
INTRODUCERE
Se poate afirma cu certitudine că Opera noastră naţională reprezintă un fe-

nomen complex care, chiar dacă nu a reuşit să evite momentele de criză, a avut 
suficiente rezerve interne să se mobilizeze şi să se consolideze, propulsând în 
prim-planul scenei lirice europene, şi chiar mondiale, personalităţi artistice de 
mare valoare, adjudecate de ţări cu bogate tradiţii în domeniu. 

Este important să constatăm că, la noi, teatrul liric ca fenomen (şi aici inclu-
dem şi spectatorul fidel care întotdeauna a ştiut să-şi aprecieze artiştii) a mani-
festat chiar din stadiul incipient o largă sensibilitate şi deschidere faţă de lumea 
fascinantă a operei. Astfel, a fost depăşită destul de repede etapa iniţială de ad-
miraţie exclusivă vizavi de trupele străine care veneau în turnee la Chişinău. În 
scurt timp, animatorii locali ai vieţii culturale au demonstrat cu brio că sensibi-
litatea noastră muzicală nici pe departe nu se limitează la segmentul folcloric – 
foarte important, desigur, dar insuficient pentru a se vorbi despre un popor cu o 
civilizaţie muzicală în accepţia modernă a cuvântului. 

Simultan cu tentativele naive de a monta fragmente sau chiar opere întregi, 
mai „digerabile”, întemeietorii scenei lirice basarabene lansează şi proiecte de 
coagulare a mişcării de operă şi de pregătire a cadrelor autohtone de canto. Se 
produce un proces dificil, dar clar orientat spre un scop final – cel de instituţi-
onalizare a fenomenului, care, în ultimă instanţă, să materializeze visul râvnit al 
artiştilor basarabeni de operă: crearea unui Liric stabil, cu imunitate în timp la 
erodări pasagere extrascenice. În felul acesta, pe parcursul anilor, apar (dar şi 
dispar, spre regret, având longevitate diferită) o serie de colective, mişcări şi in-
stituţii, în baza cărora a şi apărut ceea ce înţelegem astăzi prin Opera naţională: 
„Societatea basarabeană de operă”, „Opera Basarabeană”, „Societatea artiştilor 
de operă”, „Mişcarea de studio”, „Seratele muzicale familiale”, dar şi conservatoa-
rele „Unirea”, Naţional, Municipal etc. 

În acest mediu s-au lansat şi s-au produs mari personalităţi ale scenei lirice 
care au constituit mândria Operei Basarabene şi au fost aplaudate, totodată, şi pe 
cele mai mari scene ale lumii: Valentina Cuza, Maria Cebotari, Lidia Lipcovschi, 
Eugenia Lucezarskaia, Anastasia Dicescu, Alexandru Antonovschi, Giacomo Bo-
relli (Simion Zaic), Nicolae Nagacevschi ş. a. 

OPERA MOLDOVENEASCĂ
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De-a lungul anilor, opera noastră a trecut prin diferite perioade în dezvoltarea 
sa. O etapă specifică intervine în 1940, odată cu alipirea Basarabiei la URSS şi 
formarea RSS Moldoveneşti. Este etapa unei ideologizări feroce a artei, culturii 
şi literaturii moldoveneşti, care a dăunat mult şi a frânat dezvoltarea liberă a cre-
aţiei pentru mulţi ani înainte. 

În contextul general al compromisurilor, Opera moldovenească de asemenea 
a plătit tribut realismului socialist, dogmatismului şi carierismului liderilor de 
partid, dar şi, spre regret, al unor activişti din domeniul culturii.  Important însă 
este faptul că chiar şi atunci când erau obligaţi să monteze spectacole cu vădită 
coloratură politică, artiştii scenei lirice mai întotdeauna îşi luau revanşa prin evo-
luări deosebite, reuşind să scoată în relief virtuţile muzicii ca atare şi să estompe-
ze oarecum efectele materialului dramatic lozincard şi nu de puţine ori ridicol. 

Este important să constatăm că, deşi au activat într-un regim ideologic repre-
siv şi totalmente diferit decât predecesorii lor, artiştii moldoveni au păstrat con-
tinuitatea Operei Basarabene, ocrotind şi dezvoltând tot ce a avut ea mai bun. A 
apărut o nouă generaţie de interpreţi dotaţi, foarte înalt apreciaţi atât în ţară, cât 
şi peste hotare. La fel de semnificativ este şi faptul că, pe lângă solişti cu renume, 
s-au lansat nu mai puţin valoroşi dirijori, regizori, compozitori autohtoni. Astfel, 
steaua scenică a Mariei Bieşu a strălucit cu şi mai multă putere în ultimele de-
cenii ale secolului ce nu demult s-a scurs, inclusiv graţie colaborării cu dirijorul 
Alexandru Samoilă sau cu regizorii Eugen Platon şi Eleonora Constantinova. 

Cu titlu de constatare, se poate afirma că până în anul 1990, teatrul liric mol-
dovenesc s-a constituit ca un organism stabil şi funcţionabil, fiind considerat 
printre cele mai reprezentative formaţii ale genului din URSS. 

După destrămarea fostului imperiu sovietic, pe parcursul ultimului deceniu al 
mileniului trecut, dar şi odată cu începutul secolului XXI, teatrul moldovenesc 
de operă traversează o dificilă perioadă de căutare a noii sale identităţi, lăsând, 
totodată, să credem că acest complicat şi complex colectiv artistic, în care s-a in-
vestit (acum am putea spune: secular) atâta suflet, talent, inteligenţă, sacrificiu, 
va depăşi dintotdeauna timpurile nefaste  din istoria sa, reintrând, de fiecare 
dată, în scena vieţii artistice cu o nouă vigoare. 

 Autorul
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