
140 de ani de la naştere

(19 august 1881- 4 mai 1955)



„Mă trag din părinţi români şi m-am născut la

ţară, la Liveni, judeţul Dorohoi, în inima

Moldovei. Locuiam într-o casă mică cu

pridvor de lemn vopsit, unde se uscau

funiile de ceapă la soare.”

George Enescu



George Enescu s-a născut la 19 august 1881. „Părinții

l-au alintat cu numele „Jurjac”, dat de guvernanta

franceza Lydie Cedre, care a avut o influență profundă

asupra educației sale începând de la vârsta de 6 ani.

După absolvirea Conservatorului din Viena 1894 cu

medalia de argint, își continuă studiile la

Conservatorul din Paris, între anii 1895 și 1899, sub

îndrumarea lui Martin Pierre Marsick (vioară), André

Gédalge (contrapunct), Jules Massenet și Gabriel

Fauré (compoziție). La data de 6 februarie 1898 are

debutul în calitate de compozitor în cadrul Concertelor

Colonne din Paris cu Suita simfonică Poema

Română.”

https://www.georgeenescu.ro/georgeenescu-ro_doc_20_george-enescu-date-

biografice_pg_0.htm

https://www.georgeenescu.ro/georgeenescu-ro_doc_20_george-enescu-date-biografice_pg_0.htm


Colecţia  Documente Muzicale: 

un CD şi 11 discuri de vinil

 Dixtuor pentru suflători în re major, 
op.14;

 Intermezzo pentru instrumente de 
coarde, op.12;

 Simfonia nr.1 în mi bemol major, 
op.13;

 Assez vif et rythme; Lent; Vif et 
vigourex;

 Rapsodia română nr.1;
 Rapsodia română nr.2;
 Poema română, op.1;
 Simfonia nr.3 în do major, op.21;
 Cvintetul pentru pian, două viori, 

violă, şi violoncel în la minor, op.29;
 Suita nr.3 pentru orchestră în re major, 

op.27 „Săteasca”;
 Simfonia concertantă pentru violoncel 

şi orchesră, op.8

OPERA



22 de volume pentru pian, vioară, acordeon,
orchestră, voce şi cor, editate între anii 1933-
2005 în limbile română, rusă, franceză (opera
Oedip, muzică simfonică (Poema Română), două
rapsodii române, suite, simfonii (Simfonia
concertantă), poemul simfonic Vox Maris,
uverturi, sonate, Octuorul, Dixtuorul, muzică
vocală şi corală.

http://libruniv.usarb.md/index.php/ro/





Enescu George. Suite dans le style ancien (op.3). – Paris : Ed. Enoch,1933.

„Muzica oglindeşte toate misterioasele ondulaţii 

ale sufletului, fără putinţă de prefăcătorie.”

George Enescu



Premiera operei Oedip a avut loc la Paris pe 13 martie 1936 și s-a bucurat

de un succes imediat. Primul bariton care l-a interpretat pe Oedip pe scena

operei a fost Andre Piernet. https://leviathan.ro/premiera-mondiala-a-

operei-oedipe-de-george-enescu-13-martie-1936/

1964 1965

https://leviathan.ro/premiera-mondiala-a-operei-oedipe-de-george-enescu-13-martie-1936/




















GEORGE ENESCU ÎN CONSTELAŢIA 

MUZICII UNIVERSALE























„Dacă întrebaţi un profan să vă 

citeze pe cel mai mare 

muzician al lumii, el va răspunde, 

fără îndoială: Mozart, Mozart este 

legendar”

George Enescu

Un Mozart român şi un Orfeu

austriac sau doi copii minune...



„Cum cred în muzica pe care am iubit-o,

atât cred şi în Dumnezeu care

m-a creat. După umila mea părere, trebuie

să fii un adevărat naiv, ca să declari serios că

Dumnezeu nu există. Însuşi faptul că

e invizibil ne face să-L adorăm.”

George Enescu 

S-a stins din viață la

Paris în noaptea dintre

3 și 4 mai 1955. A fost

înmormântat în

cimitirul Père-Lachaise

din Paris, într-un

cavou de marmură

albă, aflat la poziția 68.

DOROŞ, Vasile. George Enescu în constelaţia muzicii universale. 

Bucureşti : RAO, 2005, pp. 5-33. ISBN 973-576-810-0.





PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII SERIALE 





PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE



Celebrul compozitor a concertat de 25 de ori la Chişinău şi

de 5 ori la Bălţi. 

Enescu a venit la Bălţi pentru prima dată în aprilie

1918. Beneficiul obţinut de pe urma concertelor, l-a oferit

pentru scopuri culturale. Au fost inaugurate Casa de citire

şi Societatea Culturală „George Enescu”, astăzi Şcoala de

muzică „George Enescu”.

A doua oară vine la Bălţi în mai 1923, apoi mai

concertează în 1927 (13-14 martie), în 1932 (24 mai) şi la 24

noiembrie 1937.

George Enescu era întâmpinat de intelectualitatea

bălţeană cu ovaţii, localnicii străduindu-se să-l primească

pe înaltul oaspete cum nu se mai poate de bine.

TETELEA, Margarita. Enescu at Bălți: history and contemporaneity. In:

Review of artistic education, 2018, nr. 15-16, pp. 44-51.



ŞCOALA DE MUZICĂ „GEORGE ENESCU”, 

MUN. BĂLŢI





Ca şi pe timpuri muzica celebrului artist

fascinează publicul bălţean prin emoţionantele şi

palpitantele opere muzicale interpretate cu multă

măiestrie de elevii şcolii muzicale „G. Enescu” din

Bălţi - participanţi la ediţiele „Festivalului de muzică

şi creaţie al tinerilor interpreţi” ce-i poartă numele şi

de asemenea la Concursul Republican al tinerilor

Interpreţi „G. Enescu”.

TETELEA, Margarita. Enescu at Bălți: history and 

contemporaneity. In: Review of artistic education.

2018,nr. 15-16, pp. 44-51.







Români pe care Franța i-a făcut celebri: George Enescu, ... 



19. 03.2018 
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ORAŞUL BĂLŢI ARE O STRADĂ CU 

NUMELE MARELUI COMPOZITOR

„Complexitatea acestei personalități, vasta activitate a

marelui Maestrul, rolul special pe care l-a jucat în

dezvoltărea culturii și muzicii în timp și care se reflectă

într-o manieră cuprinzătoare în viața muzicală de astăzi,

sunt capabili să determine o exigență specială în ceea ce

privește Personalitatea, creația și activitatea lui Enescu în

părțile basarabene, în special în Bălți.



Avem un vast material care dezvăluie propagandă de

caritate și artă muzicală în activitatea maselor

desfășurată de Enescu. În arhivele din Bălți și Chișinău,

există documente și mărturii selectate, care

mărturisesc elocvent că George Lui Enescu nu i-a fost

frică să facă turnee complicate, în nebenefice condiții.

Acestea sunt virtuți care completează singularitatea

geniului enescian.”

TETELEA Margareta. Concursul George Enescu la Bălţi : note şi

impresii. In: Artă şi educaţie artistică : rev. de cultură, şt. şi practică

educaţională, 2006. Nr 2/3, pp. 173-177.



COLECŢIA DE MĂRCI







RESURSE ELECTRONICE

 Colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB http://primo.libuniv.md/

 https://incredibilia.ro/george-enescu/

 https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/139-de-ani-de-la-

nasterea-micului-jurjac-video-726936.html

 https://filarmonicaploiesti.ro/compozitori/george-enescu/

 https://radiochisinau.md/portret-george-enescu--cel-mai-

important-muzician-roman-din-istorie---115280.html

 https://ampress.ro/se-implinesc-65-de-ani-de-la-moartea-lui-

george-enescu/

 https://www.georgeenescu.ro/georgeenescu-ro_doc_19_despre-

george-enescu_pg_0.htm

 https://www.ro.biography.name/muzicieni/184-romania/463-

george-enescu-1881-1955

http://primo.libuniv.md/
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