
ZLATA TCACI
compozitoare 

(16 mai 1928 – 1 ianuarie 2006)

90 de ani de la naștere



• Zlata Tcaci s-a născut la 16 mai 1928, în s. Lozova, Nisporeni, în

familia violonistului, dirijorului şi pedagogului Moise

Berihman, care cânta şi la unele instrumente de alamă.

Primele lecţii de muzică le ia la vârsta de trei ani.

Tatăl i-a transmis dragostea pentru muzică, învăţând-o să mânuiască

vioara şi pianul.

• Urmează patru clase la şcoala primară şi

două clase – la Liceul Regina Maria din Chişinău.

• 1941 13 ani, casa de copii din or. Namangan, Uzbekistan. Organizează

un ansamblu de copii şi face primele încercări în domeniul compoziţiei.

Bunica, Kenia Berehman, bunelul, 

Bentsion Berehman. Chişinău, 1890.

Arhiva familiei



• 1943 Cu tata cântă la vioară în orchestra

Teatrului Alişer Navoi din or. Namangan.

• 1945 Chişinău. Elevă în clasa a zecea, lucrează la o

grădinită de copii ca conducător muzical, compune

şi interpretează propriile sale creaţii.

1945-1951 Absolvirea cu menţiune a şcolii medii. Universitatea de

Stat din Chişinău, Facultatea de Fizică şi Matematică, pe care o

abandonează, trece la Conservatorul de Stat Gavriil Musicescu.

Urmează cursurile pregătitoare, cântă la vioară în Orchestra

Simfonică a Filarmonicii dirijată de Boris Miliutin.

1947 Conservator, clasa vioară, profesor Iosif Dailis,

trece la Facultatea de Teoria Muzicii. Lucrează

acompaniator la o şcoală medie specială de muzică.

Chişinău, st.  Lankasterskaia, unde a 

locuit Zlata Tcaci



• 1949 Căsătoria cu viitorul muzicolog Efim Tcaci,
student la Conservator.

• 1952-1957 Absolvirea cu menţiune a Conservatorului,
specialitatea Muzicologie, profesoară de teoria muzicii
la Şcoala de Muzică Ştefan Neaga (azi Colegiul de
Muzică Ştefan Neaga) din Chişinău.
• 1953 Debutează cu cântecul pentru copii N-am când să mă plictisesc, pentru voce şi
pian, versuri de G. Perov.
• 1957 Prima lucrare de proporţii - cantata Cântecul Nistrului, versuri de Emil
Loteanu.
• 1958 Se naşte fiul Lev, muzicolog, secretar responsabil
al comitetului de organizare al Concursurilor P. I. Ceaikovski
(Moscova).
• 1961 Conservatorul de Stat din Chişinău, compoziţia cu
profesorul L. Gurov.
• 1962 Membru al Uniunii Compozitorilor din Moldova.

• 1963-1984 Activitatea la Institutul de Arte Gavriil Musicescu.

Efim Tcaci – Zlata Tcaci

Lev Tcaci – Zlata Tcaci



• 1973 Membru al comitetului de conducere al Uniunii
Compozitorilor din Moldova.
• 1984-1993 Conservatorul de Stat Gavriil
Musicescu iar după comasarea acestor două
institutii - la Academia de Muzică Gavriil Musicescu.
• 1986 Conferenţiară
• 1992 Profesor universitar

• Autoare a peste 800 de lucrări muzicale, portofoliul cuprinde
lucrări pentru orice vârstă şi accepţie de gust: pentru copii şi
maturi, miniaturi pentru instrumente solistice şi ansambluri
instrumentale, cicluri vocale de cameră, piese pentru cor şi
instrumentale, cantate şi poeme, concerte, muzică de scenă, inclusiv
pentru teatrul de păpuşi, muzică de film, abecedare muzicale,
basme pentru grupele de concert filarmonice, opere pentru scena
mare şi mică…



O grupă de compozitori (de la stânga la dreapta): 

Zlata Tcaci, Nikolai Peiko, Dmitrii Şostakovici
Dmitri Kitsenko, Zlata Tkaci şi Zinovii StoliarZlata Tcaci, acasă. 1978

Zlata Tcaci – 85 de ani
Zlata Tcaci, Israel.



• De popularitate, în Republică, peste hotare, s-au bucurat lucrările
pentru copii: primele creaţii în istoria teatrului muzical din Moldova
– operele Capra cu trei iezi, Bobocel cu ale lui; baletul Andries;
basmul muzical Floarea cu şapte petale; cantatele Poemul Nistrului,
Orasul, copiii, soarele ş.a.; suitele vocal-simfonice Şase cântece pentru
copii, vocal-coregrafice Răsai, soare, Hora florilor, Bună dimineaţa de
Gr. Vieru şi corale Plaiul soarelui ş.a.
• În Republica Moldova Zlata Tcaci este autoarea primelor tratate
metodologice din domeniu: Metoda de aranjament coral şi Culegerea
de dicteuri polifonice de proprie compozitie; semnează lucrări
aparţinând „genurilor didactice” pentru iniţierea şi instruirea
copiilor; materiale pentru manualele de muzică; piese de repertoriu
şi culegeri pentru învăţăceii şcolilor de muzică, inclusiv Concertul de
scoală pentru violină.



Baletul - Andrieș (1980) II. Tabloul 1
https://www.youtube.com/watch?v=2Ifs4_owGHk&index=2&list=PLlHD02PxjpdC

Compune cântece pentru copii pe versuri de Grigore Vieru, Aureliu

Busuioc, Emil Loteanu, Aurel Ciocanu, Bogdan Istru, Igor Creţu etc.



• 1970 Diploma de Onoare a Prezidiului Sovietului Suprem al

Moldovei.

• 1974 Titlul Onorific de Maestru Emerit al Artei din RSSM.

• 1976 Laureat al premiului Ministerului Învăţământului

Public al Moldovei.

• 1982 Premiul de Stat al RSSM, baletul „Andrieş”.

• 1998 Ordinul Gloria Muncii.

S-a stins din viată la 1 ianuarie 2006.

APRECIERI



OPERA 



„Rod al stilului personal al compozitoarei, stil născut din îngemănare laborioasă a logicii cu intuiţia

artistică, din talent, dar şi din trudă, creaţia sa polifonică şi policromatică atestă un talent neordinar,

dar şi o înaltă măiestrie, maturitate de creaţie şi atitudine plină de responsabilitate faţă de muzică –

cea care se adresează direct mulţimilor.” Galina Cocearova





„Cântecele Zlatei Tcaci izvorăsc din tezaurul artei populare moldoveneşti, distingându-se 

printr-un caracter naţional pronunţat”                     Nisan Ilie (Şehtman)



ÎN CULEGERI



Frumoase, curate ca roua, sunt cântecele Zlatei Tcaci adresate

celor mici. Iar roua, spune poetul, este sudoarea privighetorilor, 

care s-au ostenit toată noaptea cântând. Cred că nu există bucurie

mai mare pentru un artist decât aceea de a-şi vedea silaba, scrisă ori

sonoră, iluturând pe buzele celor mici.

Grigore Vieru





Zlata Tcaci este unul dintre fondatorii muzicii

moderne pentru copii. 
Grigore Vieru





EDUCAŢIA MUZICALĂ ÎN MOLDOVA



PRELUCRĂRI.  ARANJAMENTE



ALCĂTUITOR. REDACTOR
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REFERINŢE CRITICE





















FILMOGRAFIA

• Este autoarea coloanei sonore la peste 30 de spectacole şi unele filme:

• 1960 „A fost odată un băiat”– film artistic de scurt metraj,

• 1978 „Cu picioarele străine”– film în desen animat,

• 1981 „Cum s-au regăsit” − film în desen animat.



ÎN SURSE DE REFERINŢE





Din anul 2010 în Chişinău se desfăşoară
CONCURSUL NAŢIONAL AL TINERILOR INTERPREŢI 

„ZLATA TCACI”





CÂNTECE DESPRE 
CHIŞINĂU – ORAŞUL 

NOSTRU
BIOBIBLIOGRAFIE



Multe se pot spune despre calea de creaţie, rodnicia operei

compozitoarei Zlata Tcaci, spiritul ei de responsabilitate faţă de

propriul talent, ei revenindu-i un strat aparte, complex, al muzicii

moldoveneşti. Calităţile, aspectele atractive ale operei ei –

originalitatea şi sinceritatea mesajului, spontaneitatea expresiei şi

bogăţia fondului melodic. Înalta măiestrie se îmbină cu

accesibilitatea născută din echilibru dintre simplu şi complex. Aşa

se explică de ce lucrările răsună în sălile de concert şi în clasele

muzicale, în emisiunile radio şi TV, pe scena filarmonică, la teatre,

festivale. Ele au cunoscut atenţia publicului şi a presei, interesul din

partea poeţilor, respectul interpreţilor şi al colegilor de „breaslă” –

ceea ce constituie pe drept cuvânt recunoştinţa contemporanilor.

Galina Cocearova



PREZENŢE ÎN INTERNET

https://ro.wikipedia.org/wiki/Zlata_Tcaci
https://bibliomusic.wordpress.com/2013/05/15/zlata-tcaci-

compozitoare/ http://www.moldovenii.md/md/people/116

https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/tag/zlata-tcaci/ http://allfun.md/article/24537?date=2013-12-22 https://www.fest.md/ru/events/concerts/konkurs-instrumentalistov-zlata-tkach



RESURSE ELECTRONICE

• http://primo.libuniv.md/

• https://bibliomusic.wordpress.com/2013/05/15/zlata-tcaci-compozitoare

• https://ro.wikipedia.org/wiki/Zlata_Tcaci

• https://bibliomusic.wordpress.com/2013/05/15/zlata-tcaci-compozitoare

• http://www.moldovenii.md/md/people/116

• https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/tag/zlata-tcaci

• http://allfun.md/article/24537?date=2013-12-22

• https://www.fest.md/ru/events/concerts/konkurs-instrumentalistov-
zlata-tkach

http://primo.libuniv.md/
https://bibliomusic.wordpress.com/2013/05/15/zlata-tcaci-compozitoare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Zlata_Tcaci
https://bibliomusic.wordpress.com/2013/05/15/zlata-tcaci-compozitoare
http://www.moldovenii.md/md/people/116
https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/tag/zlata-tcaci
http://allfun.md/article/24537?date=2013-12-22
https://www.fest.md/ru/events/concerts/konkurs-instrumentalistov-zlata-tkach
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