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I se cuvine Mariei Lătăreţu publicarea cîntecelor sale, 
chiar dacă glasu-i limpede, cu un timbru neobişnuit şi inimi
tabil, datorită expresivităţii aparte, nu va putea fi aşternut pe 
hîrtie. I se cuvine publicarea cîntecelor sale pentru că ele 
sînt un tezaur folcloric inestimabil, autentic şi memorabil, a 
cărui interpretare a primit un stil al continuării tradiţiei 
printr-un proces de creaţie, de mare sensibilitate, şi al trăirii 
interioare profunde. I se cuvine publicarea cîntecelor sale 
pentru că Maria Lătăreţu a fost şi rămîne o puternică per
sonalitate artistică, ale cărei însuşiri vocale şi repertoriu 
muzical vor încînta neîncetat generaţii după generaţii, vor 
impresiona prin farmec şi vor dăltui în inimi, în suflet, fru· 
mos ul. 

Cele mai emoţionante evenimente din viata Mariei Lă
tăreţu au fost şi vor fi cîntecele ei, căci trecătoarele întîm
plări care le-au generat vor rămîne întunecate de timp. Cei 
care am cunoscut-o am reţinut glasu-i tulburător şi _blîn
deţea-i deplină, zîmbetu-i fără sfîrşit şi omenia-i neţărmurită. ,, 

S-a născut la 7 noiembrie 1911 în familia lui Ion Borcan, 
muncitor agricol, fierar şi lăutar din Bălceştii de pe Gilort, 
comuna Bengeşti-Ciocadia, judeţul Gorj. Mama sa a fost 
Maria, novăceancă din familia lăutarilor Culici, vestiţi prin 
cîntările lor în satele de pe valea rîului Gilort. · 

Maria, numită de părinţi Rita, Mărita sau Mărioara, iar 
în famalia-i de mai tîrziu, şi între prieteni, Mia, a fost cea 
mai mică între cei şaptesprezece fraţi ; i-a cunoscut numai 
pe cei care au rămas în viaţă, Ion sau Ioniţă - mai mare 
decît toţi, lăutar, Şi Ioana - mai în vîrstă decît ea. 

Erau oameni săraci, nu aveau pămînt, în afară de patru 
ari, o grădină în seliştea casei, o construcţie cu două ca
mere din lemn, tencuită cu argilii numai la faţadă şi spoilă. 
arareori cu var. Tri'iiau din munca la cîmp, din cişl;gul ob·-
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tinut pentru lucrările de fierărie ale tatei şi din vinzarea cu
săturilor de mină ale mamei, mulţumindu-se cu o viaţă fără 
pretenţii ale părinţilor mereu bolnavi şi suferinzi. Pe Maria 
nu au dat-o la învăţătură, au reţinut-o pentru treburile ca
sei, pînă cînd singură şi-a ales drumul în viaţă. 

Copilăria Măriei a fost, totuşi, fericită, în satul de pe 
Gilort, care i-a dat cîntecul pentru glasu-i expresiv şi ne-
obişnuit de mlădios, seninătatea încrederii în viaţă şi robus
teţea luptei cu timpul ce nu iartă pe nimeni. 

Sînt nostalgice primele amintiri ale Măriei : „Cînd am 
deschis ochii pe lume, m-am pomenit într-o căsuţă mică şi 

săracă, cu două încăperi, Dar, grădina casei mele nu am să 
o pot uita niciodată; avea gard de jur-împrejur cu stoborî 
împetiţi cu nuiele ; în interior erau tot felul de pomi fruc
tiferi iar în faţa casei aveam o mulţime de trandafiri..-:, nal-
be, ormuzi. gherghine„. Pot să spun că era cea mai frumoasă 
grădină din Bălceşti..." 

Maria avea prietenă pe Nicoliţa, cu Cflre ieşise în uliţa 
satului şi la apa Gilortului. ln cîteva „rînduri pentru Maria 
Lătăreţu", prietena Nicoliţa Popescu consemna cu fericire 
amintirea anilor de vîrstă mică : „Nu pot să uit cum, in 
zilele călduroase de vară, din copilărie, amindouă, îmbrăca
te în cămRşute şi catrinţe, zburdam si săream, vesele ca doi 
fluturaşi, tinindu-ne de mină, pînă lingă pirîiaşul de la al
bia Gilortului. Acolo, ne jucam cu feriga ce-l străjuia în 
ambele părţi ori mergeam cu picioarele goale pe prund„.". 

Prindea uşor cîntecele fratelui Ioniţă, lăutar vestit în 
sat, şi le cînta prietenei Nicoliţa ori pentru sine cînd rămî
nea singură acasă. Maria însăşi a consemnat în amintirile 
sale unul din primele momente ale apropierii de cîntecul 
popular : „A veam şase ani cînd mama şi tatăl meu erau duşi 
la cules de porumb. lncepuse să fie seară şi, de urît, am 
început să cîntt. S-a strîns toată lumea care venea de la 
muncă, pe lingă gardul meu, şi eu stam pe pragul casei :;.i 
eram foarte fericită că ei m-ascultă. Uitasem că trebuie să 
mai măninc. Cind am terminat de cîntat, am auzit pe loni\ii 
al lui Guţă cind a zis : "Mariţa a lui nenea Ion o să ajung;:!. 
cîntăreată mare".„". 
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I'oniţă Guţă, vecinul născut în 1892, avea în 1917, cînd 
făcea a'Semenea prezicere-, vreo 25 de ani şi n-a greşit în 
aprecierea sa. El a cunoscut bine via~a grea a familiei Ma
riei ş.f evoluţia acesteia. ln ianuarie 1973, la cîteva luni după 
trecerea în nefiinţă a neuitatei interprete de muzică popu
lară gorjenească, a scris un voluminos caiet de amintiri pri
vind viaţa Mariei Lătăreţu. 

Din însemnările lui Ioniţă Guţă reţinem în pri:rnul rîn'd 
preocupările casei care· cădeau în seama Mariei la frage~ 
da-i vîrstă. Vecinul auzea vocea tare a fierarului care stri
ga din cînd în cînd către fiica înţelegătoare : „Mărită, adă 
apă să stîmpăr cărbunii în groapă 1 „.adă· apă, în postavă, 
lingă cuşniţă, să potolesc cărbunii cu mătău'Zu, să nu trea
că· prea repede 1„. suflă foalele să· încălzim fierul; „. adă apă 
mamei tale să facă mîncare 1 „. adă lemne să pună pe foc „. 
Ea le asculta: pe toate. Numai cînd se dut:ea la apă sau după 
lemne în zăvoi, s-auzea cîntînd ca o privi9hetoare, de 
îţi era drag s-o asculţi „.". 

Sora Mariei, Ioana era căsătorită de prin 1908 şi era 
plecată în casa băl'batului. Fraiele Ioniţă· cînta cu un taraf 
din Novaci. Singură Maria a ajutat acasă în anii primului 
război mondial. Sora Ioana şi bărbatul acesteia s-au stins din 
viaţă în anii tinereţii. 

Fratele, Ioniţă Bornan şi-a făcut stagiul militar la Tîrgu~ 
Jiu iar la eliberare nu s-a mai întors la Băleeşti, a rămas în 
oraşul de pe Jiu, unde s-a căsătorit cu O• cîntăreaţă. din Vă
derai, Poiina, o văduvă cu casă în satul Ecaterinei Teodo
roiu. După război, au constituit un taraf important în Tîrgu
Jiu. 

Pe Maria au luat-o rudele mamei, lăutarii Culici din 
Novaci, şi au învăţat-o să cînte cu acompaniament la vioa
ră. P'rin 1923, cînd ea abia trecuse de 11 ani, a luat-o în 
taraful său, Costică Gîlcă din Novaci, pentru vocea-i fru
moasă. Astfel a continuat Maria ucenicia la horele nunţilor 
şi bîlciurilor din satele de pe Gilort. Vecinul Guţă scrie în 
amintirile sale că Maria „aşa a făcut, a fugit la Novaci. Ta
tăl nu voia s-o lase că era prea mică, ei rămîneau singuri, 
nu mai avea cine să-i ajute„." 

Din aceleaşi consemnări ştim că Ion Borcan, la nunţi, 
„de la un timp nu a mai voit s-o lase. Eram de faţă· - spu-
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ne Guţă - cînd a venit un viorist şi a cerut-o pe Măria 
să cînte din gură pe la nunţi şi alt epetreceri, iar tatăl a 
spus că ea nu cîştigă bani, să stea acasă, că ei sînt bă
trîni şi bolnavi. Mariei îi curgeau lacrimile, dorind să se 
ducă să cînte, să nu stea degeaba acasă„." Altădată, cînd 
erau la prăşit, a venit s-o ceară la o nuntă un viotist de 
la Novaci, cu care ea mai cîntase, dar tatăl său „nu a vrut 
să i-o dea. Băiatul s-a rugat de el. vreo două ceasuri, că 
pînă la_ urmă s-au luat la ceartă şi vioriStul a plecat su
părat. Vreo trei ore cit am mai prăşit, fata roşise toată de 
părere de rău şi plîngea. Vioristului ii plăcea vocea fetei. 
Către prînz l~am rugat şi eu pe Borcan s-o lase - zice Guţă. 
- El n-a vrut în nici un chip. N-a lăsat-o să se ducă acasă 
nici cu puţin înainte de a termina focul de prăşit, că aşa se 
înţeleseseră cu mamă-sa, care avea nevoie de fată să-i dea 
apă, să facă mincare„.". 

Cînd la Bălceşti s-a stabilit un alt fierar, tinărul Cos
treie, bătrînul Borcan a sperat ca fata lui să se mărite cu el 
şi astfel să aibă grijă de ei. Mama îşi dorea ca fata să ajungă 
cîntăreaţă„. ln cele din urmă, au hotărît ca Maria să mear
gă la Tîrgu-Jiu. în casa lui Ioniţă Borcan din Vădeni, să 
inve.te a cînta de la Polina, nora care avea popularitate în 
tarafurile gorj~ne. Intre timp, Maria cîntă cu taraful lui 
Ioniţă chiar la Bălceşti, la nunta dascălului Ciobanu, iar 
sătenii apreciază că fiica hli Borcan va fi vestită, va ajun
ge bine în viată şi-i va ajuta pe părinti. 

La 14 ani, în 1925, Maria a fugit la fratele din Tirgu-Jiu. 
mergînd pe jos 40 km şi nu s-a mai întors cîtiva ani. Cind 
s-a întors totuşi, era cu totul schimbată. învăţase de la 
Polina Borcan cum să acompanieze la chitară rece, îşi cum
părase costume potrivite şi îşi găsise şi un băiat de mări
tiş, pe Tică Lătăretu din Leleşti, lăutar vestit. La 16 ani, în 
1927, îşi chema părintii la Tîrgu-Jiu pentru a participa la 
căsătoria ei. Curînd tatăl s-a stins din viată iar Măria şi-a 
luat mama la oraş pentrua o îngriji cum se cuvine. Fratele 
Ioniţă a vîn'dut casa din Bălceşti săteanului Gheorghe Ce
poi, înainte de 1930. Maria plecase în lume, însă fără a-şi 
uita satul, de la care a primit ca zestre cîntecul străvechi. 

Intîlnirea cu judeţul Gorj a însemnat pentru Maria Lă
tăreţu o nouă etapă, de aprofundare a creaţiei populare 
româneşti şi de creatie proprie. „La 18 ani - spunea în-
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tf.,.un interviu de n:i,ai tîr~iu - qJll h.i.at drumul Gorjului. Ce 
mî.J;ldră eram -cîn<l am citit priQla mea eom.poziţie: ''Lung -e 
drmn.\.ll Gorju:lui" I". Un11ăto~aje cîntece îndrăgite aveau 
să-i aducă reputaţia în judeţul Jiµlui de Sus - „cîntece în 
care a!ll strins tc:>t (forul Gilortului şi al Jiului: «Sub strea-

. şina uasei mele", «Se ceartă bradul cu plopul», "Cireşule, 
frunză rară•1. .. !•. 

Zece ani, între 19~5 şi 1935, i-au trebuit Mariei Lătăreţu 
pentru a cîştiga definitiv Garjul, pornind din sat în sat la 
nunti şi la petreceri, doinind gorjeneşte, învăţînd vechile 
doine de jale, de durere şi de supărare, hăulitele de sub 
munte şi cîntecele haiduceşti, hore şi sîrbe. Tică Lătăreţu 
şi taraful său au cîştigat un prestigiu de netăgăduit odată 
cu cîntăreata lor. „Soţul meu avea un taraf cunoscut 
mărturisea Maria Lătăreţu unui reporter. - Am învăţat să 
cîntăm împreună şi colindam comunele din împrejunml. 
Astfel mă făcusem cunoscută prin toate satele din Gorj". 

Cele mai bune locah,iri au atras glasul Mariei Lătăreţu. 
La crîşma lui Plavăţ din Tîrgu-Jiu şi a lui Dinescu din Măl
dăreşti - Vîlcea, s-a întrecut pe sine cîntînd cele mai fru
foase cîntece gorjeneşti. Aducea zimbetul şi voia bună în 
cîntecul obişnuit, punînd în valoare vechi melodii, unele 
cunoscute în toată ţara„. 

„Foaie verde mărgărit, 
Mă uitai la răsărit, 
Văzui primăvara viind ... 
Eu cunosc vara cînd vine 
Pe fluturi şi pe albine, 
Pe cîntatul cucului, 
Pe hăitul plugului ... " 

Pretutindeni a cîntat satul natal şi apa Gilortului, pu-
nînd cuvinte noi pe vechi melodii : 
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„Foaie verde de-o alună, 
Gilortule apă bună, 
Apă bună de băut, 
Eu nu pot să te mai uit ... 



Nici pe tine, neiculiţă, 
Cînd veneai să-mi dai guriţă ... 
Şi-apoi cînd m-am măritat, 
Gil ortule, te-am lăsat ... " 

Maria Lătăreţu este crăiasa muzicii populare din Gcfrj 
şi din Oltenia. A cunoscut izvorul autentic al folclorului 
spunînd cu convingere : „Acolo, în Oltenia, este izvorul de 
apă vie din care îmi potolesc setea de muzică''. 

O nouă etapă în viata şi in'terpretarea muzicală a Mariei 
Lătăreţu a început în 1935, etapa cuceririi scenei ţării şi a 
consacrării ca printesă a cintecului popular românesc. La 
sugestia vioristului Dumitru Petcu din Cîmpofenii de pe Ja
leş, reputatul muzicolog Constantin Brăiloiu a ascultat-o, în 
1935, pe Maria Lătăreţu, şi a rămas de la început încîntat 
de vocea ei. N-a fost uitată 1 dimpotrivă, i s-a pregătit in
vitaţia pentru a veni la Bucureşti ... 

Plecarea sa la Bucureşti n-a întîrziat. Măria a precizat: 
„Intr-o zi a venit la Tîrgu-Jiu Constahtin Brăiloiu, împre
ună cu Mihai Pop şi Harry Brauner. M-au întrebat dacă 
vreau să mă duc la Bucureşti, să fac nişte imprimări. Am 
acceptat invitaţia şi primele mele înregistrări le-am făcut 
pe fonograf. Este vorba de cîntecul «Mărioară, pui boboc», 
În care mă acompania hU numai Vioara soţului, ci 'şi chi
tara pe care o mînuiam eu ... Apoi in-ain stabilit la Bucu
reşti. Am fost angajată la restaurantul «Dorul Ancuţei», 
unde arii cîntat multă vreme. La acest local vestit veneau 
tnulti-multi compozitori, scriitori şi artişti ... ". 

H. Bra:uner, îrttr-un articol tîrziu, îşi amintea de cîn
tăreaţa Maria Lătăreţu la anul 1935, scriind astfel de cu
vinte : „Sînt patruzeci de ani de atunci. Eram cu dascălul 
meu, profesorul Constantin Brăiloiu. Plaiuri gorjeneşti, un 
conac de odinitiară. Maria Lătăreţu. Neaşteptată $1 minu
nată clipă tu soarele în suflet. Frutnoasă peste măsură. Tul
burătoare privire plină de gingăşie, scăldată în bunătate şi 

on:tenie. Acompaniindu-se cu ghitara, îngîhată de cinei mu
zicanţi populari, Maria se întrecea cu păsările cerului, răs
pundea privighetorilor, şoptitului izvorului, foşnitului frun
zeior. Clopoţel de cristal, glasul limpede şi pătrunzător ne 
ptifta dincolo de \'remuri, peste lacrimi şi bucuria oameni
tii ... „. 
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Necazurile au urmat-o pretiutindeni pe Maria Lătăreţu. 
Cînd a cintat intîi la Bucureşti, i-a murit fetita la Tîrgu-Jiu, 
unde o lăsase la plecarea spre Capitală. Muşcată de un cîi
ne turbat, fetita de şapte anişori a fost preţul despărţirii de 
mamă şi al intrării mamei în Ilucureşti. Scena n-a simţit du
rerea ei : 

„De n-ar fi crîng şi izvor, 
N-ar mai fi pe lume dor ; 
Cuc de n-ar mai fi pe lume 
Nu i-ar sta pădurii bine ... " 

dar sufletul ei a fost greu încercat : 

„Geaba ai lumină lună, 
C-a mea inimă nu-i bună; 
Geaba lună lumini tare, 
C-a mea inimă mă doare .. 
. . . Şi-am auzit, lună bine, 
Că şi tu ai fost ca mine, 
Şi-ai fost fată iubitoare 
Şi părăsită de soare ... " 

După spectacol, Mihail Jora a găsit-o în cabină, în ho
hot de plîns. O tragedie ! 

Maria Lătăreţu a trecut peste acest impas şi a reţinut 
momentul cu care şi-a început noul pas al vieţii: „Profeso
rul Constantin Brăiloiu ... El m-a descoperit şi m-a adus în 
1935 la Bucureşti, cînd am început să cînt la marile localuri 
cu specific românesc şi să fac înregistrări pe discuri pînă la 
întîlnirea cu fosta orchestră «Barbu Lăutaru» ... ". 

Succesul a fost deplin. Brăiloiu a înregistrat-o pe Maria 
Lătăreţu pe discurile Arhivei de Folclor a Societăţii Com-
pozitorilor Români. Profesorul a dorit şi mai mult lansarea 
talentatei interprete ce-o descoperise, după cum îşi amintea 
prietenul H. Brauner: „După nenumăratele intervenţii, pro
fesorul Constantin Brăiloiu reuşeşte să convingă pe repre
zentanţii .caselor străine de discuri să încerce a imp:rima 
muzica populară de către Arhiva de Folclor a Societăţii 
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Compozitorilor Români. Aşa a trecut prima oară Maria .. Lă
tăreţu din Bălceştii Go.rjului prin. Bucureşti şi, odată cu ear 
nesecătuitul repertor~u inedit de, cîntece gorjeneşti'.'. 

După ce discurile s-au răspîndit uşor, proprietarul res
taurantului „La Căciuţaru" din sp~J~le Gării de Nord a an
gajat-o pe Maria Lătăreţu pelltru a cînta jocuri gorjen.e.şti. 

Radioul a primit propuneri ca la emisiţJ.nea de folclor să 
fie nelipsită muzica interpretată de Maria Lătăreţu. H. Bra.,. 
uner recunoaşte: „Cîntecul gorjenesc se impunea tuturor cu· 
frumuseţile lui atît de specifice. Celelalte,. restauţ"an~~, din 
preajma Gării se văd. obligate să adu.c~, şi, eie tan1h~Jti cut 
cîntăreţe din Gorj. Cartierul se preface în loc;:; dE;!, întîlnii:e a, 
oltenilor aflaţi în Capitală ... Maria L~tăreţu este din .ce în, 
ce mai cunoscută. Oamenii de artă şi cultură vin s..,o,.aşi:;µlţJ,. 
Revista „Vogue" îi închină un impresionant reportaj. Publi
cul ei creşte. Faima ei de_ asemenea". Aşada.1:, privighetoa
rea Gorjului a cucerit Cap.iţaia şi. Ţara cu. cîntecul ei neo.-. 
bişnuit de. m~lodios. 

Anii care au urmat după .1935 al,l,, adus cînte<:ul Mariei 
Lătăreţu pretutindeni în ţară. Era invitată la ma,r:Ue ma11-i
festări culturale. Astfel, în 1937, cu. prilejuL,Expozit.~Eli·,ml,l;Il,-, 
di naţionale, a luat parte la concursul_ muzicii lăµtăreşti. 
La 1 Mai 1938, „Radio-Adevărul" (nr. 502) anunţa ._că Mada 
Lătăreţu şi taraful ei din Gorj cîntă pentr:u desfătarea, celor 
mulţi. In 1939, în cadrul· ·„Lunii Bucureştilor'' a cîrttat la 
Muzeul Satului. .. 

Deşi războiul i-a smul$ de lingă sine soţul, pentr\l-, 15,, 
ani, destrămînd taraful lui Tică Lătăreţu, Maria nu şi-a în
trerupt activitatea. A fost prezentă în numeroase manifes
tări organizate, .de Radio-Bucureşti şi alte .instituţi!:. Cinte
cul Mariei, din inimf}-i generoasă,, înc~lzea inimile. îndure,.. 
rate. Săli arhipline au aclamaţ-o ... 

In anii puterii populare, Maria Lătăreţu recucereşte pu
blicul românesc. Ea cîntă ·bucuria vieţii noi, frumuseţile pa
triei, dragostea de viaţă şi iubire .. In cîntece, ades create pe·· 
scenă, găsea cuvinte potrivite, pline de gingăşie şi optimism, 
transmiţînd auditorilor cele mai nobile .sentimente.- «La por.-
tiţa din grădină», "Cînd răsună văile", «Trecu Jieţul · la 
vale», ·Hei, lună ... " au tr~cut din glasul .ei pe buzele ;tutu- . 
ror. 



In 1949 Maria Lătăreţu este solista primei noastre or
chestre a Institutului de folclor, devenită apoi Orchestra de 
muzică populară „Barbu Lăutaru" a Filarmonicii de Stat 
„ George Enescu". 

Valori perene ale folclorului românesc îşi găsesc auten
ticitatea în glasul dulce al Mariei. «Se ceartă bradul cu 
plopul», "Cîntă .păsările-n luncă", «Sub streaşina casei 
mele», "Cireşule, frunză rară", «Sus, în deal, pe poieni
ţă„ şi altele devin cîntece nemuritoare în dulcele ei glas. 

Meritele Mariei Lătăreţu în interpretarea patrimoniului 
folcloric sint răsplătite de statul românesc, prin conferirea 
în 1952 a medaliei „A 5-a aniversare a Ri.S.R.", în 1954 a 
Ordinului Muncii, clasa a III-a, şi în 1964 a titlului de „Ar
tist emerit". ~ ,, : , :, 

Maria Lătăreţu a prezentat cîntecul românesc şi pe 
scene mari ale lumii, odată cu turneele în U.R.S.S•., Ceho
slovacia, Ungaria, Polonia, Iugoslavia, Egipt, Siria ... 

Alte cîntece au răsunat pe scenele ţării dovedind un 
stil interpretativ aparte, stilul Marta Lătăreţu. Melodiile 
«Au pornit olteni la coasă», "Radu Mamei", "Hăulita", 

«Lăstărel cu frunza moale», "Di-di-di, murgule di", "Mi s-a 
prins floarea de dor au dovedit tot de atîtea ori farmecul 

a1ocenteJor olteneşti şi ai coborîrilor de ton finale, speci
fice stilului interpretativ al Mariei Lătăreţu. Prinţesa cîn-
tecului popular românesc a devenit un model de muncă şi 
dăruire în scena artei muzicale pentru toţi tinerii solişti. 

„Electrecord" a surprins pe citeva discuri o parte din 
impresionantul repertoriu de aproape o mie de cîntece pe 
care le interpreta artista emerită. Pentru unul din discurile 
anului 1969, muzicologul Tiberiu Alexandru consemna o a-
preciere complexă: „Un glas limpede, frumos timbrat, ex
presiv şi nespus de melodios. Un nepreţuit tezaur folcloric, 
de cea mai autentică speţă, primenit fără contenire într-un 
neistovit proces de creaţie. Un fermecător stil de interpre
tare prin care formele ancestrale ale tradiţiei filtrate prin
tr-o profundă trăire interioară şi printr-o fericită sensibili
tate, sînt mereu înnoite. O puternică personalitate artisti
că, care dăltuieşte cu migală şi gingăşie fiecare crîmpei me-
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Iodic, fiecare vorbă; Iată alesele însuşiri care au consacra
t-o pe Maria Lătăreţu· drept cea mai de seamă exponentă 
a folclorului oltenescu. 

Asemenea calităţi i-au adus Mariei Lătăreţu, în 1970, 
premiul discurilor „Electrecord", o nouă, apreciere a inter
pretei de seamă a· foclor:ului. oltenesc. 

Maria Lătăreţu s-a stins din viaţă pe scenă, la 28 sep
tembrie 1972, fulgerată de o congestie cerebrală, în timpul 
ovaţionării de către îndrăgit.ii ei spectatori din Romaneşti
Botoşani. Ultimul ei cîntec este un potrivit testament mu
zical : 11 Vă las cin te cele mele ! ". 

lată. un fragment din textul scris de ea însăşi, pentru o 
sîrbă oltenească : 

„Lume dragă lume, 
Ca mîine mă duc din tine, 
Ştiu că nu vă pare bine, 
Lume, draga mea ! 
Vă las vouă cîntecu', 
Inima şi sufletu' ! 
Vă las cîntecele mele, 
Să vă petreceţi cu ele ! 
Lume, dragă lume, 
M~ofilesc ca frunza-n vînt, 
Cînd cade jos, pe pămînt, 
O plouă şi-o bate vîntul, 
S-amestecă cu pămîntul, 
O suflă vîntul ,pe toată, 
Parcă n-a fost niciodată ... ! " 

Maria Lătăreţu va răniîne întotdeauna cu noi, prin moş
tenirea muzicală ce ne-a lăsat-o, pe care au preluat-o no
ile: generaţi-i: de· ·ar1?i$li din poipor. I se potrivesc versurile 
unui cunoscut poet : „Ea n-a murit, că moartea nu e I Pe'n
trui acei nemurirori;· / Mereu. se~ntoarce; veşnic suie· I In 
alte noi privighetori ... ". · 



Din doi în doi ani, forurile culturale din judeţul Gorj 
organizează Festivalul de muzică populară „Maria Lătăre
ţu", ca un omagiu adus celei mai de seamă interprete a 

folclorului oltenesc, celei mai îndrăgite cîntăreţe a plaiuri
lor gorjeneşti. „Cîntă, cîntă Gorjule" a rămas îndemnul 
Mariei Lătăreţu pentru redescoperirea filonului de aur al 
cîntecului, al frumosului şi nepreţuitului folclor românesc. 

BIBLIOGRAFIE 

- Mari'a Lătăretu - discmi: 45-EPC 32, EPC 115, EPD 1008, EPD 1009, 
EPD 1087, EPD 1127, EPD 1168, EPD 1221, EPD 1259, EPE 0107, EPE 
8538. 

- Boris FeMe\', Cu orchestra „Barbu Lăutaru" in Egipt, în: „Contempo
ranul", nr. 8 (438), 1955. 

--- B. Belik, Conţert druzei, in: „Lenlnscaia Smena", nr. 122 (4043), 13 
oct .. 1956. 

- • „. • fscusl\·o rumânschlh druzei, in: „Pravda'', nr. 240 (11459), 
13 oct. 1956. 

- O. Bartenev, Iarco temperamento, svoeobrazno ... , in: „Rabocii crai", 
6 oot. 1956. 

-- - Horia Horşia, La izvoarele muzicii (Festivalul Internaţional „Enes
cu "), in: „Informatia Bucureştiului", 13 sept. 1958. 

-- Ion Hristea, Lung e drumul Gorjului! ... , in: „Flacăra", VII. n.r. 6 
(142),8 februarie 1958. 

- • * •, Spectacol pentru fruntaşi, în: „Scînteia", XXVIII, nr. 4544, 9 
iunie 1959. 

-- J. - V. Pam!elescu, Concertele orchestrei populare „Barbu Lăutaru", 
in: „lnfo.rmatia Bucureştiului", 11 iunie Hl59. 

- Al. Gheorghe, Maria Lătăreţu şi cîntecul oltenesc, !n: „Magazin", 
nr. 138, 28 mai 1960, p. 1,8. 

- E. EI:oan, Orchestra „Barbu Lăutaru" pe estrada Ateneului, in: „ln

formatia Bucureştiului", 18 ianuarie 1926. 

524 



- E. Elian, Concertul orchestrei „Barbu Lăutaru", în: „Informaţia Bucu
reştiului, 24 ian. 1963. 

• ,,. „, Maria Lătăreţu, în: „Săteanca", nr. 8, august 1964. 

Constantin Sîrbu, Discul: De la Iu.11\e adunate. Maria Lătăretu, în : 
„Magazin"; IX, nr. 405, 10 ·iulie, 1965. 

Sma.rancla Oţeanu, Autenticitatea în emisiunile de muzică populară, 

in : „Scînteia", 4 nov. 1967. 

- Gheorghe' A1it~fi, Mesager al cintecului gorjenesc, in: „Gazeta Gor
jului", 3 martie 1968. 

-· Al. Firescu, Maria Lătărelu, in: „Festivalul Maria Tănase. Supliment 
al programu!u( ele sală ar Festivalului", 28 mai - I iunie 1969, Cra
ioy'a~ · p. I. 

Dorin;a, Rogobete, Prinle~a cînt~cului românesc, în revista (Ji,!ogr~- · 
fiată)" â $colii generale nr. 198, Bucureşti. 

Gabriel Eliescu, „Viaţa mea e cîntecul" (Cinci minute de vorbă cu 
artista emerită Maria l.ăfăretu1;"1n: „Oltul", 10.'rruai 1970. 

o ' ' l • : .: ; ; I,. • ' - < O • ' _: ~ o • ; I 

-- M. Gheorgh:ti; · Maf ·Iii 'minie, mă dragă Mărie î" (tnte,rviu cu Maria 
Lă1ăi-etuJ: în, „Magazin"', ian'~arie ·197f. 'p. 1.3. 

)', L •• 

- Titu Rădoi, Arhi"'.a·. yaţională de folclor la Cîmpoieni, în: „Coloana", 
Tî.rgu-Jiu, mai 1971. 

Ste!ian StercSc:u;. Măria . noasfră .': .•, în : „Coloana", Tirgu-Ji:u; de
cem.b;rie 1972, p. 20. 

„ • ,,., Vă" las cînfecele' mele,'' în : „Gazeta Gorjului", Tirgu-Jiu, V, 

nr. 612, JO 'septetnbri~ t972. 

•:· •• •. Maria Lătăreţu (1911-1972), necr.olog,. ln : „Revista de etnogra
fie ~i folclor", tom. 18, nr. 2, 1973, p. 135-137. 

- Tibe.rli.1 Alexandru, Maria Lătăreţu"'(t9t {..l...1972): în : „Rev!st;i de et
nografie Şi fo!cl:n„, nr. 2, Torrii.ii 18.' 1973, p. !3S.-:C.137 (cu foto din 
1937). 

Ilie Tănăsache, Cele două Mă.~li, în: „Gazeta Gorjului", Ttrgu-Jiu, 
21 api'ilie I 913'. 

-- Harfy Brauner;· Ultimuf cîn'tec,' în: „Ramuri~. XI, nr. 10 (124), 15 oc
tombrie 1974, p. 10. 

- Maţi oa.ni :M11ră,rescil,' Privigh~ioar~a · Gorjii1uC in : · „Gazeta Gorjului· 
13 oct.' 197g, ' · 

525 




