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Mesagerul  Eternităţii :

Eugen Doga

75 de ani de la naştere 

Compozitor, dirijor, pianist, pedagog



Eugen Doga este născut în Moldova, la Nistru la 

mărgioară, în acea margine cu adevărat eroică a 

Latinităţii, zisă Transnistria, de unde şi-a luat 

zborul o pleadă de oameni de cultură.



M-am născut la 1 Martie şi Mărţişorul, această 

minusculă bijuterie împletită tradiţional dintr-

un fir roşu şi unul alb, m-a însoţit toată viaţa, am 

fost Mărţişorul măicuţei mele...



FAMILIA. 1962 - se căsătoreşte 

cu Natalia Alexandrova, 

originară 

din Moscova. 

1966 - se naşte 

fiica Viorica.



DEBUTURI (TOATE LA CHIŞINĂU)

1957 - debut în calitate de compozitor cu Orchestra Radiodifuziunii, 
cîntecul „Floare dalbă de livadă", interpretat de Maria Bieşu –
Primadona Operei Naţionale.

1959 - debut în muzica populară cu Taraful condus de Isidor Burdin, 
aranjament, cîntecul La oglindă, versuri de George Coşbuc, interpretat 
de artista Ludmila Mişov. 

1963-debut în muzica de cameră, cvartet de coarde nr.1.

1967 - debut în muzica de film, comedia Se caută un paznic după 
Ivan Turbincă de Ion Creangă, regizor - Gheorghe Vodă, scenarist -
Vlad loviţă.

1968 - debut în muzica de teatru, spectacolul Radu Ştefan, întîiul şi 
ultimul după piesa lui Aureliu Busuioc, regizor - Ion Ungureanu.

1972 - debut romanţe, Misterele nopţii, versuri Mihai Eminescu, 
interpretare Sofia Rotaru. 

1983 - debut în muzica de balet, baletul /Luceafărul/după Mihai 
Eminescu, libret de Emil Loteanu.
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„Am învățat de la marele Enescu să caut 

muzica pretutindeni, în folclor, în natură, 

fără prejudecățile snobilor. Degeaba 

rîvnești să atingi înălțimile, să 

experimentezi  o modernitate rece, 

chinuită, dacă nu ai scris nici o piesă 

miniaturală, ca un diamant mai valoros 

decît orice taluz zgomotos de zgură. Am 

descoperit că oamenii n-au uitat să viseze 

la muzica muzicală, să se bucure, să se 

vindece prin ea.” 

Eugen Doga



Manualul „Teoria elementară a muzicii"  în 

colaborare cu LoghinŢurcanu, două ediţii în limba 

română (1970 şi 1991 Editura Lumina, Chişinău).

PUBLICAŢII  DE COAUTOR



O STATISTICĂ A OPERELOR 

MUZICALE
O simfonie (1967-1969); Un poem simfonic - Мата după motivul 

linogravurii lui Aurel David (1965); Un poem vocal-simfonic Lie-

Lie-ciocîrlie (Trăiască soarele), versuri Grigore Vieru (1985); Două 

uverturi pentru orchestră simfonică (1958 şi 1984); Trei balete: 

Luceafărul (1983), Venancia (1989) şi Regina Margot (1995); Cinci 

cvartete de coarde pentru orchestră de cameră 

(1963,1973,1983,1993,2004); Şase cantate vocal-simfonice (1968-

1987); 12 coruri a cappella, inclusiv două în 1973 pe versurile lui 

Mihai Eminescu: Dintre sute de catarge şi Dorinţa (1967-1989);

Muzică de film (1967 -prezent) - peste 200 de filme: artistice, de 

animaţie, documentare, televizate;  Muzică de teatru (1968-1986) -

13 spectacole; Piese instrumentale (1967 - prezent) - circa 40: 

pentru pian, violoncel, acordeon, nai, flaut, vioară, pentru ansamblu 

de viorişti, clavecin, trompetă, saxofon;



O STATISTICĂ A OPERELOR 

MUZICALE
Romanţe - circa 60, inclusiv opt romanţe pe versurile lui 
Mihai Eminescu, pentru voce şi pian (1972- 2002); Şase 
lieduri pe versurile lui Mihai Eminescu, pentru voce, cor şi 
orchestră simfonică (1981 ); Valsuri-сігса бО; Tangouri-
10; Muzică uşoară (1957 - prezent) - peste 200 de cîntece;
Prelucrări orchestrale şi vocale pe motive populare 
româneşti (1959-1971) - circa 30 de cîntece. A practicat 
toate genurile muzicale clasice, cu excepţia muzicii de 
operă. A scris muzică în diverse stiluri naţionale pentru: 
Republica Moldova, România, Rusia, Ucraina, Bielorusia, 
Lituania, Kirghizia, Uzbekistan,  Afganistan, China, 
Bulgaria, Iugoslavia, Cipru, Polonia, Germania, Marea 
Britanie, SUA; piese inspirate de muzica spaniolă şi latino-
americană.



Ceea ce a făptuit Druţă în literatură, Sulac 
în cîntecul popular, Curbet în dans, 

Blajinu în limpezirea glasului de taraf, 
Grecu în zugrăvirea pe pînză a porţilor 

noastre, Loteanu în regia cinematografică 
iar Cimpoi în gînderea critică, a făptuit 

Doga în cîntec, mai ales în cel adresat 
inimilor tinere.  

Gr.Vieru



Eugen Doga trece uşor prin creaţia populară, ca un copil 

desculţ prin roua dimineţii. Cîntecele sale deprind ritmul 

melodios de la murmurul izvorului, de la doinirea pomilor, 

primăvara, de la căderea frunzelor, toamna, pentru că 

frunzele pe la noi cîntă chiar şi atunci cînd se desprind de 

ramuri.  

Gr.Vieru













Eugen Doga este un pelerin în timp şi 

spaţiu, cunoscător al tristeţilor, 

dezamăgirilor, revoltelor, dar şi al 

speranţelor, al bucuriilor, al lucrului 

împlinit şi bine făcut. Apreciat de 

specialişti, elogiat, invidiat, ascultat cu 

dragoste, iubit şi venerat, el nu a cunoscut 

şi nu cunoaşte întoarcerea din drum, nu a 

renunţat niciodată la visurile lui. 

I. Irimia, 

preşedintele Societăţii Culturale 

“Plai Mioritic” (Iaşi)



Omul acesta este un geniu, care mereu a urcat şi ne-a tras 

şi pe noi după el, ne-a înălţat spiritul naţional, neamul.                                                                                                         

T. Cataraga, artist plastic, sculptor







Pîinea albă sau neagră a cîntecului şi vinul său amar sau 

dulce se află azi pe masa, pe iarba sau piatra care ţine loc de 

masă a orişicărui om.  

Gr. Vieru



Pe firul istoriei



Spunea cineva atît de exact că-n limba sa maternă 

este omul acasă. Acasă ne simţim şi în cîntecul lui 

Doga, în cel izvorît din cele mai adînci straturi  

ale melosului nostru popular.                                                                                                

Gr. Vieru



Cîntecul pe el mi-l spune...

Grigore Vieru 



Ca mirosul de brad în aerul munţilor, Doga s-a topit în cîntec. Nu 

el îşi spune azi cîntecul, ci cîntecul pe el mi-l spune.  

Gr.Vieru



Frumuseţea şi tristeţea Pămîntului

Emil Loteanu



Publicaţii în serie 



Eugen Doga este unul dintre cei mai talentaţi şi valoroşi muzicieni 

de la sf. sec. al XX-lea şi începutul sec. XXI-lea.

D. Gavrilean, pictor, istoric al artelor (Iasi)
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Paznic la comori

E. Doga
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Paznic la comori

E. Doga



Omul timpului prezent



Oficiul Documente Muzicale a Bibliotecii 

Ştiinţifice dispune de 12 documente  de 

muzică tipărită a compozitorului, 2 

documente de coautor, 42 ediţii unde sînt 

publicate cîntecele compozitorului, 9 

documente de literatură critică şi mai multe 

articole în publicaţii seriale, 2 CD, 

3 discuri de vinil.



Autori:

Elena Ţurcan, 

şef Oficiu Documente Muzicale, grad de calificare I

Ariadna Musteaţă,

bibliotecar, grad de calificare II


