Ne plac sărbătorile şi ne place viaţa
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Oamenii timpurilor noastre

Foto din arhiva personală

Maria Iliuţ, prin cîntec şi port, te face
să-ţi iubeşti ţara, tradiţiile şi credinţa

Născută în dulcea Bucovină, Maria Iliuț este o legendă a muzicii și portului popular, femeia care,
decenii în șir, ne aduce
în scenă frumusețea, talentul, pasiunea și dăruirea. Zilele acestea, am găsit-o în febra sărbătorilor de iarnă, cînd toți caută ceva, cadouri, dar și o
stare de sărbătoare. Maria Iliuț zice că nu poate
refuza și aleargă dintr-un
capăt în altul al Chișinăului, semănînd pe la casele oamenilor buna dispoziție și atmosfera de
Crăciun. În pauza dintre
două spectacole, ne-a oferit un interviu, promițîndu-ne că, altă dată, ne va
spune mai multe.
- Ce contează pentru Dvs.
mai mult în viaţă?

- Fireşte, cînd eram mai tineri, contau alte valori, poate veşmintele frumoase, să ai
cît mai multe şi de toate, poate altceva, acum însă, la cumpăna anilor, cînd stai să analizezi în profunzime, îţi dai seama că foarte multă însemnătate are familia pe care ţi-ai
clădit-o. Mulţumesc Domnului că sîntem sănătoşi, că am
urmaşi. Familia este refugiul
meu, acolo unde pot să creez
şi să mă simt bine.
- Ori de cîte ori aveţi ocazia, spuneţi că: «Sînt tot
timpul pe val». Să înţelegem că sînteţi o fire optimistă?

- Într-un fel sau altul, da,
sînt o optimistă, dar ca la toată
lumea, unele lucruri mi se dau
cu scîrţ. Sînt pe val atunci cînd
mă refer la repertoriu. Eu mereu încerc să caut ceva nou,
încerc să nu mă repet, să vin
cu alte ritmuri, cu alte texte,

cu înregistrări oarecum proaspete. Am multe de făcut şi cu
asta mă iau, în special acum,
în ajunul sărbătorilor de iarnă.
Au început spectacolele şi nu
avem odihnă.

au rezistat şi vor rezista dacă
noi ne vom îngriji de ele. Important e să vii în faţa publicului cu toată sinceritatea.

- Apropo, iată o părere
pescuită pe virtual: «Fiind
tînăr nu prea ascult populare, dar nu ştiu de ce o
ascult cu cea mai mare
plăcere pe Iliuţ, care te
face să-ţi iubeşti ţara, tradiţiile şi credinţa.» Pare a
fi atît de simplu, urci pe
scenă şi-i faci pe oameni
iubitori de ţară! Dar, de
fapt, cum e?

- Sînt profesoară, dar nu
totdeauna respect rigorile pedagogice. Eu sînt foarte deschisă cu studenţii mei, tot timpul le cer opiniile şi cred că numai într-o atmosferă prietenoasă poţi dezvolta actul creaţiei. Ei trebuie să se pătrundă de faptul că studiem tradiţiile, obiceiurile noastre pe care
le promovăm prin cîntec la diverse festivaluri-concurs naţionale şi internaţionale şi de
unde aproape de fiecare dată
ne întoarcem cu trofee.

- Mulţumesc de aceste
aprecieri şi mă bucură mult
faptul că mai sînt oameni care
apleacă urechea la ceea ce facem noi. Dintotdeauna, prin
cîntec, am transmis spectatorilor mei un mesaj de suflet şi
de dragoste pentru acest pămînt. Unii se regăsesc, alţii nu
se regăsesc. Ştiţi cum se spune: dacă mie mi-a dat Bunul
Dumnezeu, mai departe dau şi
eu. Valorile noastre naţionale

- Sînteţi şi profesoară la
USM?

- Ce vă deranjează mai
mult în jurul nostru, în
ţara noastră, în oraşul
nostru?

- Pe mine multe mă deranjează. Eu aş vrea să ne înconjoare o lume frumoasă, bine
dispusă. Mă deranjează cînd
văd oameni bătrîni cu mîna în-

tinsă. Omeneşte şi creştineşte, eu de fiecare dată dau ce
am. Văd atîtea familii necăjite, cu copii bolnavi, care trăiesc în sărăcie şi deznădejde.
Cei pe care i-am ales ar fi bine
să meargă să vadă cum o duc
aceşti oameni, cum se descurcă. Deocamdată, rămîne
o mare distanţă între cel avut
şi cel năpăstuit, asta mă deranjează mult.
- Acuma, foarte mult se
vorbeşte despre implicarea femeilor în treburile
statului. Ce credeţi despre asta?

- Uneori chiar mă găndesc,
Doamne, poate într-adevăr,
dacă ar fi mai multe doamne
la putere, s-ar putea întîmpla
să fie altfel. La o adică, trebuie de încercat. Eu personal mă
ţin departe de politică, deşi mă
interesează tot ce se întîmplă
în ţara mea. Ceea ce cred eu
cu fermitate este că femeile
noastre trebuie să fie mai îndrăzneţe.
- Cum a fost 2015?

- A fost un an bun din toate punctele de vedere. Întîi de
toate, am reuşit să realizez un
film la o horă mare pe muntele Munşel, la care au luat parte toţi crăsnenii mei, iar invitaţii de onoare au fost mai mulţi interpreţi de muzică populară din R. Moldova şi România.
Toţi ca unul au venit îmbrăcaţi în straie naţionale: de la
cel cu ţîţa-n gură, pînă la cel
cu barbă sură. Toţi au rămas
impresionaţi, iar eu sînt mulţumită de rezultat. Am zis ca
filmările care au avut loc să
rămînă în arhiva satului, căci
sînt momente unice.
- Vă plac sărbătorile de
iarnă? Anul acesta ce
fa ceţi de Crăciun şi de
Revelion?

- Sigur că-mi plac. De Anul
Nou, vom fi cu colinda pînă
spre dimineaţă. E post, dar
pentru noi e cîşlegi, în sensul că mai putem cîştiga cîte
ceva. De Crăciun însă e o
lege sfîntă - petrecem în familie. Pe masă vor fi mîncărurile tradiţionale de la Crasna - răcitura, friptura, sarmalele şi varză murată cu costiţă afumată de porc, bineînţeles. Dar să ştiţi că eu după ora
şase nu mănînc.
- Stimată doamnă, La
Mulţi Ani şi toţi buni!
Interviu realizat de
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