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ных для учителей музыки, помимо вокальных и хоровых произведений фигурируют и некото-
рые известные фортепианные миниатюры отечественных композиторов: Дойна Г. Няги, Бэту-
та С. Лобеля, Пейзаж (из цикла Акварели) А. Люксембурга и др. Данные пьесы были опубли-
кованы ранее (в 1961 и 1980 годах) в республиканской и всесоюзной печати. 

В 1990 г. данную серию музыкальных педагогических хрестоматий пополнило учебное посо-
бие Muzica în clasa 5 под совместной редакцией З. Ткач и С. Кроитору. Здесь были представлены два 
значительных фортепианных произведения молдавских авторов – Маски С. Лунгула и Праздник 
З. Ткач, которые пользуются особой популярностью в концертной и конкурсной республиканской 
практике. Обе пьесы были напечатаны ранее опубликованы в кишинёвском (1960 – Zi de sărbătoare 
и 1975 – Măşti) и московском (1964 – Праздник, 1987 и 1988 гг. – Маски) издательствах. В этот же 
сборник, помимо оперных и оркестровых партитур, были также включены и отрывки из некото-
рых симфонических произведений, переложенные для фортепиано: фрагменты из оперы Алексан-
дру Лэпушняну Г. Мусти, из Симфонии № 2 С. Лобеля (1-я часть), из балета Рассвет В. Загорского и 
др. Все вышеназванные учебные хрестоматии успешно используются в учебном процессе по кур-
су Основной инструмент (фортепиано) на музыкальных факультетах в республиканских ВУЗах и 
колледжах (отделения музыкального воспитания). 

Несколько фортепианных изданий, в состав которых вошли новые произведения совре-
менных молдавских авторов, осуществили отечественные композиторы. Так, в 1981 году под 
редакцией Павла Русу в Кишинёве увидел свет нотный сборник Piese pentri pian, в который 
были включены сочинения И. Маковея (Temă cu variaţii), Г. Мусти (Suită), В. Биткина (Alai 
sărbătoresc), Т. Тарасенко (Tocată) и П. Русу (Sonată). Две пьесы из фортепианной сюиты Г. 
Мусти (Joc haiducesc и Popas în codru) позже (1988) отобрали для своего сборника редакторы 
В.Левинзон и С. Коваленко. 

Первым молдавским джазовым сборником для фортепиано стало музыкальное издание 
Piese de jazz pentru pian (1986), составленное композитором Владимиром Биткиным. Здесь 
были опубликованы новые произведения Т. Кирияка (Codreneasca), О. Негруцы (O plimbare), 
В. Дынги (Contrast) и В. Биткина (Invitaţie la vals). Данный сборник позволил включить в ди-
дактический процесс джазового отделения Академии Музыки, Театра и Изобразительных Ис-
кусств сочинения не только зарубежных, но и отечественных авторов. 
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Articolul este adresat ciclului de  piese pentru pian „Leagăn de mohor” de Zlata Tcaci, care intră în repertoriul tinerilor 
interpreţi. Sunt  elucidate metodele şi tehnicile pianistice, în care sunt scrise miniaturile. Majoritatea pieselor denotă o tehnică 
strălucită în utilizarea limbajelor de tip folcloric. În articol sunt de asemenea reflectate mijloacele de expresie muzicală, folosite 
de compozitoare.
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The work presents a musicological and interpretative analysis of the piano peieces „Bristle Grass Cradle” written by the 
Modlovan composer Zlata Tcaci. The author examines the methods as  well as the pianistic techniques of each piece in part and 
analyses the melody, harmony, rhythm, accompaniment, form, structure, architectonics – all these for the purpose of making 
easier the undertanding of this creation and helping the young people who study music.

Keywords: composer, piano, pianist, melody, harmony, rhythm, construction, folklore.

Ediţia apărută în anul 1988 ocupă un loc aparte în creaţia compozitorului. Aceasta se datorează 
faptului că toată muzica de aici este consacrată tinerilor pianişti. Ceea ce deosebeşte acest album de 
creaţiile cunoscute de acest gen este faptul că dansurile, cântecele, horele şi sârbele se succed cu pie-
sele bazate pe mostrele naţionale ale popoarelor, ce au populat pământurile Moldovei din timpurile 
străvechi. Anume acest amănunt îi conferă acestei creaţii un suflu inedit, contemporan şi totodată plin 
de farmec şi fineţe. În acest fel, plăsmuirea caietului se bazează pe o viziune reuşită a autorului, arhi-
tectura lui edificându-se pe următoarele axe:

1. Melodii populare moldoveneşti.
2. Dansuri ţigăneşti.
3. Cântece şi dansuri găgăuze.
4. Cântece şi ritmuri bulgăreşti.
5. Melodii ebraice.
Aceşti piloni ai folclorului diferitor naţionalităţi fondează arhitectonica inovatoare a ciclului. În acest 

context se poate vorbi despre unele momente de educaţie polivalentă, pe direcţii diferite şi anume:
1. Prin diversitatea melodiilor – cunoaşterea folclorului muzical al naţionalităţilor, care locuiesc 

împreună într-o localitate.
2. Prin frumuseţea muzicii populare – educarea spiritului de comunicare între oameni de diferite 

naţionalităţi.
3. Prin prezenţa capodoperelor naţionale de cea mai înaltă calitate – educaţia gustului artistic.
4. Prin expunerea melosului în diverse facturi de compoziție – educarea tehnicii interpretative.
5. Prin sonoritatea melopeilor – educaţia spectrului emoţional la pianişti.
6. Prin varietatea ideilor componistice în angrenaj cu metode desăvârşite de aranjament – educa-

rea gândirii logice la interpreţi.
7. Prin splendoarea armoniilor – educaţia muzicală.
Majoritatea pieselor se axează pe un limbaj tehnic, specific unor facturi pianistice de tip studiu. 

Astfel, unele formule concrete de tehnică, predate în aceste creaţii, necesită o dezvoltare a digitației 
şi o antrenare mai migăloasă a mâinilor. Lucrând la aceste piese, elevul împreună cu profesorul face 
cunoştinţă cu forma, melodia, mijloacele armonice ale materialului de susţinere, armonia şi metodele 
de lucru asupra textului muzical. 

Totodată în compoziţia dată se observă o diversitate impresionantă a mijloacelor componistice. 
Astfel, compozitorul utilizează diferite metode, ce ţin de sfera armoniei, melodiei, de construcţie. Pe 
lângă acesta, se apelează la alternarea formulelor ritmice luate din folclor, precum şi la crearea inova-
ţiilor proprii în diferite succesiuni ale metrului. Se observă însă că la acel limbaj, destul de serios, pe 
care îl utilizează compozitorul, se găseşte foarte uşor o tălmăcire comodă pentru raţiunea elevului.

Din punct de vedere al valorilor artistice, acest ciclu se realizează pe câteva direcţii importante:
1. Concepţia şi aranjamentul construcţiilor muzicale.
2. Tehnica componistică şi limbajele ei.
3. Tehnica pianistică şi proiectarea acesteia.
4. Măiestria de a crea melodii originale.
5. Iscusinţa de a prelucra materialul de susţinere şi anume: diversitatea limbajelor în conlucrarea 

acompaniamentului cu construcţii melodice, folosirea metrului în diferite variaţii ritmice.
La fel se conturează în ciclu o metodă proprie de a structura planul tonalităţilor şi existenţa aces-
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tora într-o ambianţă concomitentă. Astfel, este vorba despre crearea unor ”etaje” sonore, formate din 
câteva straturi tonale. Pe acest fundal compozitorul foloseşte alternanţa şi cooperarea tonalităţilor 
într-un spaţiu sonor. În unele piese procedeul de etajare a planurilor tonale, se foloseşte prin scheme 
ingenioase de mare fineţe şi rafinament. Piesele din culegere pot fi clasificate în:

— piese create pe baza materialului scris în stil popular;
— piese în stil clasic;
— piese scrise în stil contemporan;
— piese cu program;
— muzică scrisă în formă de studii;
— muzică polifonică;
— piese în formă de cântec.
Din toate cele 35 de miniaturi, care se găsesc în ciclu, se evidenţiază în mod deosebit florilegiul de 

piese apropiate melosului popular. Astfel, se găseşte aici Sârba, Râceniţa şi Cadângea etc.
Muzica în stil folcloric se clasifică după caracterul său în modul următor:
1. Muzică de dans.
2. Cântec de jale.
3. Cântec vesel.
4. Bocet.
5. Cântec descriptiv.
6. Cântec narativ.
7. Cântec de glumă.
Pe lângă denumirile descrise mai sus, în ciclu se găseşte şi muzică cu titluri de alt gen. Spre exemplu:
— La noi.
— Bidineaua.
— Seceriş.
— Căluţul.
— Pânza.
— Cântec de leagăn.
— Ursul.
— La şezătoare.
Muzica de dans este prezentă şi prin următoarele titluri:

 Pe doi.
— Joc ţărănesc.
— Dans vechi.
— Pe şase.
Din cântecele de jale se evidenţiază denumirile:
— De alean.
— Măi băiete.
— Colacul.
Din cântecele cu elemente de bocet, se observă piesa:
— Cucuşor de pădure.
Cântec descriptiv este prezent cu:
— Din bătrâni.
Piesele scrise în formă de studiu sunt.
— Fluieraşul.
— Tocatina.
Piese compuse în limbaj contemporan sunt:
— Meditaţie.
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— De leagăn.
— Pe sub deal.
Cântec de glumă este prezent prin:
— Umorescă.
Polifonia se prezintă prin
— Canon.
Unele piese din ciclu pot fi interpretate împreună, una după alta, prezentându-se ca piese de efect 

într-un mini ciclu. Spre exemplu:
— Fata cu ochii verzi, prin caracterul său jucăuş, se asortează de minune cu următoarea miniatură:
— Măi băiete, care este scrisă într-un caracter trist.
Majoritatea creaţiilor denotă o tehnică strălucită în perfecţionarea limbajelor de tip folcloric. Asta 

se referă atât la aspectul componistic, cât şi pe plan instrumental. Din cele mai reuşite procedee, se 
evidenţiază modelarea structurilor metrice, cu aliaje complexe de alternări de tip 5/8 + 6/8; 3/4 + 2/4. 
Se evidenţiază metoda de a combina accentele folosite în ambianţă cu sincope, pe baza schemei de 
4/4, ce se asemuiesc ritmurilor naţionale găgăuzeşti şi bulgăreşti. Din alte procedee se mai observă 
armonizarea bogată, cu armonii ”suculente”, folosirea gamelor cu tonuri întregi, ceea ce oferă pieselor 
o atmosferă inedită. Se foloseşte pe larg o tehnică de virtuozitate, pe care o prezintă mişcările paralele 
şi contrare ale sunetelor în terţe.

Este folosită în combinaţii diverse tehnica acordurilor. În mod obligator sunt prezente şi broderii, 
care se intercalează foarte fin în textura sonoristică a partiturilor.

În concluzie, după toate cercetările făcute în spectrul artistic, interpretativ şi compoziţional, se 
remarcă faptul, că Leagăn de mohor este o creaţie foarte necesară în lista creaţiilor pentru pian. Aceas-
tă muzică se încadrează cu ideile sale destul de reuşite în funcţie de perfectarea repertoriului actual 
atât în muzica contemporană cât şi în cea naţională. Colecţia este solicitată în lucrul profesorilor în 
domeniul pianistic în condiţii, în care muzica autohtonă scrisă pentru pian este puțină şi nu satisface 
îndeajuns programele concertelor, festivităţilor şi concursurilor prezente. Pe lângă faptul, că piesele 
din acest ciclu se asimilează liber în raţionamentul elevului, ele în mod sigur se prezintă ca nişte biju-
terii incontestabile, ce înfrumuseţează pe bună dreptate orice festivitate pianistică.
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