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 Talentul multilateral şi mă-
iestria interpretativă a lui Eugen 
Verbeţchi s-a manifestat încă din 
anii de studenţie. Fiind student în 
anul III la Conservatorul din Chi-
şinău, el a fost invitat în grupul de 
clarinetişti al Orchestrei simfonice a 
Filarmonicii Moldoveneşti de Stat 
de către T. Gurtovoi, prim-dirijor al 
acestei orchestre, şi în curînd a de-
venit maestru de concert al clarine-
tiştilor. Cele mai dificile solouri la 
clarinet, cum ar fi în Simfonia nr. 6 
de P. Ceaikovsky, Simfonia nr. 2 de 
S. Rachmaninov, Simfoniile nr. 1 şi 
27 de N. Measkovsky, „Piniile Ro-
mei” de O. Respigni, au fost inter-
pretate cu brio de tînărul muzician. 

În scurt timp el a început să 
evolueze ca solist, devenind primul 
dintre interpreţii moldoveni care a 
evoluat cu Orchestra de cameră a lui 
Lev Markiz, interpretînd concertele 
compozitorilor A. Dimler şi K. Sta-
mitz; a înregistrat un şir de lucrări 
ale autorilor moldoveni cu V. Ro-
taru, A. Samoilă, A. Gherşfeld în 
fondul Radioteleviziunii cu orches-
tra Radioului Naţional. 
     Din anul 1962 E. Verbeţchi îşi 
perfecţionează măiestria la aspiran-
tura Conservatorului „N. Rimsky-
Korsakov” din Leningrad, în clasa 
renumitului profesor A. Ghensler. 

Revenind la Chişinău, tînărul muzi-
cian desfăşoară o activitate intensă 
şi multilaterală. Mai întîi el s-a ma-
nifestat în calitate de maestru de 
concert al grupului de clarinetişti în 
Orchestra Filarmonicii, apoi ca in-
terpret în concerte solistice şi ca par-
ticipant al ansamblurilor, evoluînd 
cu cei mai buni interpreţi moldoveni 
(Gh. Neaga, V. Levinson, S. Cova-
lenco, M. Muler, N. Tatarinov ş. a.), 
precum şi în concertele de cameră 
ale Institutului de Stat al Artelor şi 
în Sala cu Orgă deschisă recent. 

Trebuie de menţionat că for-
marea unui interpret atît de talentat 
precum e Eugen Verbeţchi a contri-
buit la faptul că mai mulţi compozi-
tori moldoveni au început să scrie 
pentru clarinet. Printre primele 
creaţii apărute sunt „Scherzino” şi 
„Studiul concertistic” de V. Polea-
cov, care, de altfel, şi-a început cari-
era sa muzicală în calitate de clari-
netist. Un şir de lucrări au fost con-
sacrate primului său interpret şi 
anume clarinetistului E. Verbeţchi. 
Printre ele sînt două Sonate pentru 
clarinet şi pian de S. Lobel, două 
Sonate pentru clarinet solo de Z. 
Tcaci, Sonata pentru clarinet şi pian 
de O. Negruţa, Concertul pentru 
clarinet şi orchestră simfonică de V. 
Simonov, precum şi un şir de piese 
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ca „Conexiune” de S. Buzilă, „Im-
provizaţie” pentru clarinet solo de S. 
Lungul şi una din cele mai recente 
creaţii – Piesa pentru clarinet solo de 
Gh. Ciobanu. Credem că şi „Piesele 
triste” ale aceluiaşi compozitor au 
fost realizate sub influenţa talentu-
lui interpretativ al lui E. Verbeţchi. 

Remarcăm faptul că un şir 
de creaţii camerale au fost compuse, 
ţinîndu-se cont de măiestria inter-
pretativă a lui Eugen Verbeţchi. Aşa 
sînt „Istoriile amuzante” pentru cla-
rinet şi cvartetul de coarde de Z. 
Tkaci, Sonata pentru clarinet şi pian 
de V. Zagorschi, dedicată lui V. Le-
vinson, dar luîndu-se în consideraţie 
duetul minunat al pianistului cu E. 
Verbeţchi, Sextetul pentru clarinet, 
trombon, xilofon, vioară, alto şi vio-
loncel, Cvintetul pentru clarinet şi 
cvartetul de coarde, precum şi Sona-
ta „Preludii” pentru clarinet şi vio-
loncel de B. Dubosarschi, ultimul 
opus fiind consacrat muzicienilor E. 
Verbeţchi şi N. Tatarinov. 
    V. Rotaru a realizat, în mod speci-
al pentru E. Verbeţchi, transcrieri 
pentru clarinet şi orchestra de came-
ră ale opusurilor sale – „Romanţa” 
şi „Balada”, care au fost înregistrate 
în 1980 la Studioul ”Melodia” din 
Moskova. Lucrări şi aranjamente 
originale au fost scrise de compozi-
torii moldoveni special pentru Sex-
tetul de clarinetişti „Everans”, creat 
de E. Verbeţchi. Aici se relevă, în 
primul rînd, O. Negruţa, cu aranja-
mentul renumitei „Glume” de J. S. 
Bach şi alte lucrări interesante, cum 
ar fi „Ragtime” şi „Potpuriu pe teme 
moldoveneşti”. Cîteva transcrieri 
pentru acest ansamblu a efectuat şi 
Gh. Şevcişin. Printre ele sînt Concer-
tul pentru trompetă şi sextet de T. 

Albinoni, cunoscutul „Vals” de E. 
Doga, precum şi celebrele lucrări ale 
lui Grigoraş Dinicu – „Hora stacca-
to” şi „Hora Mărţişorului”. 
            Menţionăm că unele creaţii 
ale compozitorilor moldoveni pen-
tru clarinet au fost interpretate de E. 
Verbeţchi special pentru concursuri.                                                             
Una dintre primele creaţii a fost 
„Piesa”  pentru clarinet solo (1979) 
scrisă de S. Lobel pentru Concursul 
internaţional din Chişinău. Tot aici 
se referă şi Concertul pentru clarinet 
şi orchestră de O. Negruţa, consa-
crat feciorului Alexandru – unul 
dintre cei mai talentaţi şi erudiţi 
elevi ai profesorului E. Verbeţchi. 

Pedagogia reprezintă un ca-
pitol important în activitatea lui E. 
Verbeţchi. Începînd activitatea di-
dactică în 1962, după absolvirea 
Conservatorului Moldovenesc de 
Stat, în anul 1971 el a venit  în frun-
tea catedrei Instrumente aerofone şi 
de percuţie, educînd, pe parcursul 
acestor ani, mai multe generaţii de 
muzicieni, care astăzi reprezintă cu 
demnitate şcoala profesorului său în 
toate colţurile lumii – în SUA, Ca-
nada, Israel, Australia. Încă în tim-
purile „cortinei de fier”  (1983), un 
turist american, vizitînd Moldova în 
componenţa unui grup turistic şi 
auzind despre „şcoala lui E. Ver-
beţchi”, a dorit să frecventeze lecţiile 
domniile sale. 

Începînd cu anii ’60, elevii 
lui E. Verbeţchi reprezintă cea mai 
numeroasă grupă de învingători ai 
concursurilor – atît cele republicane, 
cît şi cele internaţionale. În această 
privinţă numărul elevilor dumnea-
lui a depăşit numărul pianiştilor, 
violoniştilor, cîntăreţilor, adică al 
reprezentanţilor specialităţilor care 
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cel mai des participă la concursuri. 
În anii ’60, printre învingătorii con-
cursurilor la instrumente aerofone 
sînt Ion Crasnopolschi (1962), Vasilii 
Ichişceli (1965), Semion Duja (1967). 
Cît despre concursurile interrepub-
licane, şi aici numărul învingătorilor 
este destul de mare – V. Berlin, M. 
Coreţchi, I. Amelin (Kionig), A. 
Bancilă, I. Ciobanu. 

Remarcăm faptul că, în con-
diţiile selectării în cîteva etape a par-
ticipanţilor la concursurile inter-
naţionale la toate specialităţile inter-
pretative, se crea o nervozitate ma-
ximă, în rezultatul căreia dreptul de 
a reprezenta USSR la un asemenea 
concurs obţineau doar muzicienii de 
la Moskova sau Leningrad. Şi totuşi, 
doi dintre elevii lui E. Verbeţchi – 
Serghei Andrusenco şi Serghei Ce-
bâkin – au devenit diplomanţi şi la-
ureaţi ai concursurilor internaţiona-
le. 

În istoria nouă a Moldovei, 
numărul laureaţilor din clasa lui E. 
Verbeţchi a crescut considerabil – 
astfel, în diferiţi ani au cîştigat pre-
miul I la Concursul Internaţional de 
interpretare „E. Coca” S. Muşat, Ş. 
Râdvan, A. Stratan, A. Ţopa şi M. 
Tamazlâcaru. Locul II a obţinut V. 
Ambros şi S. Spânu, locul III – A. 
Cravcenco. Dintre ei, Ş. Râdvan şi S. 
Muşat au reprezentat cu cinste Mol-
dova la Concursul ucrainean al in-
terpreţilor la instrumentele de su-
flat. Ei au devenit laureaţi şi ai Con-
cursului Internaţional de interpreta-
re la instrumentele aerofone în or. 
Baranovici (Republica Belarusi). 

Activitatea interpretativă şi 
pedagogică a lui E. Verbeţchi ar fi 
prezentată incomplet, dacă n-am 
aminti despre încă un aspect al ta-

lentului multilateral al maestrului. 
Încă în anii de studii la aspirantura 
Conservatorului „N. Rimsky-Kor-
sakov” din Leningrad, muzicianul a 
evoluat în duet cu renumita pianistă 
N. Nuridjanean. După revenirea la 
Chişinăul natal, el a cîntat în diferite 
perioade cu G. Strahilevici, H. Tal-
maţchi, S. Covalenco, V. Levinzon. 
Astfel, experienţa interpretativă 
enormă şi simţul fin de ansamblu i-
au permis lui E. Verbeţchi să creeze 
o şcoală a măiestriei concertistice 
unice în felul său. 

Clasa lui E. Verbeţchi întot-
deauna s-a evidenţiat şi se evi-
denţiază prin nivelul înalt al evoluă-
rii în ansamblu. Maeştrii de concert 
sînt parteneri adevăraţi, egali, care 
simt şi pot să susţină interpretarea 
soliştilor. Nu întîmplător, la diferite 
concursuri au obţinut premii şi 
maeştrii de concert – I. Sunţova, N. 
Co-reţcaia, E. Rogozenco, A. Mora-
ru, S. Danilova.  

În veriga medie a învă-
ţămîntului muzical, şi alţi discipoli 
ai lui E. Verbeţchi activează cu suc-
ces, bunăoară L. Verbeţcaia (Cole-
giul „Şt. Neaga”), A. Criganuţa (Li-
ceul „C. Porumbescu”) ş.a. 

În prezent, Eugen Verbeţchi, 
aflîndu-se la apogeul gloriei îşi con-
tinuă ostentativ activitatea. Clasa 
domniei sale – cea mai numeroasă 
în Academia de Muzică, Teatru şi 
arte Plastice din Chişinău – se asoci-
ază cu un stup de albine: aici de di-
mineaţă şi pînă seara tîrziu lucrul 
sporeşte, au loc pregătiri pentru 
concursuri, examene, repetiţii ale 
sextetului „Everans”. Chiar şi în zi-
ua de miercuri, cînd maestrul pregă-
teşte noua generaţie de muzicieni în 
Liceul şi Colegiul de muzică din 
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Chişinău, în clasa domniei sale de la 
Academie mereu răsună muzica. 

E. Verbeţchi este tînăr, ener-
gic, plin de forţe fizice şi creatoare, 
nu-şi simte vîrsta, se dedică în între-

gime activităţii sale preferate. Îi do-
rim Maestrului să rămînă aşa cum 
este încă mulţi ani, bucurîndu-ne şi 
în continuare cu succesele discipoli-
lor săi. 
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