Actvitatea profesională: Din 1958 până în 1978, so-
listă-dansatoare în Ansamblul Naţional Academic de 
Stat de Dansuri Populare „JOC”. S-a impus  prin dan-
surile şi tablourile coregrafice: Suită ţigănească, M-am 
pornit la Chişinău, Hora fetelor, Mărunţica ş.a. A evolu-
at în calitate de dansatoare în filmele: Hora mare (Mol-
dova-film, 1959), Micul prinţ (Studioul din Lituania, 
1966), Nunta la Malinovka (Lenfilm, 1967), O şatră urcă 
la cer (Mosfilm, 1975). La finele carierei artistice pro-
movează frumuseţea şi originalitatea dansului ţigănesc 
în Ansamblul  Ţiganilor din Moldova (1979); Ansam-
blul Ţiganilor „Potcoava” (1990–1993). Din 1994 până 
în 2004 devine autor, redactor-traducător şi prezentator 
al emisiunii „Petalo Romano” (limba romani: „potcoava 
ţigănească”) la Compania de Stat „Teleradio-Moldova”, 
promovând cu o deosebită sârguinţă imaginea cotidiană 
a comunităţilor de romi din Republica Moldova la radio 
şi televeziune (Dron, 2000, 203).

Distincţii:
Prin Ucazul Prezidiumului Sovietului Suprem a. 

al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti din 28 
septembrie 1957, Raducan Eudochia V. este decorată 
cu – Gramotă de Cinste, pentru „sporurile obţinute la 

Festivalul al VI-lea Mondial al Tineretului şi Studenţilor 
din Moscova” (Anexa 1); 

Diploma Republicii Sovietice Socialiste Moldo-b. 
veneşti, eliberată prin Ucazul Prezidiumului Sovietului 
Suprem al RSS Moldoveneşti din 22 septembrie 1967, 
care conferă Negru Eudochiei V. – Titlul de Onoare de 
Artist Emerit din RSS Moldovenească (Anexa 2);

Prin Ucazul Prezidiumului Sovietului Suprem al c. 
RSS Moldoveneşti din 11 octombrie 1979, Negru Eudo-
chia V. este decorată cu medalia „Veteran al Muncii”;

Diplomatăd.  a celui de-al VI-lea Festival Internaţio-
nal de Filme «Золотой Витязь», Moscova (24 mai-01 
iunie 1997), unde prezintă pelicula documentară „Unde 
a plecat ţiganul...” (Негру, 1997, 62).

Diploma Departamentului Relaţii Naţionale şi e. 
Funcţionarea Limbilor al Republicii Moldova, se decer-
nează la 01.12.2000 doamnei Negru Domnica, mem-
bră a Societăţii Social-Culturale „Romii Moldovei”, 
pentru „aportul deosebit la promovarea culturii ţiga-
nilor şi armonizarea relaţiilor interetnice în Republica 
Moldova”;

Diploma de Onoaref.  a Companiei de Stat „Telera-
dio-Moldova”, se decernează la 30.10.2001 doamnei Ne-
gru Eudochia, pentru „activitate prodigioasă în sistemul 
radiodifuziunii şi obţinerea unor realizări profesionale 
de excepţie” (Anexa 3).

Copilăria. Ca şi în viaţa fiecărui om, cele mai fru-
moase amintiri ale doamnei Domnica Negru sunt legate 
de copilărie. În virtutea faptului că timpurile de atunci 

Ion DUMINICA

DOMNICA NEGRU – PROMOTOARE A DANSULUI 
ŞI CULTURII ROMILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

The list of signatories:

1. Brudari Iurie I.           18. Stancu Stepan I.                     35. Duminica Dumitru C.
2. Brudari Aurica           19. Stancu Ivan V.                        36. Vasilioglo Elena Z.
3. Bludoi Valeriu           20. Stancu Ivan F.                        37. Duminica Gheorghii D.
4. Bludoi Tatiana            21. Duminica Aliona V.               38. Duminica Zinovei I.
5. Mitachi Ghenadie       22. Brudari Valeria V.                 39. Bucur Ghorghii Gh.
6. Duminica Polina         23. Vasilioglo Ecaterina I.           40. Bucur Elizaveta H.
7. Brudari M.V.              24. Vasilioglo Valentina V.         41. Coranga Ivan Gh.
8. Stînga Gh.Gh.             25. Duminica VasileV.                42. Coranga Polina I.
9. Matveeva T.A.            26. Duminica Ivan C.                  43. Feraru Natalia V.
10. Stancu V.A.              27. Brudari Marcel Gh.               44. Răducan Ecaterina I.             
11. Stancu V.V.              28. Duminica Roma.V.                45. Mitachi Aurica M.
12. Iablonscaia L.A.       29. Brudari Aliona M.                 46. Şcerbacova Maria D.
13. Mereuţa N.C.            30. Brudari Ianuş V.                    47. Stancu Vasile A.
14. Mereuţa M.C.           31. Brudari Rozalina Gh.            48. Duminica Maria Z.
15. Florea V.V.               32. 32. Stancu Elena Ia.                    49. Coranga Grigorii V.
16. Bludoi O.Iu.              33. Stancu Maria Ia. 50. Farîma Ilia V.
17. Bludoi Valentin                      34. Brudari Andrei C.      

                                                                                              



REVISTA DE ETNOLOGIE ŞI CULTUROLOGIE Volumul IX–X20

erau pline de greutăţi şi neajunsuri, munca şi cumse-
cădenia părinţilor au condus la formarea unei familii 
fericite şi împlinite. Tatăl, Vasile Raducan împreună cu 
fratele mamei, Vasile Bucur, fiind de etnie romi,  au fost 
singurele persoane din sat înrolate pe front în 1941. S-a 
întors la baştină peste 4 ani, purtând un bandaj negru 
peste ochiul stâng. În pofida rănilor lăsate de război, Va-
sile Raducan a lucrat toată viaţa la fierărie, s-a împăcat 
cu consătenii, trăind numai din munca sa, care era de 
mare folos la acea vreme. Mama, era o persoană linişti-
tă, harnică şi o gospodină neobişnuită. De fiecare dată, 
la sărbătorile pascale ea cocea cele mai mari păşti, po-
sedând un secret aparte în această tradiţie. Principalele 
condiţii ale acestui proces fermecător păstrate cu sfinţe-
nie de stăpâna casei în „ziua de copt”, erau: „peste tot în 
casă se stropea cu apă sfinţită, pentru a alunga duhurile 
rele”; „uşa casei trebuia să fie închisă”; „în odaie se făcea 
linişte şi se vorbea doar în şoaptă, pentru a nu speria alu-
atul”, „ouăle se păstrau în făină, pentru a-şi păstra pros-
peţimea”, etc. Dragostea faţă de muncă, grija părintească 
faţă de copii, stabilirea unor relaţii prietenoase cu veci-
nii, este specifică familiilor de romi basarabeni, care au 
ales modul de viaţă sedentar. Deseori, de sărbători, când 
se adunau oaspeţi în casa familiei Raducanu, mama o 
ruga pe Dochiţa să danseze. Aceasta, de mică fiind pasi-
onată de filmele indiene „se juca cu ochii”, transmiţând 
o „pasiune aprinsă” în dansurile ei ţigăneşti. Oaspeţii o 
„alintau cu dulciuri”, dar mama o probozea spunându-i 
că „încă este mică pentru asemenea mişcări naturale”. 
Astfel, primul „cenzor artistic” al dansatoarei Domnica 
Raducan-Negru a fost – mama. Grija părinţilor pentru 
educaţia copiilor era una consecventă. Deseori, copiii 
din lipsă de surse financiare, nu aveau haine călduroase 
şi nici încălţăminte „bună”, pentru a se deplasa la şcoală. 
Atunci tata, o înfăşura pe „micuţa Dochiţa” în mantaua 
sa ostăşească şi o ducea la şcoală. Părinţii se străduiau 
pentru copiii lor, ca aceştia să nu lipsească nici o zi de la 
şcoală. Atunci, când cineva dintre copii se îmbolnăvea, 
învăţătorii veneau la el acasă şi făceau lecţiile împreună. 
Această grijă părintească a fost răsplătită de copii; toţi 
„şi-au găsit un rost în viaţă”. Fiul Vasile Raducan a deve-
nit medic-stomatolog; fiicele: Ana Raducan-Bâcovschii 
a devenit o tractoristă fruntaşă în raion, iar Maria Radu-
can-Duminica a fost mamă-eroină, născând şi crescând 
10 copii (Duminica, 2009, interviu audio nr. 4).

Calea spre succes. După absolvirea  celor 7 cla-
se din şcoala din sat, Domnica Raducan a hotărât să 
plece la studii în Chişinău. Această decizie ea a luat-o 
după ce a citit un anunţ în ziar, unde se relata că Şcoa-
la Muzical-Coreografică „Ştefan Neaga” din Chişinău 
primea la studii „fete tinere care vor să devină artiste 
de balet, adică dansatoare”. Visul de a dansa pe o „sce-
nă profesionistă” a fost unul constant, de aceea Dochiţa 
şi-a convins „uşor” părinţii, pentru ca aceştia „să-i dea 
voie să plece ca să înveţe la oraş”. Calea spre a cuceri 
laurii Terpsihorei nu a fost una netedă. La concurs s-au 
prezentat peste 200 de fete, iar comisia de admitere tre-
buia să aleagă doar 5 studente. În prima etapă de exa-
minare, tânăra ţigăncuşă a interpretat cu succes dansul 
«Цыганочка». Juriul a fost impresionat de maniera sa 
originală de interpretare a acestui dans şi a promovat-o 
în etapa a II-a a examenelor de concurs. La această eta-

pă, în conformitate cu cerinţele profesionale, viitoarele 
artiste ale baletului trebuiau să treacă testul vizual fizi-
ologic, adică „să se dezbrace”, demonstrând membrilor 
comisiei lipsa unor cicatrice şi o constituţie corporală 
impecabilă. Fiind educată într-o manieră conservati-
vă, tânăra dansatoare s-a sfiit să se dezbrace în public, 
emoţiile şi-au făcut apariţia în ochii ei. Conform tradi-
ţiei rome, femeile nu-şi dezgolesc corpul „în văzul tu-
turor”; însă, spre mirarea ei, tânăra Domnica Raducan 
privea cum fetele „de la oraş” se dezbrăcau fără nici o 
sfială. Examinatorii au înţeles că „fata este ruşinoasă, 
venită de la ţară” şi s-au conformat cerinţelor acesteia, 
de a fi „investigată” în mod privat „după pian” de o 
femeie. Natura a înzestrat-o cu un corp frumos, fiind 
„născută pentru a dansa”, Domnica Raducan a devenit 
o studentă fericită, posedând pas cu pas măiestria in-
terpretativă şi tehnica de executare a dansului profesi-
onist (Бачинская, 2007).

După trei ani de repetiţii interminabile şi lecţii ce 
durau până seara târziu, a venit prima răsplată: Dom-
nica Raducan a fost delegată să reprezinte Republica 
Sovietică Socialistă Moldovenească la Festivalul al VI-
lea Mondial al Tineretului şi Studenţilor din Moscova 
(1957). Acolo talentul ei a fost remarcat de maestrul 
Vladimir Curbet, conducătorul artistic al Ansamblului 
Naţional Academic de Stat de Dansuri Populare „Joc”, 
care a invitat-o să-şi etaleze măiestria sa artistică pe 
scena profesionistă. Peste un an, în conformitate cu Or-
dinul nr. 440, din 16.08.1958, Domnica Raducan a fost 
angajată în calitate de „artistă de balet” a Ansamblului 
„Joc”. Aici pe lângă succesul său profesional artistic, D. 
Raducan şi-a găsit „a doua jumătate”, după căsătorie 
devenind – Domnica Negru. Acest nume scenic ea l-a 
promovat timp de 20 de ani (1958–1978), devenind o 
dansatore cunoscută atât în Republica Moldova, cât şi 
peste hotare. Când a venit în Ansamblul „Joc”, Domnica 
Raducan-Negru era asemeni unei trestii: firavă şi slăbu-
ţă. A perseverat prin insistenţă şi ambiţie sănătoasă care 
i-au adus gloria binemeritată. Succesul unei dansatoare 
depinde pe lângă talent, de abstinenţă şi un mod sănătos 
de viaţă. Arta interpretativă a artistei a fost avantajată 
de farmecul feminităţii sale, de lirismul, duioşia, frumu-
seţea şi gingăşia cu care a înzestrat-o natura. Ochii ca 
mura coaptă, arzători şi plini de viaţă, faţa albă, buzele 
de coral şi părul negru mătăsos, mişcările pline de gra-
ţie, eleganţa şi virtuozitatea dansatoarei Domnica Ne-
gru cucereau inimile publicului care o venera; la fiecare 
apariţie pe scenă a acesteia, aplauzele „curgeau” înde-
lung, împreună cu „imense buchete de flori şi cadouri”. 
Primele episoade actoriceşti, pe care le-a înterpretat, a 
fost tânăra fată de ţăran în tabloul coregrafic M-am por-
nit la Chişinău, urmând apoi tablourile populare Baba 
mea şi Badea Macovei. Spectatorii i-au remarcat talentul 
de dansatoare de valoare în Jocul fierarilor, Hora fetelor, 
poemul Vioara ş.a. În calitate de solistă-dansatoare s-a 
manifestat în mai multe dansuri „exotice”: grecesc, spa-
niol, marocan, azerbaidjan ş.a. (Curbet, 2005, 375)

Suita ţigănească. Cel mai frumos şi graţios dans, în 
care dansatoarea de etnie romă a demonstrat toată dra-
gostea sufletului său, originalitatea talentului ei, a fost 
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rolul principal din Suita ţigănească, montată la mijlo-
cul anilor ’60 ai sec. XX de coreograful maghiar Dezso 
LETAI (1931–1987). Alături de partenerii ei de dans, 
Boris Filipciuc şi Valentin Sandul, tânăra dansatoare 
şi-a dezvăluit plenar harul şi capacităţile de a reda prin 
frumuseţe şi măiestrie interpretativă caracteristicile ire-
petabile ale personajului principal (Anexa 4-7).

Originalitatea dansului ţigănesc poate fi exprimată 
numai de romi. Tehnica interpretativă a acestui dans 
vine din suflet, mişcarea corpului, jocul cu ochii, expre-
sivitatea scenică, focul ce „iese din picioare” este emanat 
cel mai reuşit de romi. Ei sunt gata să joace oricând, pe 
orice timp, publicul şi scena lor poate să fie oriunde: în 
câmp, la marginea unei păduri, pe malul unui râu etc. 
Natura i-a înzestrat pe romi cu acest talent încă de la 
constituirea acestora ca popor migrator. Ca să alunge 
plictiseala „nocivă” după peregrinările lor lungi, seara 
în jurul focului, romii „îşi alungau tristeţea” prin „cân-
tece şi dansuri fierbinţi”. Principalul element ce stă la 
baza dansului ţigănesc este – improvizaţia. De aceea el 
este unic, frumos şi original. Dansul ţigănesc nu se înva-
ţă, el „se transmite prin sânge din generaţie în generaţie 
şi cu el se trăieşte”. Cei care încearcă să repete mişcarea 
fustelor pestriţe, o fac „maşinal”, fără să „bage suflet în 
acest dans”. Principalul critic este spectatorul, el se în-
străinează îndată de „mişcările false”. Fiind o dansatoare 
„înnăscută”, Domnica Negru s-a bucurat de dragostea 
publicului pe orice scenă, indiferent de ţară  şi conti-
nent. Sinceritatea, naturaleţea, originalitatea dansului ei 
fermecător a cucerit permanent spectatorii, care „nu 
o lăsau să plece de pe scenă cu mâinile goale”. Dan-
sul a devenit soarta ei, prin el ea comunica cu lumea 
înconjurătoare, fără a avea nevoie de „translatori” 
(Коркина, 1985).

Alături de dragostea publicului, Domnica Negru a 
primit un şir de recenzii pozitive din partea criticilor 
de artă:

„Unde joacă moldovenii...”: Totul ce ştiam mai îna-
inte despre calităţile „Joc”-ului  din recenziile criticilor 
străini, s-a confirmat în timpul reprezentaţiei acestor 
admirabili dansatori şi muzicanţi. Programul se carac-
terizează prin varietatea folclorică a dansurilor. El in-
clude nu numai dansuri moldoveneşti. Artiştii interpre-
tează cu acelaşi foc „Dansul ţigănesc”, admirabila „Suită 
ucraineană”. Vorbind despre expresivitatea dansurilor, 
artistizmul interpreţilor – „Joc”-ul are ceva deosebit, iar 
coloritul costumelor e pur şi simplu excepţional. Şi chiar 
maniera de interpretare ne pare mai folclorică, mai po-
pulară. În timpul spectacolului ansamblul ne-a demon-
strat dansuri sărbătoreşti, sentimentale, de luptă, ritu-
ale şi toate erau pătrunse de bucuria însoritului popor 
moldovenesc. Aş vrea în mod deosebit să o remarc pe 
Eudochia Negru, care a demonstrat un adevărat tempe-
rament în „Ţiganii din Basarabia”, un dans vrăjit ce redă 
într-un mod fermecător graţia ţigănească. După păre-
rea noastră „Ţiganii din Basarabia” şi „Suita ucrainea-
nă” datorită incomparabilei frumuseţi şi remarcabilei 
interpretări sunt cele mai bine primite de public (Fedco, 
1971, 64-66).   

„Noroc, Tigăncuşă!”: Cât de moale este pasul aces-
ta mândru, mişcarea graţioasă şi înceată a umerilor, cât 
de lejer i se întoarce capul. Şi toate-s o mască. Pentru a 

ascunde patimile vulcanice, ce clocotesc încet, pentru a 
nu le da voie să se reverse prea devreme. Doar trebuie 
să lupte cu ea însăşi, fiica stepelor, căci sângele fierbinte 
al strămoşilor îi curge prin vene. Şi ca nişte păsări i se 
ridică mâinile, cu o clipă mai înainte lăsate pe spate, un 
strigăt triumfător sfâşie liniştea încordată a sălii de con-
certe. Iar şi iar îi cheamă pe artiştii Ansamblului „Joc” 
spectatorii. De nenumărate ori la rând iese împreună cu 
ceilalţi Eudochia Negru, solistă a ansamblului! „Mag-
nifica”, „Nemaipomenita”, „Irepetabila”. Câte şi mai câte 
epitete i se atribuie de admiratorii talentului ei. Şi ei nici 
nu-şi dau de seamă, că artista emerită a republicii, de 
fiecare dată înainte de a ieşi pe scenă, e tulburată, ca şi 
cum ar fi pentru prima dată (Gordeeva, 1977).

«Звезды минувших лет»: Nu e de mirare faptul că 
cel mai iubit dans al Eudochiei Negru, din spusele ei, 
este – „Dansul ţigănesc”. Ea însăşi este o ţigancă verita-
bilă. Prin acest dans, E. Negru se străduie să-şi reverse 
dragostea, tandreţea, temperamentul, caracterul ne-
săbuit al poporului ei. Scriitorul bulgar Salis Tadjer în 
cartea «Солнце над лозами» a descris măiestria acestei 
dansatoare, originare din stepa Bugeacului: „Acest dans 
înfierbântător este o odă adusă vieţii, dragostei şi fru-
museţii...” (Иванова, 1991).

„Cherchez la Femme!”: Soarta acestei artiste nu 
este caracteristică unei femei rome. Domnica Negru a 
„schimbat” rutina şi monotonia previzibilă la nivel local 
a unei dragoste ţigăneşti,  pe succesul carierei profesio-
nale al unei artiste de talie internaţională. Fiind „molip-
sită” de curiozitate şi sete de cunoaştere despre modul de 
trai şi tradiţiile confraţilor romi din alte ţări, ea a colin-
dat aproape tot mapamondul, promovând frumuseţea 
şi originalitatea dansului tradiţional ţigănesc. Peste tot, 
impresarii solicitau ca programul artistic al „Joc”-ului să 
fie finalizat cu „Suita ţigănească”. Spectatorii privind cu 
insaţietate femeia cu o sclipire pătrunzătoare din ochi, 
plină de graţie scenică, îşi imaginau o „viaţă de poveste”, 
de care aceasta se bucura la baştină. Dar nimeni dintre 
ei nu putea să conceapă „viaţa autentică”, specifică unei 
artiste sovietice: hoteluri ieftine, onorarii reduse, lipsă 
de cele mai elementare comodităţi, etc. În virtutea mul-
tiplelor propuneri de a rămâne „peste hotare”, Domnica 
Negru le-a refuzat cu discreţie, întorcându-se în oraşul 
ei drag – Chişinău (Кропанцева, 2000).

Popularizarea  tradiţiilor şi culturii rome în mass-
media. Ca urmare a Dispoziţiei Preşedintelui Republi-
cii Moldova nr. 51 din 8 octombrie 1993 „Cu privire 
la măsurile de asigurare a dezvoltării culturii ţiganilor 
în Republica Moldova”, spre finalul carierei sale artisti-
ce, Domnica Negru a fost invitată la Compania de Stat 
„Teleradio-Moldova”. Una din priorităţile expuse în ca-
drul acestei Dispoziţii prezidenţiale a fost organizarea 
unui ciclu de emisiuni televizate şi radiofonice despre 
modul de trai a populaţiei rome din Republica Moldova 
(Для развития.., 1993). Fiind una din personalităţile 
consacrate a etniei rome din Republica Moldova, prin 
Ordinul nr. 56-C din 01.06.1994, Domnica Negru a fost  
angajată în calitate de redactor-traducător în cadrul re-
dacţiei „Comunitate”, unde a prezentat pe parcursul a 10 
ani emisiunea televizată şi radiofonică „Petalo roma-
no” (limba romani: „potcoava ţigănească”). Această de-
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numire a fost legată de semnificaţia simbolică a potcoa-
vei în comunitatea romilor. Fiind un atribut inalienabil 
al fericirii, potcoava, ca şi emisiunea „Petalo romano”, 
urma să schimbe viaţa romilor moldoveni, făcându-i 
„să se simtă puţin mai fericiţi”. Totodată, doamna D. Ne-
gru, fiind autorul-prezentator al emisiunii concepute să 
propage istoria, cultura şi tradiţiile romilor moldoveni, 
a  structurat-o în mai multe rubrici tematice: 

1. „Viaţa confraţilor noştri romi”: Aspecte legate des-
pre încadrarea romilor în câmpul muncii, problemele 
social-economice specifice comunităţii rome, procesul 
de integrare a romilor în societate.

2. „Şatra se reîntoarce în trecut”: Propagarea materi-
alelor istorice şi rezultatelor ştiinţifice publicate despre 
trecutul romilor din Republica Moldova, trecerea trep-
tată de la un mod de viaţă nomad la cel sedentar.   

3. „Caracterul ţigănesc”: Schiţe biografice despre 
personalităţile de etnie romă, care în virtutea unor tra-
diţii arhaice paternaliste au reuşit „ să iasă în lume” şi să 
ocupe un loc în societate (meşteri populari, muncitori 
calificaţi, lucrători în sfera culturii, lideri ai societăţii 
civile etc.)

4. „Albumul familial”: Reportaje despre faptul 
cum familiile rome păstrează obiceiurile şi tradiţiile 
seculare.

5. „Şcoala şi Familia”: Procesul educaţional al copi-
ilor romi în familie, nivelul de instruire, gradul de şco-
larizare.

6. „Să vorbim în limba ţigănească”: Problemele lega-
te de păstrarea şi nivelul scăzut de cunoaştere al limbii 
materne în comunităţile rome.

7. „Înapoi – la origini”: Participarea diverselor for-
maţii artistice ce propagă cântecul şi dansul ţigănesc, 
promovarea şi popularizarea celor ce păstrează folclorul 
ţigănesc autentic.

Pe parcursul apariţiilor televizate, oaspeţi noto-
rii ai emisiunii „Petalo romano” au fost colaborato-
rii Institutului Minorităţi Naţionale al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei: Dr. în istorie I. Anţupov şi Dr. în 
filologie I. Dron; precum şi Membru corespon-
dent al AŞM A. Timuş, care au relatat despre diverse 
etape de evoluţie istorică şi socială a comunităţii rome 
(Иванова,1998). Totodată, prezentatoarea emisiunii 
dedicate culturii romilor moldoveni a invitat mai multe 
personalităţi din domeniul artei. În continuare, autorul 
acestui articol reproduce unul din scenariile emisiunii 
„Petalo romano”, păstrate în arhiva personală a doamnei 
D. Negru, imprimată pe caseta video SONY L-750 Beta 
(Nr. de înregistrare 404). Invitatul acestei emisiuni a fost 
cunoscutul regizor Emil Loteanu:

Min. 01/00 sec. Cadre video de peisaj.
Min. 01/08 sec. Titru: Redacţia Comunitate prezintă.
Min. 01/23 sec. Genericul sofisticat al ciclului de 

emisiuni „Petalo romano”.
Min. 02/05 sec. Text după cadru pe fundalul urărilor 

dansante în cinstea regizorului Emil Loteanu.
Min. 03/20 sec. La o măsuţă din studio decurge lent 

discuţia dintre D. Negru şi E. Loteanu.
Min. 04/13 sec. Emil Loteanu prezintă o informaţie 

despre scriitorii care au descris în creaţiile lor artistice 
viaţa romilor.

Min. 05/49 sec. Fragment din filmul artistic „O şatră 
urcă la cer” (Mosfilm, 1975). Regizor: E. Loteanu.

Min. 09/16 sec. În cadru E. Loteanu relatează des-
pre impactul internaţional al acestei producţii cinema-
tografice.

Min. 09/58 sec. Fragment din filmul artistic „Lăuta-
rii” (Moldova Film, 1971). Regizor: E. Loteanu.

Min. 12/33 sec. În cadru E. Loteanu descrie scena-
riul şi procesul de creaţie al acestui film.

Min. 13/43 sec. Dans ţigănesc, interpretat de An-
samblul „Şatriţa”  (Conducător artistic: G. Corjova).

Min. 16/03 sec. Domnica Negru continuă discuţia 
cu eroul emisiunii – Emil Loteanu.

Min. 18/08 sec. Cântă orchestra „Lăutarii” condusă 
de maestrul Nicolae Botgros.

Min. 19/56 sec. În cadru E. Loteanu discută cu pre-
zentatorul emisiunii despre repertoriul acestei orchestre 
de muzică populară. 

Min. 21/17 sec. Fragment din poema muzicală 
„Золотые цыгане Москвы” (1997); din ciclul docu-
mentar 100  фильмов о Москве. Regizor: E. Loteanu.

Min. 22/49 sec. În cadru E. Loteanu relatând despre 
acest film documentar.

Min. 24/21 sec. Fragment muzical din filmul „O şa-
tră urcă la cer”. În cadru dansează D. Negru. 

Min. 25/59 sec. Continuarea discuţiei cu E. Lotea-
nu. Urările de bine adresate reciproc de către invitatul şi 
prezentatorul emisiunii televizate.

Min. 26/54 sec. Fragment de dans ţigănesc interpre-
tat de către un ansamblu de fete.

Min. 29/10 sec. Stop cadru. Titrele finale ale grupu-
lui de creaţie pe fondal de muzică ţigănească.

De rând cu noua sa meserie de jurnalist-prezentator, 
doamna Domnica Negru a popularizat cultura romilor 
prin creaţiile sale literare, scriind poezii care „reprezin-
tă oglinda magică a vieţii ţiganilor”. Unele dintre ele au 
fost citate în cadrul emisiunilor televizate şi radiofonice 
„Petalo romano”, o parte au fost publicate (Negru, 2000). 
În continuare vor fi prezentate poeziile, care exprimă di-
verse aspecte etnosociale legate de viaţa romilor moldo-
veni: credinţă, modul de trai, ocupaţiile tradiţionale.

DOAMNE, MĂ ÎNCHIN ÎN FAŢA TA
Doamne, mă închin în Faţa Ta/ Tu ai creat Pământul 

şi Cerul,/ Tu ai creat Luna şi Soarele,/ Ai semănat pe cer 
Stelele,/ Ce licăresc ca lumânările./ Nu pot trăi, fără Tine, 
Doamne./ Fă-mă fericită mereu./ Tu mi-ai purificat ini-
ma./ Tu eşti Mântuitorul meu!/ Am fost cel mai păcătos 
în lume.../ Doamne, voi merge pe urmele tale/ Voi înde-
plini poruncile Tale./ Ia-mă cu Tine, Doamne!/ Fiul tău 
s-a jertfit pentru mine,/ Ne-a ispăşit greşelile noastre./ Pe 
noi ne-a scăpat de la moarte./ Tu ne-ai mântuit nu cu 
bani,/ Ci cu sânge, Doamne…/ Să plătească cine poate...

PĂMÂNTUL NOSTRU
Ce să fac?/ Unde să mă ascund?/ Unde să mă duc?/ 

Cui să mă plâng?/ De ce îmi este frică?/ Capul mă doare 
şi setea mă chinuie/ Cum să mă liniştesc?/ Ce să visez?/ 
Ca să trăiesc mai bine,/ În belşug şi bucurie./  Cântecele 
în voie să mi le cânt,/ Dansurile fierbinţi pe lunca rece să 
le prezint/ Şi fericită să mă simt./  Vreau să trăiesc sub 
un Soare./  Vreau să cred într-un Dumnezeu./ Voi sunteţi 
Oameni./ Şi eu sunt un Om./ Împreună conveţuim/ Îm-
preună făurim acelaşi lucru./ Fericirea.../ Unul de la altul 
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îvăţăm ca să trăim mai bine./ Dar trăim diferit şi avem 
credinţe diferite,/  Pe acelaş Pământ./ Pământul e mare.../ 
El îi primeşte pe toţi./ E al tău, E al meu, El este al Nos-
tru! Al bruneţilor şi al blonzilor,/ Al celor mici şi al celor 
mari,/ Al celor proşti şi al celor deştepţi,/ Al celor harnici 
şi al celor lenoşi,/ Al celor sănătoşi şi al celor bolnavi,/ 
Al celor săraci şi al celor bogaţi./ Al tuturor! Cu toate că 
suntem diferiţi,/  Haideţi să-l iubim împreună, în egală 
măsură!/ Pentru că Pământul este al Nostru! 

DRUMUL CEL LUNG AL ROMILOR
O, romală, romală, romală ! Atenţiunie, romilor!/ 

Istoviţi şi jalnici,/ Descălţaţi şi dezbrăcaţi,/ Frumoşi şi 
bolnavi./ Nu mai duceţi viaţă de nomazi,/ Încetaţi să pri-
begiţi,/ Nu mai chinuiţi femeile,/ Copiii mor în şatre,/  Nu 
mai cântaţi, nu mai dansaţi!/  Romilor, treziţi-vă!/ Nu 
uitaţi cine suntem!/ Dar uitaţi deja drumurile cele lungi!/ 
Se apropie iarna,/ Iarna cea grea şi friguroasă./ Ce va fi 
cu voi, Romilor?/ Unul Dumnezeu ştie...

ŢIGANII UMBLĂ PRIN PIAŢĂ
Când umblă ţiganii prin piaţă / Unii trag în cărţi, alţii 

ghicesc în palmă.../ Ţigănci trufaşe cu cercei de aur/ Îşi 
umplu călaiele cu carne şi pâine/ Bărbaţii se ocupă de alte 
treburi.../ Cumpără, vând şi câteodată mai fură ceva.../ 
Unul lucrează suflând în foi,/ Altul din prostie se cerche-
leşte şi fără nici un temei soţia îşi bate./ Al treilea – decla-
raţie de dragoste îţi face./ Iată, acesta-i lucrul lor la pia-
ţă.../ Şi-apoi se întorc acasă/ Beau, cântă şi «малярка» 
dansează./ Copiii din prag le ies în cale,/ Strigând şi bă-
tând din picioare:/ – Vrem cărniţă să mâncăm, vrem apă 
dulce să bem/ Ce ne-ai adus mămico?/ Ce ne-ai adus tăti-
cule?/ Liniştiţi-vă copilaşi,/ V-am adus cărniţă proaspătă, 
franzeluţe moi şi apă dulce/ Azi ne-a mers bine în piaţă 
şi avem ce să vă punem pe masă./ Dar ce va fi mâine?/ 
Nimeni nu ştie,/  Pentru că ţiganii nu-şi trag cărţile şi nici 
nu se uită în palma lor. 

Totodată, în cadrul emisiunii „Petalo romano” au 
fost prezentate diverse proverbe, zicători şi credinţe po-
pulare din tradiţia ţigănească culese de Domnica Negru 
în comunităţile de romi din Republica Moldova:  

Proverbe şi zicători ţigăneşti: 1. Fii bărbat pe cu-
vântul tău. 2. Calul străin te va lăsa în glod. 3. Omul 
acesta este trimisul fericirii. 4. E nebun după bani. 5. 
Gândurile mari te cărunţesc, iar grijile te îmbătrânesc. 
6. Cât el a dormit, fericirea l-a ocolit. 7. Mierea e dul-
ce, dacă o mănânci cu măsură. 8. Numele lui este mai 
mare decât dânsul. 9. Iarna te va întreba neapărat ce-
ai făcut toată vara. 10. Aurul şi în glod străluceşte. 11. 
Un cal trage, altul nu. 12. Va merge şi la cuţit pentru 
dânsul. 13. Un sărac sănătos este mai bogat decât un 
bogătan bolnav. 14. Aşa lume multă s-a adunat, câte 
fire de păr în capul ţiganului sunt. 15. Aşa de tare au 
râs, că au rămas fără de coaste. 16. Aici nu se va pri-
cepe ce se întâmplă nici faraonul. 17. Limba l-a luat 
pe dinainte. 18. Mai întâi realizează ceva, apoi poţi să 
te lauzi. 19. Aşa de tare s-a îmbătat, că s-a încovoiat 
ca luleaua. 20. Îşi face drum şi cu genunchiul. 21. A 
fost hrănit cu pieptul unei mame bune. 22. Nu încerca 
să ascunzi adevărul după cuvinte frumoase, vorbeşte 
pe dreptate. 23. Nu toată albina face miere. 24. Peştele e 
mai puternic în apă. 25. Fierarul este fericit numai când 

cămaşa lui este murdară de fum şi sudoare. 26. Un sfat 
bun nu strică niciodată. 27. Lingura uscată zgârie buzele. 
28. Limba-i mică, dar aduce pagube mari. 29. De frică s-a 
topit şi inima în mine. 30. Bine faci, bine găseşti.

Credinţe populare ţigăneşti: 
Dacă visezi un cal sau carne în curând vei avea o 1. 

neplăcere, dacă visezi păduchi – vei avea parte de bani; 
glodul din vis semnifică –  boală, iar dacă te visezi într-o 
căruţă, înseamnă că degrabă „vei pleca în lumea cealal-
tă” într-un sicriu.

Numai la morţi se măsoară înălţimea corpului, 2. 
pentru a-i cumpăra un sicriu pe măsură.

La comândare, înainte ca să te aşezi la masă, este bine 3. 
ca să mănânci o lingură cu colivă; cei care se eschivează de 
la acest ritual – „vor mânca din trupul mortului”.

Rudele apropiate ale răposatului pe parcursul a 4. 
40 de zile de la înmormântare: să nu danseze,  pentru 
că cei care se avântă la joc – „dansează direct pe sicriul 
mortului”; să nu mănânce seminţe de răsărită – pentru 
că „mănâncă unghiile mortului”.  

Pe timp de noapte morţii nu se pomenesc, de al-5. 
tfel aceştia vor apărea în visul celora care şi-au amintit 
de dânşii.

Să nu vii cu pietre sau cu flori de stânjenei în casă, 6. 
o dată cu ele aduci şi un necaz celor apropiaţi.

După apusul soarelui în casă nu se lucrează cu 7. 
acul, aţa şi foarfecele, în caz că nu ţii cont de aceste sfa-
turi –  în casă se va petrece o nenorocire.

Dacă uiţi să pui sare în mâncare – înseamnă că 8. 
degrabă vei avea bani, iar dacă pui prea multă şi te scapi 
cu măsura – înseamnă că gândurile tale „zboară” spre 
un bărbat de care te-ai îndrăgostit. 

Dacă, în timp ce stai la masă cade cuţitul sau fur-9. 
culiţa, vei avea degrabă în calitate de oaspete un bărbat 
flămând; iar dacă cade lingura – atunci va veni în ospe-
ţie o femeie guralivă.

Dacă primul oaspete care intră în casă în zi de 10. 
sărbătoare, va fi un bărbat, înseamnă că după el are să 
vină şi fericirea.

În prima zi de Paşte nu se mânăncă ouă roşii, 11. 
pentru că: „toată vara vei fi lenos”.

Când afară tună şi scapără, mai bine să te scoli de 12. 
la masă, ca să nu fii pălit de fulger.  

Pentru a alunga nourii negri şi ca să nu fi pălit 13. 
de fulgere, când tună, este bine ca cineva din casă să te 
atingă uşor de 3 ori pe creştet cu un fier, făcând semnul 
crucii.

Dacă se răstoarnă solniţa cu sare pe podea sau 14. 
dacă în casă stau foarfecele desfăcute – se va isca nea-
părat o ceartă.

Dacă „te mănâncă” palma stângă, vei primi 15. 
degrabă bani; dacă „te mănâncă” ochiul stâng, vei fi 
fericit.

În ziua de luni nu se dau banii din casă; altfel, 16. 
toată săptămâna vei avea de plătit numai datorii.

Nu strânge fărâmiturlie de pe masă, pentru că 17. 
„faci a sărăcie” în casă.

Din casă nu se dau acul, aţa şi mătura, pentru că 18. 
după ce le dai cuiva – vine sărăcia în casa ta. 
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Atunci când ai un sugar în casă, după apusul soa-19. 
relui: gunoiul şi rufele nu se scot afară – pentru a păzi 
copilul de influenţa negativă a duhurilor rele.

Atunci când copilul doarme, el nu se sărută, pen-20. 
tru că „îi furi somnul”.

Pe parcursul activităţii sale artistice şi în perioada 
cât a activat în domeniul mass-media, Domnica Negru  
a primit o mulţime de scrisori, care prezintă un interes 
vădit pentru cercetătorii ce se ocupă de segmentul epis-
tolar din cadrul istoriei sociale. În aceste scurte răvaşe 
de „dragoste”, spectatorii elogiau talentul de dansator 
şi prezentator al artistei, care întreaga sa viaţă şi-a de-
dicat-o promovării culturii şi tradiţiilor rome. Deseori, 
în virtutea autorităţii sale câştigate pe parcursul unei 
cariere profesionale de succes, doamna D. Negru era 
solicitată să dea un sfat sau să ofere o informaţie impor-
tantă pentru destinele mai multor romi din Republica 
Moldova. În concluzie, reproducem una dintre aceste 
scrisori, păstrate cu grijă în arhiva personală a artistei şi 
jurnalistei Domnica Negru:

„Buna ziua, surioară Domnica. În primul rând, pu-
teţi afla că vă scrie un frate de acelaşi sânge, adică ţigan. 
Domnica, vreau să vă spun, că eu vă ascult emisiunile 
Dumneavoastră cu un interes foarte mare şi mă bucur că 
este aşa emisiune. Îmi plac foarte mult cântecele ţigăneşti, 
dar îs cam puţine. Totuşi, cred că pe parcurs vor fi mai 
multe cântece la emisiunea ţiganilor.

Acum vreau să vă spun puţin despre mine. Mă chea-
mă Petrea Stîngă, am 43 de ani, sunt invalid de grupa I, 
un fost lăutar din satul Zîrneşti, judeţul Cahul. Surioară, 
vreau să vă rog un lucru. Să-mi daţi adresa Primarului 
sau (Bulibaşului), eu nu ştiu cum mai bine să-i zic, adică 
acela care este cel mai mare pe ţiganii din Soroca. Vreau 
să-i scriu o scrisoare, dar nu-i ştiu adresa. Te rog, când va 
fi emisiunea ţigănească, să-mi spui adresa lui, dar să o 
repeţi de două ori. Îţi spun la revedere şi aştept adresa.

Să-ţi dea Dumnezeu sănătate şi noroc în viaţă!
Ps. Surioară, vreau să vă pun o întrebare: Când ţiga-

nii n-au să mai plângă?
Poşta-Moldova-Zîrneşti, 20.03.2001”.
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Rezumat
În cadrul articolului este relatată activitatea artistică şi 

de promovare a culturi rome, realizată de artista emerită 
a Republicii Moldova – doamna Domnica Negru. Autorul 
descrie datele biografice ale artistei, distincţiile primite pe 
parcursul carierei profesionale de dansator şi jurnalist, re-
cenziile pozitive primite de la criticii de artă, etc. Unul din 
elementele importante pentru ştiinţa etnologică autohtonă 
îl reprezintă poeziile scrise şi folclorul cules de D. Negru în 
comunităţile de romi. O parte nesemnificativă din arhiva 
personală a personalităţii de etnie romă D. Negru a fost 
prezentat în acest articol. 

Cuvinte cheie: Domnica Negru, dans ţigănesc, Ansam-
blul „Joc”, popularizarea culturii rome, Emisiunea „Petalo 
romano”.

Резюме
В данной статье представлена артистическая дея-

тельность и деятельность по продвижению культуры 
ромов заслуженной артистки Pеспублики Молдова – 
Домники Негру. Автор рассматривает биографию ар-
тистки, награды, которые она получила за свою про-
фессиональную карьеру танцовщицы и журналист-
ки, положительные рецензии критиков и т. д. Для 
местной этнологической науки имеют особое значе-
ние написанные ею стихи и собранный среди ромов 
фольклор. Незначительная часть личного архива До-
мники Негру, происходящей из ромов, представлена 
в данной статье. 

Ключевые слова: Домника Негру, цыганский та-
нец, ансамбль „Жок”, популяризация культуры ромов, 
передача „Petalo romano”.

Summary
The article deals with the artistic activity as well as the 

activity regarding the promotion of Roma culture of the 
merited artist of the Republic of Moldova, Domnica Negru. 
The author describes the biography of the artist, the awards 
she received during her professional career as a dancer and 
a journalist, positive reviews of art critics, etc. The poems 
she has written and the folklore she has gathered in Roma 
communities are of peculiar importance for local ethnolo-
gy. A small part of the personal archive of Domnica Negru, 
ethnic Roma, is presented in the article.

Key words: Domnica Negru, Gypsy dance, ensemble 
„Joc”, popularization of Roma culture, program „Petalo 
Romano”.
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