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This article reveals one of the most famous and prodigious composer of the 
Republic of Moldova. His creation is mostly formed by two genres of music, vocal 
and choral. His artistic heritage can be analyzed from many points of view, such as 
thematic, artistic and a rich variety of ideas. The article also presents the main 
achievements of Teodor Zgureanu as a conductor of a row of highly-appreciated 
choirs, such as “Doina”, “Radioteleviziunea Naţională” and the student choir 
“Renaissance”. It is important to mention his repertoire analysis and the geogra-
phic locations of the concerts and competitions he participated in. His broad 
spectrum of ideas is highlighted as well as opinions and appreciation notes from his 
colleagues: composers, musicologists and music amateurs. The article is addressed 
not only to the specialists of this domain, but also to those who love the contempo-
rary choral art. 
 

În paleta muzicii corale ba-
sarabene din a doua jumătate a 
sec. XX- începutul sec. XXI cea 
mai bogată gamă de teme, culori 
stilistice şi surse tehnice de reali-
zare, incontestabil,  provine din 
creaţia maestrului Teodor Zgurea-
nu. Acest lucru este lesne expli-
cabil, dat fiind evoluţia Domniei 
sale de la dirijor al colectivelor 
corale spre cea de autor de cânte-
ce pentru copii şi prelucrări de 

melodii folclorice, apoi spre crea-
rea genurilor vocal-instrumentale 
ample (cantate, oratorii etc.),  pen-
tru a excela, în sfârşit,  la genurile 
cele mai complexe – de operă şi 
muzică simfonică.  

Succesul, negreşit, îşi are 
originea în fericita îmbinare – am 
putea spune, în „trinitatea” -  ce-
lor trei activităţii  ale sale: de diri-
jor, de compozitor şi de profesor. 
Or, toate acestea, după spusele 
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Domniei sale, „sunt echilibrate în 
raţiunea şi inima mea” [1].  

Succesele maestrului Teo-
dor Zgureanu provin din solida 
experienţă profesională a Domniei 
sale, acumulată în anii de studii şi 
mai apoi. „Am fost zguduit – scrie  
dânsul - de forţa titanică a talente-
lor marilor compozitori J. S. Bach, 
W. A. Mozart, J. Haydn, G. Han-
del, L. Beethoven, P. Ceaikovski, 
M. Musorgski, A. Borodin, G. Ver-
di, S. Rahmaninov, D. Şostakovici, 
G. Sviridov, B. Britten, I. Stra-
vinski [...]. Puteam ore în şir să le 
ascult muzica, să meditez asupra 
partiturilor, ca mai apoi să intro-
duc perlele lor în programele de 
concert ale corurilor, pe care am 
avut fericirea să le dirijez. Aceste 
partituri de căpătâi mi-au fost 
Academia mea componistică [...] 
De la aceşti corifei ai muzicii uni-
versale preluăm logica gândirii 
muzicale, formele expunerii mate-
rialului muzical, ei ne îndeamnă 
să ne gândim la cei, cărora le este 
destinată muzica. Apoi, utilizând 
procedee cunoscute ori mai puţin 
cunoscute, sau chiar neutilizate de 
nimeni, conduşi de ideea care ne 
este sugerată de subconştient, 
purcedem la expunerea pânzei 
sonore. Lucru migălos, dar şi fier-
binte! Sunt implicate şi sufletul, şi 
raţiunea.  Dacă raţiunea prevalea-
ză asupra sufletului, muzica va fi 
raţională şi rece. Dacă dictează 
numai inima, putem nimeri în altă 
extremă, a emotivităţii excesive. 
Eu personal – şi-n compoziţie, şi-n 
dirijare - mă conduc de acest echi-

libru moderat al forţelor creative” 
[1].     

Succesele compozitorului  
provin şi din înalta cultură şi spi-
ritul exigent  al realizării vastului 
său repertoriu  în timpul desfăşu-
rării activităţii  în calitate de diri-
jor al renumitelor colective corale. 
Amintim, că din 1966 maestrul T. 
Zgureanu timp de nouă ani a fost 
dirijor secund al Capelei Corale 
Academice „Doina”, cu care a sus-
ţinut sute de concerte prin Moldo-
va şi fosta URSS şi pentru care a 
compus primele piese („Inimioara 
mea”, „Mândruţo cu ochi ca mu-
ra”, „Stejarii”, „Vestitorul de fur-
tună” pe versuri  de P. Dudnic 
ş.a.), precum şi prima cantată  cu 
orchestra simfonică – „Ecoul 
gliei”, pe versuri populare. Ascen-
siunea spre culmile profesionalis-
mului a continuat când, între 1976 
- 1987, Teodor Zgureanu a fost 
conducător artistic şi dirijor al 
Corului Radioteleviziunii din 
Moldova. Cu acest prestigios co-
lectiv  a imprimat circa 500 de 
lucrări, inclusiv pe cele puţin cu-
noscute şi neinterpretate la Chişi-
nău: „Gloria” de A. Vivaldi, „Re-
quiem” de O. Kozlovski, „Re-
quiem” de J. Haydn, „Dido şi 
Eneas” de H. Purcell, creaţii laice 
de G. Musicescu. Au fost interpre-
tate lucrări de compozitorii din 
Republica Moldova L. Gurov, S. 
Lungu, E. Doga, V. Zagorschi, Z. 
Tkaci, Gh. Mustea, M. Kolsa. În 
această perioadă a compus orato-
riile „Pământul meu”, „Moldova”, 
diverse piese, prelucrări de folclor 
ş.a. 
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În sfârşit, culminaţie a de-
venit „ideea de a forma un cor 
deosebit cu numele „Renaissan-
ce”, care să întruchipeze renaşte-
rea valorilor naţionale,  revitaliza-
rea muzicii corale bisericeşti din 
Basarabia, care a suferit cel mai 
mult, fiind mutilată odată cu loca-
şurile sfinte” [1]. Modelată şi diri-
guită corespunzător cerinţelor ar-
tei corale de la sfârşit de mileniu, 
formaţia „se caracterizează prin 
mobilitate tehnică, cultura ansam-
blului, repertoriu variat ca stil” 
[2]. Această formaţie a dăruit 
publicului, însetat de impresiile 
muzicale de care a fost lipsit dece-
nii de-a rândul,  creaţii de o înaltă 
valoare spirituală de compozitorii 
renascentişti J. Despres, Orlando 
di Lasus, A. Lotti, Cl. Monteverdi, 
L. Marezio, A. Vivaldi, precum şi 
capodopere naţionale - Cântări de 
la Mănăstirea Putna, lucrări de M. 
Berezovski, G. Musicescu, E. Man-
dicevski. Este important de men-
ţionat, că multe din creaţiile din 
repertoriul corului (circa 80) au 
rămas în istoria culturii ţării, fiind 
imprimate de Radiodifuziunea 
Naţională.  

Dat fiind înaltul profesio-
nalism, ţinuta scenică decentă, 
repertoriul variat şi complex este 
uşor explicabil faptul prezentării 
strălucite a colectivului în cadrul 
concursurilor naţionale şi interna-
ţionale în Europa, unde a câştigat 
premii  importante şi s-a plasat pe 
locuri de frunte. Corul este deţină-
torul Premiului Mare Naţional şi 
Premiului Ministerului Tineretu-
lui şi Sportului din R. Moldova.  

   Maestrul Teodor Zgureanu, 
împreună cu discipolii săi, a dat 
viaţă concertistică multor lucrări 
ale compozitorilor din republică, 
susţinând cu ardoare afluxul nou-
lui val componistic din perioada 
actuală. Vom numi, spre exemplu, 
prezenţa cea mai activă a corului 
în cadrul multiplelor ediţii ale 
Festivalului Internaţional „Zilele 
muzicii noi” cu  creaţii de ultimă 
oră (în particular, ale lui V. Ciolac: 
„Requiem”, „Liturghia Ioan Gură 
de Aur”, „Stabat Mater”). De re-
marcat, că la acest festival a avut 
un mare ecou şi muzica sa.  

Este de neuitat succesul 
creaţiei „Clopote astrale”. Inter-
pretată cu concursul compozito-
rului şi dirijorului I. Sanabria din 
Spania, ea a demonstrat odată în 
plus, că autorul  cunoaşte la per-
fecţie toate secretele scriiturii co-
rale. Prezentată în sălile de con-
cert lucrarea de fiecare dată are un 
succes mare. Mai mult ca atât, 
creaţia ne face cinste şi peste hota-
rele ţării, ea fiind primită cu viu 
interes nu numai de ascultătorii 
amatori, dar şi de personalităţi 
din domeniu. Emoţionant a fost, 
spre exemplu, interpretarea lucră-
rii în Catedrala „Maria Himmelfa-
ahrtu” din oraşul Steinfeld, Ger-
mania, când parohul bisericii, dr. 
Norbert Hartmann, a calificat-o 
drept „poem feeric de o frumuseţe 
rară” [1]. 

Un alt eveniment impor-
tant a fost premiera operei „Dece-
bal”, prezentată în cadrul Festiva-
lului Internaţional al Vedetelor de 
Operă şi Balet „Invită Maria Bie-
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şu”. Creată în 1999 pe versurile de 
o mare forţă artistică ale regreta-
tului Victor Teleucă, scrisă într-un 
limbaj muzical accesibil, sprijinit 
pe ritmuri de marş şi dans, pe 
intonaţii ale cântărilor religioase şi 
ale cântecelor folclorice de uz coti-
dian, pe sonorităţi ale apelurilor 
de luptă,  această opera monu-
mentală istorică „constituie cea 
mai reprezentativă creaţie naţio-
nală ”[3]. Meritul lucrării pentru 
procesul de creaţie din republică 
este greu de subapreciat: ea a 
completat vidul din domeniul 
genului respectiv, vid ce continua  
din anii 80, deoarece după  „Ale-
xandru Lăpuşneanu” de Gheor-
ghe Mustea nu s-a mai scris nici o 
operă. 

Compunerea operei „De-
cebal” a urmat după o fertilă acti-
vitate în domeniul muzicii corale 
şi al genurilor vocal-simfonice de 
proporţii (oratoriul dramatic „Şte-
fan cel Mare”, „ Noaptea Sfântu-
lui Andrei” etc.). Încurajat de co-
legi, care au remarcat că are „sto-
fă” de compozitor de operă şi, mai 
ales, de renumitul bas Ion Paulen-
cu, Teodor Zgureanu a purces la 
lucru. Studiul migălos al multor 
surse istorice despre ultimul rege 
dac (86-106), despre momentul 
genezei poporului nostru, colabo-
rarea fructuoasă cu libretistul – 
merituosul poet Victor Teleucă – a 
adus la apariţia unei „perle naţio-
nale”, a unui spectacol muzical de 
proporţii, dedicat  reconfirmării 
originii neamului. Iată de ce lucra-
rea a avut un mare răsunet social. 
La Festivalul sus-numit publicul 

opera a fost aplaudată în picioare 
timp de douăzeci de minute! Ea a 
fost înalt apreciată de colegii, de 
personalităţi cu renume, printre 
care, în primul rând,  faimoasa 
Maria Bieşu. 

În ce rezidă succesul parti-
turilor muzicale ale lui Teodor 
Zgureanu? Primul pivot este, de-
sigur, „divina inspiraţie”, pe care 
Domnia sa o simte de fiecare dată, 
când purcede la realizarea unui 
nou concept. Această inspiraţie iz-
vorăşte din înalta responsabilitate 
a autorului faţă de interpreţi, as-
cultători, colegi de breaslă. Res-
ponsabilitatea faţă de contempo-
rani, predecesori şi urmaşi. Faţă 
de Dumnezeu, privirea şi încura-
jarea Căruia le simte mereu, fapt 
care îi dă puteri inepuizabile: „Su-
pravegheat de Dumnezeul meu, 
îmi sporeşte lucrul”– zice maes-
trul [1].    

Lucrările religioase ale lui 
Teodor Zgureanu reprezintă, ne-
greşit, locul de cinste în  tezaurul 
său componistic.  „Cel ce cântă ru-
găciunea se roagă dublu, se pare, 
cel ce compune cântare Mântuito-
rului este ocrotit de Dumnezeu”- 
consideră compozitorul [1]. Şi are 
perfectă dreptate. Variatul şi bo-
gatul aport al lui Teodor Zgurea-
nu în domeniul susnumit a lărgit 
considerabil aria repertorială a co-
lectivelor din republică. Este vor-
ba de rugăciunile ortodoxe bise-
riceşti „Tatăl nostru” şi „Hristos a 
înviat”, „Oratoriul Psalmilor” du-
pă David (pentru cor omogen, so-
list bas şi orchestră simfonică), 
„Imnele Sfintei Liturghii a lui Ioan 
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Gură de Aur”,  Oratoriul „Noap-
tea Sfântului Andrei”, „Psalm 
după David Nr. 119”, „Psalm du-
pă David Nr. 50”, ”Alleluia”, 
”Cantate Domine”, Poemul simfo-
nic „Lumină din Lumină” şi alte 
lucrări ale compozitorului. Multe 
din ele au fost prezentate şi peste 
hotarele ţării. Spre exemplu, „Im-
nele Sfintei Liturghii a lui Ioan 
Gură de Aur” au fost auzite în 
România, Ungaria, iar în Germa-
nia, după interpretare „oameni ti-
neri şi în vârstă murmurau rugă-
ciuni cu ochii în lacrimi” – îşi 
aminteşte compozitorul [1]. 

Un al doilea pivot este, 
cert, interesul pentru teme şi idei  
mari, importante. Este vorba, în pri-
mul rând, de compartimentul 
creaţiei care cuprinde lucrările cu 
tematică istorică, dedicate unor 
personalităţi ilustre ale neamului 
şi paginilor glorioase din trecutul 
ţării. Oratoriul dramatic pentru 
cor mixt, solişti, declamatori şi 
orchestră simfonică „Ştefan cel 
Mare şi Sfânt”, opera „Decebal”, 
muzica pentru spectacolul „Ioan 
Vodă cel Viteaz” , creaţia pentru 
cor a cappella „Închinare lui Petru 
Movilă”, Poemul simfonic „Mări-
re Burebista” sunt fără îndoială 
reuşitele compozitorului, ce vor vi 
ascultate şi studiate de noi şi noi 
generaţii de ascultători şi specia-
lişti în materie, încă mulţi, mulţi 
ani înainte. 

Din tezaurul componistic 
al lui Teodor Zgureanu fac parte 
şi creaţiile de proporţii mai mici. Este 
vorba de piesele corale lirice şi fi-
losofice, cele vocal-camerale, pre-

lucrările de melodii populare, mu-
zica pentru copii. Deşi au un con-
ţinut mai cameral, acestea aparţin 
tematicii serioase deoarece sunt 
scrise pe versuri de o certă valoare 
artistică. Aşa creaţii ca lucrările 
corale „Ninge”, „Peisaj de iarnă”, 
„Elegie” ş.a., se deosebesc prin 
particularităţi distincte, „concep-
ţia inedită, [...], noutăţi de factu-
ră”, iar „ în fiecare piesă realizarea 
muzicală a intenţiei este profun-
dă, personală, impulsionându-l pe 
ascultător [...] să trăiască intens 
emoţiile şi stările pe care autorul 
le-a exprimat în creaţiile sale” [2]. 
Este lesne de înţeles de ce piesele 
corale ale lui Teodor Zgureanu  se 
menţin în repertoriul multor co-
ruri şi sunt incluse în programele 
concursurilor respective. 

Alături de profunda spiri-
tualitate a conţinutului şi apelarea 
la teme majore de un mare răsu-
net social, al  treilea pivot, în care 
rezidă succesul muzicii sale este, 
negreşit, indispensabila legătură cu 
originea naţională, cu nesecata co-
moară a folclorului.  

Această legătură organica 
se resimte chiar şi în predilecţia 
compozitorului pentru poezia po-
pulară sau cea de autor de natură 
folclorică (spre exemplu, a lui P. 
Dudnic). Dar îndeosebi prove-
nienţa românească a artei sale se 
resimte în limbajul muzical al tutu-
ror  lucrărilor semnate, de orice con-
cept sau tematică ar ţine ele -  în-
cepând cu prelucrările folclorice şi 
terminând cu cele mai complexe 
creaţii. Pentru a demonstra aceas-
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tă idee, vom reaminti doar câteva 
opusuri ale lui Teodor Zgureanu.  
         Primul exemplu extrem de 
elocvent este lucrarea vocal-
simfonică inspirată de textele 
biblice ale psalmilor lui David 
pentru solist bas, cor pe voci egale 
şi orchestră - Oratoriul Psalmilor. 
În cele opt secţiuni  ale creaţiei 
melodica de origine bizantină, ce 
dă lucrării o mireasmă arhaică 
orientală, se împleteşte măiestrit 
cu elementele muzicii naţionale 
folclorice româneşti: monodia fa-
gotului din Partea a doua are un 
pronunţat caracter doinit; este evo-
cată sonoritatea clopotelor; se aud 
mereu formule melodice păsto-
reşti;  în  Partea a patra se utilizea-
ză modul doric, iar în a Cincea -  
frigic etc. Este extrem de impor-
tant de remarcat faptul, că latura 
naţional-folclorică este  împletită 
în ţesătura sonoră a Oratoriului cu 
alte straturi stilistice – cu elemen-
tele polifonice, procedeul de  
declamaţie colectivă ce evocă un 
cadru teatral-dramatic (de exem-
plu, indicaţia autorului „declama-
ţie frenetică, cu spaimă”), structu-
rile glisandi, apogiaturile duble, 
straturile sonore disonante, cluste-
rele (inclusiv, provenite din proce-
deul divisi  a sopranului I şi II pe 
secunde mici) şi alte procedee ale 
scriiturii moderne, multe „inven-
tate” de însuşi autorul.   

Un alt exemplu al polisti-
listicii, al utilizării noilor procedee 
alături de cele originare din fol-
clorul naţional îl găsim în piesele 
corale apărute relativ recent 
(„Ninge”, pe versuri de P. Dud-

nic; ”Peisaj de iarnă”, pe versuri 
de E. Loteanu ş.a.), în care parti-
cularităţile naţionale (de exemplu, 
intonaţia secundei mici descen-
dente, „de suspin”) se îmbină cu 
improvizaţia liberă, factura polifo-
niei eterofone, clustere de patru 
sunete expuse în secunde mici în 
două octave –„ efect puternic al 
reverberaţiei sonore” [2].  

De remarcat încă o parti-
cularitate a creaţiei lui Teodor 
Zgureanu – interferenţa genurilor. 
Este vorba de elementele muzical-
teatrale în lucrările vocal-instru-
mentale ample („Oratoriul Psal-
milor”, Oratoriul dramatic „Ştefan 
cel Mare şi Sfânt” etc.); predomi-
narea scenelor corale, „pătrunde-
rea stilului vocal în stilul instru-
mental” [4, p. 72] al scenelor sim-
fonice din opera „Decebal”,  pre-
cum şi în partitura  poemelor sim-
fonice („Mărire Burebista”, „Lu-
mină din Lumină”) etc. Suntem 
întru totul de acord cu părerea, că 
„evoluţia creaţiei lui în calitate de 
compozitor şi de dirijor demon-
strează convingător că pentru un 
adevărat profesionist nu există 
graniţe de netrecut între muzica 
vocal-corală şi cea simfonică” [4, 
p. 74]. 

Dar totuşi, care este secre-
tul succesului de compozitor şi di-
rijor al lui Teodor Zgureanu? O 
variantă de răspuns ar fi că succe-
sul vine de la sine deoarece maes-
trul este „permanent la curent cu 
noutăţile din lumea compoziţiei 
muzicale”, că este un „compozitor-
investigator, ce experimentează 
mult şi verifică expresivitatea so-
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luţiilor, procedeelor de factură şi 
armonice”, că sunt „evidente ră-
dăcinile naţionale, gustul artistic 
rafinat,  sentimentul nobleţei şi fe-
nomenul purităţii caracteristic fol-
clorului” [2].  

Succesul, poate, reiese şi 
din faptul, că „munca pentru el a 
însemnat întotdeauna o datorie, 
dar şi o necesitate şi ea l-a înălţat” 
[5, p. 5]. Totodată performanţele 
se datorează, sigur, şi marii griji şi 
responsabilităţi, pe care le are 
Domnia sa în activitatea-i didacti-
că (şi nu numai), întru sporirea 
nivelului etic al generaţiilor în de-
venire, orientarea lor spre valorile 
spirituale şi spre credinţă. Or, 
„Teodor Zgureanu atribuie muzi-
cii corale un important rol social şi 
educativ” deoarece „corul şi mu-

zica corală au partea lor de contri-
buţie în formarea universului mo-
ral al omului, altoindu-i anumite 
calităţi: sensibilitatea, afectivita-
tea, insistenţa, perseverenţa, înţe-
legerea profundă a realităţii şi a 
omului ca personalitate, creşterea 
lui spirituală, dragostea de ţară şi 
de neam etc.” [5, p. 6-7]. 

Dar mai cu seamă, inspira-
ţia şi reuşita provin, credem, din 
mediul emotiv-sufletesc, pe care şi 
l-a creat pe parcursul vieţii:” Fie-
care om de bună-credinţă, care cu 
adevărat îl are pe Dumnezeu în 
sufletul său şi lucrează pentru bi-
nele omenirii, neapărat va fi în-
conjurat de oameni buni, va fi 
ocrotit de Dumnezeu”[1].  
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