
REFLECŢII ASUPRA EVOLUŢIEI  
TINERILOR INTERPREŢI  

LA INSTRUMENTELE DE ALĂMURI  
LA JOCURILE DELFICE 

 
REFLECTIONS ON THE EVOLUTION OF YOUNG PERFORMERS 

ON BRASS INSTRUMENTS AT THE DELPHIC GAMES 
  

 
Anatol CAZAC, 
lector superior, 

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, 
competitor, 

Institutul Patrimoniul Cultural al Academiei de Ştiinţe  
a Moldovei 

  
 

The topical problem approached in the article „Reflections on the evolution of young 
performers on brass instruments at the Delphic Games” tackles certain recent cultural and 
artistic events which took place in Chisinau: the second edition of the Delphic Games for the 
Youth from the Commonwealth of Independent States (CIS) and the 11th edition of the 
Municipal Competition for Children`s Brass Bands. Both the performance of the 
participants and the work of the juries are analysed in the present article. Not only the 
positive aspects of the activity of the juries are mentioned but the weak facets as well. 

The article comprises a number of methodological recommendations necessary for the 
improvement of the quality of future editions of these competitions. 
 

Prima ediţie a Jocurilor Del-
fice pentru tineret ale ţărilor mem-
bre ale C.S.I. a avut loc în oraşul 
Breansk, Rusia, în anul 2002. In-
terpreţii la instrumentele de suflat 
de alamă şi instrumentele de 
suflat din lemn au concurat într-o 
singură grupă. Din Republica 
Moldova la nominaţia Instrumen-
te de suflat au participat L. Puşcă 
– nai, D. Boldumea – clarinet, (Li-
ceul „C. Porumbescu”), A. Afana-
siev – corn (Liceul „S. Rahmani-
nov”), I. Negură – flaut, D. Han-
ganu – trompetă, A. Ţapeş – trom-
bon (AMTAP), care s-au învredni-

cit de următoarele rezultate: A. 
Afanasiev – Medalia de Aur, D. 
Hanganu – Medalia de Bronz, I. 
Negură – Diplomă. 

Desigur că decizia Comite-
tului Organizatoric al Jocurilor 
Delfice de a promova cea de-a 
doua ediţie în Republica Moldova 
reprezintă o mare onoare pentru 
noi toţi – cei care activăm în 
domeniul artei, pe de o parte, dar 
presupune şi asumarea unei mari 
responsabilităţi atât ce priveşte 
evoluarea reprezentanţilor noştri, 
dar şi, mai ales, în organizarea 
primirii, cazării, asigurării cu săli 
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pentru repetiţii a concurenţilor 
din Rusia, Ucraina, Kazahstan, 
Belarusi. 

În Moldova, pregătirea către 
aceste jocuri, a început cu mult 
mai înainte, anume în primăvara 
anului 2004, (lunile mai, iunie). 
Atunci au avut loc primele pre-
selecţii la toate compartimentele. 
Cei implicaţi: elevii, studenţii, 
profesorii, corepetitorii de la 
liceele de muzică „C. Porumbes-
cu”, „S. Rahmaninov”, C.R.M „Şt. 
Neaga”, AMTAP au avut atitudi-
ne serioasă faţă de aceste evoluări; 
au manifestat interes deosebit, 
deoarece astfel de competiţii au 
avut loc la Chişinău pentru prima 
dată. La începutul lunii septem-
brie s-a realizat o a doua preselec-
ţie, scopul ei fiind ca „cei mai buni 
dintre cei buni” să prezinte la nivel 
şcoala interpretativă din Republi-
ca Moldova. 

Scopul organizării acestor 
Jocuri a fost şi rămâne renaşterea 
Jocurilor Delfice (JD), care îşi au 
originea în Antichitate, asemeni 
Olimpiadelor. Spre deosebire de 
cele sportive, care au o amploare 
foarte mare, JD din artă şi-au 
pierdut din farmecul lor pe par-
cursul a sute de ani în urmă. Du-
pă cum menţionează Aurelian 
Dănilă, doctor în studiul artelor, 
la aceste jocuri participă deocam-
dată ţările C.S.I. (ex-Republici 
Unionale), dar există, cu speranţa 
că vor adera şi alte ţări ale comu-
nităţilor internaţionale. 

Am avut onoarea să fiu 
secretarul Juriului, de aceea, în 
cele ce urmează, mă voi referi în 

special la nominaţia Instrumente 
de suflat (alamă). 

Participanţii au fost reparti-
zaţi în două grupe de vârstă: pri-
ma 10-15 ani şi a doua 16-21 ani. 
La ambele grupe de vârstă cerin-
ţele au fost identice: să interpre-
teze câte o piesă scrisă în formă 
amplă şi una monopartită. Com-
pozitorii au reprezentat diferite 
epoci: renaşterea, romantismul, 
clasicismul, epoca contemporană. 
Deosebirea constă în faptul că re-
prezentanţii grupei a doua inter-
pretau programe mai complexe. 

În grupa de vârsta 10-15 ani 
au participat doar patru concu-
renţi: Ion Andronache (trompetă) 
– Republica Moldova; Victor Cio-
banu (corn) – Republica Moldova; 
Evghenii Kondratiev (trompetă) - 
Rusia şi Vladislav Pontus (corn) – 
Belarusi. Conform cerinţelor, par-
ticipanţii erau obligaţi să interpre-
teze o piesă în formă amplă (o 
mişcare sau două) şi o piesă la 
dorinţă. Reprezentantul din Rusia 
n-a avut în programul de evoluare 
piesă amplă, dar i-a fost permis să 
participe. Înainte de a începe inter-
pretarea, acest elev, Evghenii Kon-
dratiev, a spus că dedică evoluarea 
sa, copiilor care au decedat în 
urma actului terorist din Beslan. 

Toţi participanţii din grupa 
mică au evoluat cu succes, dar ca 
întotdeauna au fost interpreţi care 
s-au relevat pe fonul celorlalţi. De 
data aceasta s-a făcut remarcat Ion 
Andronache (trompetă) – Repu-
blica Moldova, care a fost premiat 
cu medalia de aur. Locul doi şi 
medalia de argint le-a obţinut 
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Evghenii Kondratiev (trompetă) – 
Rusia – locul trei şi medalia de 
bronz i-au revenit lui Vladislav 
Pontus (corn) – Belarusi. 

În grupa de vârsta 16-21 ani, 
au participat nouă concurenţi: 
Eduard Langhe (corn), Alexei 
Mahtadui (tuba), Mihail Cozlov 
(trompetă) – Belarusi; Ergazî Taşi-
mov (trompetă) – Kazahstan; 
Mihail Cij (trompetă), Evghenii 
Iacovlev (trompetă) – Rusia; Ale-
xandru Ţapeş (trombon), Chiril 
Miron (corn), Alexandru Molo-
cenco (trompetă) – Republica Mol-
dova. Desigur că aici programele 
au fost mai complicate, iar calita-
tea interpretării mai bună. Spre 
regret, şi în această grupă de 
vârstă au fost „surprize”, repre-
zentantul din Rusia Evghenii Ia-
covlev şi reprezentantul din Mol-
dova, Alexandru Molocenco, n-au 
avut incluse în programele lor 
piese de formă amplă, dar având 
în vedere că numărul participan-
ţilor n-a fost atât de mare, juriul 
le-a permis să participe la concurs. 

Juriul a activat în următoa-
rea componenţă: 

1. Volkov Nikolai Mihailovici 
– Republica Belarusi – preşe-
dinte. Şef catedră la Acade-
mia de Muzică din Misk, 
doctor în ştiinţe, profesor 
universitar (trompetă). 

2. Osadcii Taras Nikolaevici, 
Ucraina – solist al Orchestrei 
Naţionale din Kiev (corn). 

3. Afanasiev Viktor Vasilievici, 
Rusia, Maestru în artă din 
Cazahstan, general – locote-
nent, profesor universitar la 

Conservatorul „P. I. Ceai-
kovski” din Moscova (dirijor). 

4. Jumakenov Kairula Akro-
maşevici, Cazahstan, laureat 
al concursurilor internaţio-
nale, profesor universitar la 
Academia Naţională de Mu-
zică din Cazahstan. (Dum-
nealui din motive necunos-
cute, nu s-a prezentat). 

Cel mai interesant moment 
pentru mine, au fost comentariile 
membrilor juriului, despre evo-
luările participanţilor la concurs. 
Domniile lor au ţinut cont la apre-
ciere de toţi factorii care regle-
mentează procesul de interpretare 
la instrumentele de suflat, cum ar 
fi: poziţia în timpul interpretării, 
emiterea sunetelor – unul dintre 
cei mai importanţi factori ai aces-
tui proces: dacă emiterea şi calita-
tea sunetului va fi sub nivel, nu se 
poate obţine o interpretare reuşi-
tă. De asemenea, o atenţie sporită 
s-a acordat respiraţiei interpretati-
ve, care contribuie evident la in-
terpretarea corectă a propoziţiilor 
şi a frazelor muzicale; intonaţiei, 
care lasă de dorit în cazul multor 
interpreţi. Desigur, n-a rămas în 
afara atenţiei şi factorul psiholo-
gic. Participanţii şi-au dat bine 
seama că evoluează la un concurs 
prestigiu, deosebit de cele desfă-
şurate în cadrul instituţiilor lor 
sau în cele republicane. Reieşind 
din cele expuse, juriul a repartizat 
locurile în felul următor: 
1. Alexei Mahtadui – Belarusi 

(tuba), locul I, medalia de aur. 
2. Eduard Lahghe – Belarusi (corn), 

locul II, medalia de argint. 
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3. Chiril Miron – Moldova (corn), 
locul III, medalia de bronz. 

Spre regret, din partea Re-
publicii Moldova n-a fost nici un 
reprezentant în juriu.  Toţi au fost 
nedumeriţi. Poate din această cau-
ză, Alexandru Ţapeş a fost plasat 
pe locul V (menţionat cu diplo-
mă). După părerea mea, el merită 
locul I. N-am fost de acord cu de-
cizia juriului, dar conform regula-
mentului n-am avut dreptul să mă 
implic. În această ordine de idei, 
nu pot trece cu vederea o anumită 
contradicţie. Decizia preşedintelui 
juriului, Dl Volkov, şef-catedră 
„Instrumente de suflat” (alămuri) 
din R. Belarus contravine opiniei 
preşedintelui comisiei la exame-
nul de licenţă din AMTAP, din 
anul 2005 – dl Skorohodov – şef 
catedră „Instrumente de suflat din 
lemn” Minsk, Belarusi. După ce 
au interpretat programele, absol-
venţii A. Ţapeş, I. Negură, D. 
Aculov, P. Panico, dl Skorohodov 
a recunoscut în faţa catedrei 
„Instrumente de suflat şi percu-
ţie” de la AMTAP că la Academia 
de Muzică din Minsk, Belarusi nu 
există studenţi care ar avea o 
asemenea pregătire. Problema ju-
riului a fost, este şi va fi subiectul 
de discuţie la majoritatea concur-
surilor. Despre aceasta mărturi-
seşte şi Concursul municipal al 
colectivelor de fanfară de copii 
ediţia 11-a din luna mai, 2004, în 
Parcul Central al capitalei, organi-
zat de către Departamentul Edu-
caţie, Tineret şi Sport al Primăriei. 

Un moment emoţionant-tra-
gic a fost vestea despre trecerea în 

nefiinţă a colegului nostru Ion Ca-
tană, dirijor la şcoala nr. 59, dece-
dat cu o zi înaintea concursului. 
Faptul a fost anunţat de către Dna 
Valentina Cujbă, vice-director al 
Departamentului, care a propus 
un minut de reculegere. 

Ediţia dată s-a deosebit de 
cele precedente în ceea ce priveşte 
mai multe momente.  

În cuvântul de salut adresat 
participanţilor la concurs de către 
Dl Alexandru Roman – directorul 
Departamentului Educaţie, Tine-
ret şi Sport, s-au adus mulţumiri 
directorilor de licee, gimnazii, 
şcoli, care contribuie şi susţin acti-
vitatea fanfarelor de copii, dirijori-
lor pentru munca depusă şi pro-
pagarea muzicii de fanfară, copii-
lor le-a urat succese atât la con-
curs, cât şi la examenele de pro-
movare şi absolvire. 

Înainte de concurs au avut 
loc două întruniri ale conducăto-
rilor de fanfară la Departament, la 
care au fost concretizate data des-
făşurării concursului, durata evo-
luării colectivelor, condiţiile, ce-
rinţele etc. S-a convenit ca durata 
evoluării fiecărui colectiv în parte 
să nu depăşească 18-20 minute, iar 
în program să fie incluse piese 
având caracter diferit, şi de diver-
se genuri: piesă clasică, marş, vals, 
piesă contemporană, piesă popu-
lară.  

Aceste condiţii au fost 
acceptate unanim de către dirijorii 
prezenţi: A. Condrea, V. Vescu, G. 
Pendus, G. Silivestru, A. Cazacu, 
L. Bondarenco. Au fost propuse 
mai multe candidaturi şi în juriu 
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printre care: Dnii P. Goia, I. Cras-
nopolschii, I. Cetulean, I. Talpă 
etc. Juriul şi-a desfăşurat activita-
tea în următoarea componenţă: P. 
Goia – Maestru în arte; P. Beregoi 
– dirijor în fanfara Prezidenţială; I. 
Ciobanu – Maestru în Artă; N. 
Usaciov – Maestru în artă, dirijor 
militar în rezervă. 

A trezit nedumeriri compo-
nenţa numerică a juriului, alcătui-
tă din patru persoane, tradiţional 
juriul fiind alcătuit dintr-un nu-
măr impar de persoane. 

Se ştie că membrii juriului 
nu sunt remuneraţi conform efor-
tului depus, dar odată ce acceptă 
participarea, trebuie s-o facă profe-
sional, obiectiv, omeneşte, fiindcă 
majoritatea dirijorilor de fanfară 
sunt buni specialişti şi îşi dau 
foarte bine seama cine şi cum in-
terpretează programele, cum este 
efectuat acordajul etc. 

O altă problemă vizează 
maeştrii de concert sau cum li se 
mai spune invitaţii care ajută or-
chestra. Unii conducători de fan-
fară sunt categoric împotrivă ca în 
fanfarele de copii, îndeosebi la 
concurs, să participe aceste per-
soane, pledând pentru faptul că 
concurează doar elevii de la liceul 
sau gimnaziul pe care-l reprezintă.  

Cu doi-trei ani în urmă, le-am 
propus colegilor mei să ne înţele-
gem ca fiecare să-şi invite doi - 
trei maeştri de concert (flaut, tubă, 
percuţie etc.), după necesitate. În 
modul acesta se va proceda cole-
gial va fi o transparenţă în partici-
pare şi vor avea de câştigat toţi; 
dirijorii, ascultătorii, dar cel mai 

mult copiii care se vor strădui să 
interpreteze piesele la nivelul cel 
mai înalt. 

Spre a îmbunătăţi calitatea 
acestui concurs, pentru viitor vin 
cu nişte propuneri: 

- Să fie introdusă în program o 
piesă obligatorie – (formă am-
plă), în aşa fel la Premiul Mare 
vor pretinde doar câteva colective. 
- În afară de Premiul Mare şi ce-
le trei locuri premiante, să fie în-
mânate diplome pentru: 

• cel mai bun dirijor; 
• cel mai reuşit aranjament; 
• cea mai reuşită interpre-

tare a piesei clasice; 
• fanfara care a fost acordată 

mai bine. 
Menţiunile nu necesită sume 

considerabile, dar sunt convins că 
vor contribui la susţinerea morală 
atât a conducătorilor, cât şi a co-
lectivelor de fanfară. 

Şi mai am o doleanţă. Cu 
sprijinul specialiştilor de la De-
partament, ai directorilor de licee, 
şcoli, ai conducătorilor de fanfară, 
să se depună eforturi pentru a 
organiza gala-concert cu cele mai 
reuşite piese ale fanfarelor şi de 
făcut înregistrări la Radioul şi 
Televiziunea Naţională. Aceasta 
va contribui foarte mult la selecta-
rea noilor candidaţi pentru fanfa-
rele noastre (ascultătorii fiind co-
piii, părinţii, profesorii de prin 
licee, şcoli) şi va fi un stimul pen-
tru conducători şi un mare imbold 
pentru susţinerea muzicii de fan-
fară. 
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