
CONSTANTIN
RUSNAC

Compozitor, muzicolog, 
critic muzical, scenarist

(6 februarie 1948)

de ani de la naştere



TABEL CRONOLOGIC

• 1948 S-a născut la 6 februarie în familia ţăranilor Vasile şi Domnica Rusnac din satul Trebisăuți, r. Briceni,

Republica Moldova. Părinţii erau ocupaţi cu muncile câmpului, Constantin se afla în grija bunicii, Anica,

care i-a altoit şi dragostea pentru muzică. De mic era pasionat de muzică, prezent la toate petrecerile din sat,

la care cântau lăutari vestiţi. După 7 clase ale școlii medii şi-a urmat studiile la școala de muzică (în prezent –

Liceul „C. Porumbescu”) din Chișinău.

• 1956 Primul festival republican al elevilor, unde a cântat la „xilofon” (opt sticle cu apă, umplute până la

diferite nivele) și a ocupat locul I.

• 1965 A absolvit școala de muzică cu medalia de aur. Conservatorul de Stat „Gavriil Musicescu” la două

specialități: muzicologie (prof. Leonid Gurov – armonie, Marc Copâtman – polifonie, Solomon Lobel – forme

muzicale, Vasile Zagorschi – orchestraţie, Gleb Ceaicovschi – folclor) și contrabas (clasa lui Victor Reznicov).

• 1969 Compune prima lucrare „Sârba din Trebisăuți”, fantezie pentru orchestra de muzică populară.
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• Formarea lui în calitate de muzician se datorează şi numeroaselor expediţii folclorice la care participă

în aceşti ani, precum şi activităţii în orchestra ansamblului „Alunelul”. Concomitent este profesor de

armonie, teorie muzicală şi solfegiu la Şcoala de muzică „Eugen Coca” din Chişinău (1967-1971).

• 1970 A absolvit Conservatorul și a devenit profesor la Catedra de folclor.

• 1983 Filmografie (scenarii): „O palmă de pământ” - film-concert, „Telefilm-Chişinău”.

Constantin Rusnac a cules mai mult de 2000 de creații muzicale folclorice, a scris romanțe,

rugăciuni, autor de emisiuni radio şi de televiziune. Semnează creaţii pentru orchestra populară, suite,

tablouri muzicale, cântece de estradă, circa 40 de cântece pentru copii, muzică pentru spectacole, filme şi

scenarii pentru filmele muzicale televizate, semnează numeroase articole în calitate de critic muzical, dar

şi culegeri de specialitate.

1977 Cu soţia Nina şi copiii 

Ilieş şi Anişoara



POSTURI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE

• 1986 Conferențiar (solfegiu, armonie şi teoria
muzicii).

• 1990 Profesor universitar la Conservatorul de Stat
„Gavriil Musicescu”

• 1984-1999 Rector al Conservatorului de Stat
„Gavriil Musicescu”, azi Academia de Muzică,
Teatru și Arte plastice.



• 1971-1979 Membru al Colegiului redacțional și de repertoriu pentru dramaturgie și creații

muzicale al Ministerului Culturii al Republicii Moldova

• 1977 Membru al Uniunii Compozitorilor din Moldova

• 1979-1984 Redactor-șef al Colegiului pentru repertoriile colectivelor artistice în cadrul

Ministerului Culturii al Republicii Moldova

• 1993 Secretar general al Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO

• 1984 Prim-vice Ministru al Culturii

• 2000 Preşedinte al Consiliului Naţional Delfic

• 2003 Vice-preşedinte al Asociaţiei „Franţa-Moldova”

MEMBRU AL DIVERSELOR COMISII, CONSILII, 

ASOCIAŢII



DISTINCŢII

• 1998 Ordinul „Gloria Muncii”.

• 2015 Medalia de aur la Expoziţia Europeană a Creativităţii şi

Inovării EUROINVENT din Iaşi, România, pentru volumul

„Acrostihuri. Portrete în timp”, a publicat 80 de acrostihuri din

toate domeniile.

• 1976 Premiul de Stat al Republicii Moldova pentru creația

„Sărbătoreasca”.

• 1982 Premiul Comsomolului Leninist din URSS pentru ciclul

de cântece pentru tineret.

• 1984 „Maestru Emerit al Artei”.

• 1979 Laureat al festivalului „Cântecul - 79” (Moscova).

• 1992 Laureat al Concursului televizat „Cântecul - 91” în

calitate de deţinător al premiului I.

• 1994 Cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca,

România.

1997 Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică „Gr.

Dima”, Cluj-Napoca, România.

2015 Cetăţean de onoare al satului George Enescu (Liveni),

judeţul Botoşani, România

2016 Doctor Honoris Causa al AŞ RM

compozitorului Constantin Rusnac, în semn

de preţuire şi recunoaştere a meritelor

culturale, didactice şi artistice, de apreciere

a contribuţiei sale originale la promovarea şi

sporirea prestigiului artei muzicale

naţionale pe meridianele lumii.
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„În 2015 am scris piese pentru cor, romanţe pentru Silvia Goncear, Natalia Tanasiiciuc şi Andrei Ştefaneţ

şi alţi interpreţi, precum şi un vals pentru orchestra de cameră (cu solo de contrabas) – „În grădina cu

flori multe”, în memoria muzicianului şi contrabasistului Ion Uncu, care mi-a fost prieten. De asemenea,

am scris nişte eseuri şi acrostihuri, acestea din urmă fiind consacrate unor mari personalităţi precum

muzicienii Vasile Iovu, Dumitru Blajinu, medicii Gheorghe Ghidirim, Gheorghe Baciu, Romeo Şcerbina.

Am mai aşternut pe hârtie, la sugestia scriitorului Vladimir Beşleagă, peste 20 de întâmplări cu regretatul

cântăreţ Nicolae Sulac, întâmplări pe care vreau să le adun într-o carte”. C. Rusnac
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OPERA 



„Tânărul compozitor Constantin Rusnac a devenit
cunoscut publicului îndrăgostit de muzică prin
armonioasa şi densa compoziţie de inspiraţie
folclorică „Sărbătoreasca”. Mărturisesc că n-am
ascultat demult pe la noi o piesă nouă de concert, în
care instrumentele muzicale nu s-ar înghionti, nu s-ar
călca pe picior, ci ar suna în bună înţelegere,
bucurându-se ori suferind înfrăţire, ca apa izvorului
care aleargă spre mare.”

Grigore Vieru, poet 

„În folclorul muzical, dar și literar, găsim atâtea perle...”

Constantin Rusnac



ALCĂTUITOR



ÎN CULEGERI





MUZICA PENTRU COPII
COLABORARE CU GRIGORE VIERU







ARTICOLE SEMNATE ÎN CULEGERI









„Un sânge tânăr pulsează în muzica lui Constantin

Rusnac interpretată pe scenele mari ale ţării, cântată la

şcoli şi în grădiniţe... Degajează un suflet proaspăt, o

fluidă delicateţe anume prin paralelismul intim cu

folclorul.”

Larisa Turea, jurnalist



„Doar sunetele flautului fermecat umpleau casa de bucurie 
pentru mândra şi severa mea bunică...”

Aici, sub cruce, odihneşte un suflet ne-
Mpăcat, una din cele mai
Neordonare femei din
Acest sat.
Inteligentă din născare,
Mândră şi mărinimoasă,
Caracter puternic,
Ageră, frumoasă.
Avea gust rafinat, era o minte iute,
fire de bărbat.
La ea venea tot satul, îi
Asculta povaţa, o îndrumare, un sfat.
Ea toată viaţa-n griji şi-a depănat-o-
N nevoi, ce se-abăteau ca ploaia cea de mai,
Şi toate le-ndura ea ca un sfânt
Ieşit pe-o clipă pe pământ din rai.
Norocu-a părăsit-o, timp scurt a alinat-o,
Câte-ncercări şi cumpene îi pregătise soarta:
Intâi murit-a soţul, fiinţa cea mai scumpă,
Apoi unicul băiat, două fiici din şapte a înmormântat.
Creadea din minţi că-şi iese, dar ea a rezistat.
Şi-acuma odihneşte lângă acei de care 
cu inimă şi suflet s-a legat.                                   C. Rusnac



„Cântecele lui Constantin Rusnac găsesc de fiecare dată

intonaţii irepetabile, ce redau profunde trăiri omeneşti.

Astfel, creaţiile sale sunt îndrăgite de public.”

Serghei Pojar, muzicolog



REDACTOR AL REVISTEI 
„UNIVERS MUZICAL”



PROZATOR, POET



„Îi cunoaşte numele Republica, pentru care cântă sufletul său de

artist şi bărbat. Îi cunoaşte numele pământul şi lumina, de la

care a învăţat să împrumute sunetele. Căci iubire este în muzica

sa şi speranţă, şi dăruire, aşteptare şi patimă, toate fiind părţi

componente ale lumii, adică a ceea ce îl reprezintă mai mult ca

orice pe Constantin Rusnac, folcloristul şi compozitorul... Pe

Constantin Rusnac setea luminii îl face să cânte şi setea de

lumina Patriei, al cărei fir de iarbă şi cer legănat în ochi de copil

îl inspiră.”

Ludmila Sobeţchi, poetă



REFERINŢE CRITICE



„...Un sârguincios folclorist şi compozitor, ale cărui

creaţii muzicale sunt din plin cântate de orchestrele

populare din republica noastră.”

G. Mereşanu, muzicolog



„Compozitorul Constantin Rusnac vine cu toate armoniile sale 
dulci de prin Ţara Bricenilor, Ţara Sârbelor, fiindcă una din 

piesele sale muzicale aşa şi se numeşte „Sârba din Trebisăuţi”.                  
Gheorghe Ciocoi, scriitor 



„...Unul dintre cei mai străluciţi maeştri ai muzicii 

contemporane moldoveneşti.” 

Anatolii Badhen, dirijor, Sankt-Petersburg
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