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„Consider persoana şi creaţia mea drept o parte
componentă a poporului moldav.”
(Zlata Tcaci)
Compozitoare, profesoară Zlata Tcaci s-a născut la 16 mai
1928 în satul Lozova, în familia violonistului, dirijorului şi
pedagogului Moise Berihman. Primele lecţii de muzică le ia la
vârsta de trei ani. Tatăl a fost cel care 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. În timpul celui de-al doilea
război mondial, se află la o casă de copii din oraşul Namangan,
Uzbekistan. Acolo organizează un ansamblu de copii şi face
primele încercări în domeniul compoziţiei. În 1943 familia se
reuneşte. Împreună cu tatăl său Zlata cântă la vioară în orchestra
Teatrului “Alişer Navoi” din oraşul Namangan.
În anul 1945 revine la Chişinău. Fiind elevă în clasa a zecea,
lucrează la o grădiniţă de copii în calitate de conducător
muzical, compune şi interpretează propriile sale creaţii. După
absolvirea cu menţiune a şcolii medii se înscrie la Universitatea
de Stat din Chişinău, Facultatea de Fizică şi Matematică, pe care
o abandonează, pentru a face studii la Conservatorul de Stat
“Gavriil Musicescu” (azi Academia de Muzică, Teatru şi Arte
Plastice), specialitatea “Muzicologie”, devenind licenţiată în
1953. Urmează clasa compoziţie a profesorului Leonid Gurov,
la aceeaşi instituţie (1958-1962).
După absolvirea Conservatorului, devine profesoară de
teoria muzicii la Şcoala de Muzică „Ştefan Neaga” (azi Colegiul
de Muzică „Ştefan Neaga”) din Chişinău, unde activează până în
1963. Ulterior îşi desfăşoară activitatea la Institutul de Arte
“Gavriil Musicescu” (1963-1984) şi Conservatorul de Stat
“Gavriil Musicescu” (1984-1993). În 1962 devine membru al
Uniunii Compozitorilor din Moldova (UCM), iar din 1973 –
membru al comitetului de conducere al UCM. Din 1970 până în
1985 – preşedinte al Comitetului Organizatoric pentru
promovarea Săptămânilor anuale pentru copii şi tineret.
Debutează în 1953 cu cântecul pentru copii N-am când să
mă plictisesc, pentru voce şi pian, versuri de Grigori Perov. În
1957 îi apare prima lucrare de proporţii – cantata Cântecul
Nistrului, versuri de Emil Loteanu.
Un loc prioritar în creaţia compozitoarei l-a ocupat muzica
pentru copii. Semnează primele creaţii pentru copii în istoria
teatrului muzical din Moldova – opera Capra cu trei iezi
(libretul de Grigore Vieru, 1966) şi baletul Andrieş (după
poemul omonim de Emilian Bucov, 1979).
Compune cântece pentru copii pe versuri de Grigore Vieru,
Aureliu Busuioc, Emil Loteanu, Aurel Ciocanu, Bogdan Istru,
Igor Creţu etc.

Creează operele Bobocel cu ale lui, Un pas de nemurire,
Unchiul din Paris; basmele muzicale Floarea cu şapte petale,
Micul Prinţ; cantatele Poemul Nistrului, Oraşul, copiii,
soarele, Plai de cânt, plai de dor; poemele-recviem Yad VaShem, Kadiş; suitele vocal-simfonice Şase cântece pentru
copii, vocal-coregrafice Răsai, soare, Hora florilor, Bună
dimineaţa şi corale Plaiul soarelui etc. Lucrările
compozitoarei Zlata Tcaci se remarcă prin coloritul național
al muzicii.
Este autoarea coloanei sonore la peste 30 de spectacole şi
unele filme. Compune muzică pentru majoritatea
instrumentelor: Concertul pentru vioară şi orchestră (în
memoria mamei), Sonata pentru violă şi pian, Sonata pentru
clarinet solo, Cvartetul de coarde, Concertul pentru două
flaute şi orchestra simfonică etc.
Semnează o serie de cărţi de muzică pentru şcolile medii:
Fluieraş de soc, Strop de rouă, Caruselul melodiilor, Sârba
prieteniei; scrie abecedarul musical Veselaâ azbuka. Este
autoarea primelor tratate metodologice din domeniu: Metoda
de aranjament coral şi Culegerea de dicteuri polifonice de
proprie compoziţie.
Desfăşurând o activitate de creaţie atât de intensă Zlata
Tcaci şi-a cucerit un loc destoinic în rândul compozitorilor. În
anul 1974 i se atribuie Titlul Onorific de Maestru Emerit al
Artei din Moldova, Premiul de Stat al Moldovei (1982), iar în
1998 – Ordinul Gloria Muncii.
Compozitoarea Zlata Tcaci s-a stins din viaţă la 1 ianuarie
2006. Din 2010 în Chişinău se desfăşoară Concursul Naţional
al tinerilor interpreţi “Zlata Tcaci”.
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Referinţe
Frumoase, curate ca roua, sunt cântecele Zlatei Tcaci
adresate celor mici. (…) Cred că nu există bucurie mai mare
pentru un artist decât aceea de a-şi vedea silaba, scrisă ori
sonoră, fluturând pe buzele celor mici.
***
Zlata Tcaci este unul dintre fondatorii muzicii moderne
pentru copii.
Grigore Vieru
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Cântecele Zlatei Tcaci izvorăsc din tezaurul artei populare
moldoveneşti, distingându-se printr-un caracter naţional
pronunţat.
Ilie Nisan

Rod al stilului personal al compozitoarei, stil născut din
îngemănarea 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
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