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Istoria muzicii universale este atât o ramur  a tiin elor social-

umane, cât i o disciplin  didactic  fundamental  în institu iile de 
înv mânt artistic superior. Obiectul principal al acestei discipline îl 
constituie analiza func iilor muzicii în universul cultural-istoric, 
dezv luirea specificului evolu iei artei sunetelor la anumite etape i 
stadii ale procesului muzical-istoric în diferite ri ale lumii. 

V. Axionov  
Repere metodologice în predarea etapei moderne  

a istoriei muzicii universale. In: Pagini de muzicologie. Chi in u, 2002, p. 3. 
 
 
 
 
 
 

Istorismul ca metod  tiin ific  i didactic  presupune developarea 
genezei, tipologiei i evolu iei fenomenelor de referin . Istoricianul vine  
s  aprecieze locul i func ia fenomenului abordat în procesul cultural-
istoric, el trebuie s  g seasc  r d cinele i premizele unor tendin e 
curente, ca i ecourile contemporane ale fenomenelor n scute demult. 

V. Axionov  
Considera ii asupra pred rii disciplinei Istoria Muzicii Universale (etapa modern )  

la diferite specialit i ale AMTAP. In: Înv mântul la Chi in u:  
istorie i contemporaneitate. Chi in u: Grafema Libris, 2004, p. 69. 
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CUVÂNT ÎNAINTE 

 
La 6 noiembrie 2012 colegul nostru Vladimir Axionov, doctor habilitat în studiul 

artelor, profesor universitar, Om Emerit din Republica Moldova, prim prorector  
activitate didactic  al Academiei de Muzic , Teatru i Arte Plastice ne-a p r sit pentru 
vecie. S-a stins subit, la doar 62 de ani l sând în urm  regrete, nedumeriri i un profund 
sentiment de îndurerare.  

Moartea prematur  a lui Vladimir Axionov a fost o lovitur  grea nu doar pentru 
familie, ci i pentru colectivul AMTAP i pentru întreaga comunitate artistico- tiin ific  
din ara noastr , însemnând un imens gol în toate domeniile în care a activat savantul: 
cultural, tiin ific, pedagogic i administrativ, fiind o pierdere irecuperabil  pentru cultura 
i înv mântul artistic na ional. 

În semn de omagiu omului, savantului, profesorului Vladimir Axionov în noiembrie 
2013 a fost organizat  Conferin a tiin ifico-practic  interna ional  cu genericul Lecturi 
muzicologice in memoriam  profesorului  Vladimir Axionov la care au participat cadre 
didactice, studen i i doctoranzi din AMTAP, colegi de la A M i din alte institu ii din 
ar , precum i savan i i cercet tori din Rusia, Israel i România.  

Edi ia prezent  a revistei tiin ifice Studiul Artelor i Culturologie: istorie, teorie, 
practic  cuprinde o bun  parte a comunic rilor expuse în cadrul conferin ei sus-numite i 
studii consacrate vie ii i activit ii remarcabilului profesionist Vladimir Axionov.  

Materialele din revist  se împart în câteva compartimente. Primul compartiment 
evoc  personalitatea multilateral  a lui V. Axionov, relevând rolul lui în tiin a, cultura i 
înv mântul artistic din Republica Moldova. Compartimentul secund este consacrat 
p rin ilor i profesorilor care au influen at devenirea personal  i constituirea 
profesional  a viitorului savant i pedagog. În cel de-al treilea compartiment sunt 
prezentate articole care într-un fel sau altul continu  cercet rile domnului V. Axionov în 
domeniul studierii genurilor, istoriei muzicii na ionale i a celei universale, crea iei 
simfonice, concertante etc.  

Oarecum separat de celelalte articole, neavând aparent o leg tur  direct  cu 
personalitatea i activitatea lui V. Axionov, se situeaz  studiul Muzicologia ca sistem 
evolutiv al categoriilor gândirii musicale (propunere de abordare metodologic -
hermeneutic ) semnat de O. Garaz i dedicat memoriei muzicologilor V. Axionov i 
F. Laszlo, savan i notorii care au contribuit fiecare în felul s u la dezvoltarea tiin ei 
muzicale din spa iul cultural românesc.  

Ultimul compartiment al revistei reune te câteva articole comemorative care evoc  
într-o form  mai pu in riguroas  figura proeminent  a personalit ii lui V. Axionov. 
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I: VLADIMIR AXIONOV — PERSONALITATE MARCANT  A CULTURII,  
TIIN EI I ÎNV MÂNTULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

VLADIMIR AXIONOV — EMINENT SAVANT I PROFESOR  

VLADIMIR AXIONOV — EMINENT SCIENTIST AND PROFESSOR 

VICTORIA MELNIC, 
profesor universitar interimar, doctor,  

Academia de Muzic , Teatru i Arte Plastice 

În articol este analizat  activitatea multilateral  a eminentului savant i profesor Vladimir 
Axionov. Format ini ial la coala special  de muzic  „E. Coca” i la Institutul de arte din 
Chi in u, ulterior î i continu  studiile la Conservatorul „P. Ceaikovski” din Moscova unde în 
1979 î i sus ine doctoratul cu tema „Simfonia vest-european  din perioada interbelic  în lumina 
tendin elor stilistice ale timpului”. În anul 1992 finiseaz  i sus ine teza de doctor habilitat 
„Simfonia în sistemul de genuri ale muzicii simfonice din Republica Moldova”. V. Axionov este 
autorul a circa 100 de lucr ri tiin ifice consacrate unor probleme-cheie ale muzicologiei: 
teoria i istoria genului i stilului, diversitatea i evolu ia muzicii simfonice autohtone, 
folclorismul în muzic  . a. V. Axionov este fondatorul unei coli tiin ifice în domeniul 
muzicologiei deoarece a educat mai multe genera ii de savan i. De asemenea V. Axionov a 
desf urat o ampl  activitate organizatorico- tiin ific  i metodic . 

Cuvinte-cheie: Vladimir Axionov, istoria i teoria genurilor muzicale, istoria i teoria 
stilurilor muzicale, muzica simfonic , muzicologie 

The article presents an analysis of the versatile activity of the eminent scientist and 
educator Vbladimir Axionov. Educated at first at the „E. Coca” specialized music school and at 
the Institute of Arts from Chisinau, later he continued his studies at the ”P. Tchaikovsky” 
Conservatoire from Moscow where in 1979 he defended his doctoral thesis entitled „The West-
European symphony from the interwar period in the light of the stylistic tendencies of the time”. 
In 1982 he completed and defended the doctor habilitat thesis „The symphony in the stylistic 
genres of symphony music from the Republic of Moldova”. V. Axionov is the author of about 100 
scientific works devoted to some key problems of musicology: the theory and history of genre 
and style, the diversity and evolution of native symphony music, folklorism in music etc. 
V. Axionov is the founder of a scientific school in the domain of musicology as he educated many 
generations of scientists. He also carried on vast organizational-scientific and teaching 
activities. 

Keywords: Vladimir Axionov, history and theory of musical genres, history and theory of 
musical styles, symphony music, musicology 

Descendent al unei familii de intelectuali basarabeni cu vechi tradi ii i muzician în 
a treia genera ie pe linia matern , Vladimir Axionov a fost i va r mâne o personalitate 
notorie a culturii muzicale i a tiin ei din ara noastr . S-a n scut pe data de 26 
octombrie 1950 la Chi in u. Mama — Lidia Axionova, fiica compozitorului i 
profesorului basarabean Alexandru Iacovlev, a fost un reputat muzicolog i folclorist, o 
perioad  îndelungat  a activat în calitate de prorector la Conservatorul din Chi in u, 
tat  — regizorul Veaceslav Axionov, a montat numeroase spectacole pe scena teatrului 
dramatic rus A. P. Cehov. Ambii p rin i au fost posesorii titlului onorific Maestru în Art . 
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V. Axionov a crescut într-u anturaj din care f ceau parte personalit i de excep ie care 
constituiau elita artistic  i intelectual  a Chi in ului.  

S-a format ca specialist ini ial la coala special  de muzic  Eugen Coca i la Institutul 
de arte din Chi in u unde a studiat pianul cu renumita profesoar  Tatiana Voi ehovscaia, 
iar ulterior ca muzicolog la prestigiosul Conservator P. Ceaikovski din Moscova, urmând 
apoi doctoratul la aceea i institu ie. Aici i-a avut ca profesori pe reputa ii savan i ru i Boris 
Iarustovski, Stepan Grigoriev, Vladimir Protopopov, Evghenii Nazaikinski . a. Rolul 
decisiv în formarea tân rului muzicolog l-a avut Nadejda Nicolaeva — autoarea studiilor 
fundamentale consacrate simfoniilor lui Beethoven i Ceaikovski, reu ind s -i transmit  
pasiunea ei fa  de muzica simfonic  care a devenit preferatul obiect de cercetare al lui 
V. Axionov. În anul 1979 sus ine teza de doctor (elaborat  sub îndrumarea N. Nikolaeva) 
Simfonia vest-european  din perioada interbelic  în lumina tendin elor stilistice ale 
timpului. Rezultatele cercet rilor întreprinse în tez  au stat la baza capitolului de sintez  
Simfonia semnat în colaborare cu renumi ii savan i ru i Boris Iarustovski i Mark 
Aranovski i publicat în lucrarea fundamental  Muzica secolului al XX-lea [1]. 

În anul 1992 finiseaz  i sus ine teza de doctor habilitat Simfonia în sistemul de 
genuri ale muzicii simfonice din Republica Moldova în care pentru prima dat  este 
reconstituit  evolu ia istoric  a muzicii simfonice din Basarabia i Republica Moldova, 
este argumentat  periodizarea istoric  a acestui fenomen, este propus  clasificarea 
pluridimensional  a variet ilor de gen ale muzicii simfonice autohtone. Circa 20 de ani a 
fost unicul doctor habilitat în domeniul muzicologiei din Republica Moldova. 

Preocup rile tiin ifice ale lui V. Axionov au fost foarte variate i cuprind o 
diversitate de subiecte: de la muzica compozitorilor romantici la cea contemporan , de la 
no iuni-cheie ale tiin ei muzicale (genul sau stilul) la portrete ale unor interpre i (de 
exemplu Maria Bie u), de la crea ia componistic  autohton  la cea universal . Pe 
parcursul celor circa trei decenii de prodigioas  activitate de cercetare în domeniul artei 
muzicale V. Axionov a publicat circa 100 de studii tiin ifice care au v zut lumina 
tiparului atât în cadrul unor edi ii din ar  cât i peste hotare (Marea Britanie, România, 
Rusia, Belorusia). Lucr rile sale au fost men ionate în repetate rânduri cu premii la 
concursul organizat de Uniunea Compozitorilor i Muzicologilor din Republica Moldova. 

Vom enumera câteva din cercet rile cele mai importante realizate de V. Axionov: 
celor dou  studii consacrate simfoniei citate anterior li se al tur  de asemenea i c r ile 
Simfonia din Moldova: evolu ia istoric , variet ile de gen ap rut  în 1987 [2]; Genurile 
muzicii simfonice din Moldova publicat  în 1998 [3]; Tendin e stilistice în crea ia 
componistic  din Moldova (muzica instrumental ) editat  în 2006 [4].  

Aceasta din urm  este o lucrare fundamental  de sintez  ce ilustreaz  experien a 
autorului acumulat  de-a lungul anilor în domeniul exegezei tiin ifice a unor categorii 
fundamentale ale teoriei artelor precum stilul i genul în muzic . Cercetarea se axeaz  pe 
analiza comparat  a concep iilor despre stil în arta muzical  i în celelalte domenii artistice, 
pe fundamentarea principiilor i criteriilor de comprehensiune stilistic  a operelor 
muzicale. Realizarea acestui obiectiv nu ar fi putut posibil  f r  o vast  erudi ie a autorului, 
f r  cunoa terea profund  a evolu iei conceptelor despre stil în gândirea muzical-teoretic  
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începând cu antichitatea pân  în zilele noastre. Direc ia istoric , diacronic  a investiga iilor 
stilistice a fost sintetizat  de autor cu dimensiunea sistemic , teoretic , developând diferite 
sisteme de clasificare a stilurilor, dar i aspectele axiologic, psihologic, filosofic, structural-
sistemic i comparat în abordarea stilurilor în tiin a contemporan . Este bine construit  
scara ierarhic  a fenomenelor stilistice în arta muzical  men ionând în special corela ia 
categoriilor na ional/regional — universal în privin a stilului artistic, interdependen a 
exponen ilor stilistici i a celor de gen în practica artistic . 

Aportul tiin ific al monografiei Dlui V. Axionov const  în exegeza plenar  a celor 
mai principale surse stilistice care au impulsionat i au influen at gândirea muzical  a 
compozitorilor din Republica Moldova. Autorul nu numai constat  dependen a muzicii 
instrumentale postbelice i contemporane din Republica Moldova de: 

a) diferite straturi, genuri i elemente folclorice, 
b) experien a compozitorilor predecesori din partea locului, 
c) acumularea influen ei muzicii universale,  
ci propune i o analiz  exhaustiv  i bine argumentat  a traiectoriilor de evolu ie în 

fiecare din aceste direc ii. 
Actualitatea problematicii stilistice în opinia lui V. Axionov este valabil  nu numai 

pentru crea ia componistic  axat  pe anumite tradi ii, canoane, ci i pentru lucr rile 
acanonice, „experimentale” deoarece nimic în muzic  nu exist  f r  elementele 
componente morfologice i sintactice care dup  cum afirm  V. Axionov constituie 
„coloana vertebral ” a stilului. Prezint  un mare interes tiin ific analiza interferen elor în 
abordarea fenomenelor de stil, gen i forma muzical . Axionov promoveaz  o viziune 
interpretativ  a unor probleme stilistice printr-un sistem de asem n ri cu cele de gen i 
form  i invers. În rezultat, se propune compara ia „hibrid rilor” stilistice i de gen cu 
formele libere i mixte, se argumenteaz  i se implementeaz  pe larg no iunile de stil 
sintetic i stil individual. 

V. Axionov a semnat câteva articole pentru edi ia din anul 1999–2000 a 
prestigioasei enciclopedii muzicale The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 
Este vorba despre articolul de sintez  consacrat artei muzicale culte din Republica 
Moldova, precum i cele despre compozitorii Leonod Gurov i Pavel Rivilis.  

În vara anului 2012 la Cluj a v zut lumina tiparului volumul Studii muzicologice 
[5] — o lucrare fundamental  de sintez  ce reflect  vasta experien  a profesorului 
V. Axionov vizând exegeza tiin ific  a unor subiecte i categorii-cheie ale teoriei artelor 
precum stilul i genul în muzic , dar i analiza unor crea ii muzicale de referin  din 
muzica universal  (Salomeea de R. Strauss, Pierrot lunaire de A. Schönberg) i din cea a 
compozitorilor din Republica Moldova (P. Rivilis, V. Zagorschi, T. Zgureanu, 
Gh. Ciobanu, V. Burlea . a.) mai pu in cunoscute publicului din afara Republicii 
Moldova. Aceasta contribuie la diseminarea i propagarea valorilor muzicii noastre i le 
plaseaz  într-un context general-european. 

Volumul Studii muzicologi e îmbr i eaz  rezultatele activit ii tiin ifice a lui 
V. Axionov din perioada anilor 2005–2012. Accentul cade asupra în elegerii i 
interpret rii fenomenelor i proceselor artistice curente, precum i asupra reevalu rii unor 
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lucr ri componistice i a tendin elor stilistice care s-au manifestat în prima jum tate i în 
mijlocuil sec. al XX-lea. Studiile se grupeaz  în dou  sec iuni reflectând interesele 
tiin ifice ale autorului. Primul este consacrat analizei unor aspecte ale crea iei 

componistice contemporane, în timp ce al doilea cuprinde file din istoria modern  a artei 
muzicale din ara noastr . Volumul include studii de sintez  în care autorul traseaz  
direc iile evolu iei crea iei componistice moderne sau ale muzicii simfonice a 
compozitorilor din Republica Moldova la confluen a secolelor XX-XXI, dezbate anumite 
aspecte ale studierii stilului în muzicologia contemporan , analizeaz  epoca Mariei Bie u 
în evolu ia teatrului liric autohton . a. Al turi de acestea g sim i articole consacrate 
examin rii particularit ilor compozi ionale, limbajului muzical i specificului 
dramaturgiei unor crea ii simfonice de ultim  or  semnate de compozitorii din Republica 
Moldova: Simfonia nr. 2 de Vasile Zagorschi, Stihira de Pavel Rivilis, Musica dolorosa, 
Sub soare i stele de Ghenadie Ciobanu, simfonia Eminescu de Teodor Zgureanu, 
simfonia Destine de Vlad Burlea. 

V. Axionov a fost autorul unei viziuni originale asupra direc iilor în evolu ia crea iei 
componistice moderne, precum i asupra unor fenomene de mare actualitate din arta i 
tiin a muzical : neoclasicismul, poli- i metastilistica, intertextualitatea. Studiile inserate 

în acest volum demonstreaz  vasta erudi ie a autorului, cunoa terea nu doar a reflec iilor 
despre no iunile de stil i gen în gândirea muzical-teoretic  de la antichitate pân  în 
prezent, dar i a manifest rii acestor fenomene în evolu ia crea iei muzicale universale i 
na ionale. V. Axionov întotdeauna reu e te s  conving  cititorii prin pertinen a i 
profunzimea observa iilor, prin documentarea solid  i argumentarea logic . Ceea ce mi 
se pare foarte important în lucr rile sale tiin ifice i am men ionat acest lucru în repetate 
rânduri, este c  V. Axionov întotdeauna pornea de la muzica vie, ea auzindu-se mereu din 
spatele cuvintelor, chiar i atunci când merge vorba despre ni te postulate teoretice sau 
generaliz ri.  

V. Axionov pe bun  dreptate poate fi considerat întemeietorul unei coli tiin ifice 
în domeniul muzicologiei deoarece a format mai multe genera ii de savan i. În clasa lui 
de specialitate au fost elaborate numeroase teze de licen  i de master. Tematica acestor 
cercet ri uime te prin diversitate i complexitate. În ele sunt abordate subiecte legate de 
varii genuri ale muzicii na ionale: leg turile i asocierile muzical-literare în crea ia 
simfonic  na ional  (Violina Pogol a), muzica simfonic  a lui E. Lazarev (Irina 
Martâniuc), Gh. Neaga (Iuliu Brescanu), V. Zagorschi (Natalia Ghi u), P. Rivilis (Irina 
Matvienco), D. Ki enko (Vlad Mircos), crea ia instrumental  de camer  a lui V. Beleaev 
(Elena Troerina), crea ia pianistic  a lui Gh. Ciobanu (Anatol Sajin) . a. De asemenea se 
cerceteaz  i mai multe teme din muzica vest-european  din perioada romantismului i 
din secolul XX: genul de sonat  în crea ia lui Liszt (Stanislav Jar), Simfonia Harold în 
Italia de Berlioz (Ivan ocodei), concertul instrumental brahmsian (Nadejda Banariuc), 
leitmotivul în muzica austro-german  de la Wagner la Mahler (Natalia Bacinina), ciclul 
vocal Drum de iarn  de Schubert (Serghei Pilipe chi), liedurile lui Mahler (Elena Turea), 
teatrul muzical expresionist (Ludmila Gorobciuc), opera în crea ia lui Schönberg (Oleg 
Palymski), Britten (Olga Kosteaghina), Hindemith (Olga Jabanovici), Stravinski (Marina 
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Nikiforova), influen ele lui Cocteau asupra teatrului muzical (Tatiana Pasico), genul de 
rock-oper  în crea ia lui Râbnikov (Victoria Tcacenco) . a. Majoritatea acestor studii 
dep esc cadrul impus unor lucr ri studen e ti printr-o documentare exhaustiv , prin 
pertinen a i profunzimea concluziilor, toate aceste calit i fiind înalt apreciate de 
recenzen i i de membrii comisiilor de licen  sau de master.  

V. Axionov a fost de asemenea conduc torul mai multor doctoranzi, ase dintre care 
au sus inut cu succes tezele de doctorat, majoritatea fiind axate pe diferite genuri ale 
crea iei componistice na ionale. 

Printre discipolii s i se num r  nu doar numero i muzicologi, ci i un num r foarte 
mare de interpre i i compozitori c rora V. Axionov le-a insuflat dragostea i interesul 
fa  de istoria muzicii, fa  de stilistica muzical , contribuind astfel într-o m sur  
decisiv  la formarea lor profesional . Vom enumera doar câteva: Violina Galaicu, 
Victoria Tcacenco, Elena Nagacevschi, Parascovia Rotaru, Vladimir Andrie , Anatol 
Cazacu, Oleg Palymski, Stanislav Jar, Serghei Pilipe chi . a. 

Vladimir Axionov a fost un profesor de voca ie. Lec iile la cursul Istoria muzicii 
universale citite la Academia de Muzic , Teatru i Arte Plastice trezeau un viu interes din 
partea studen ilor. El reu ea s  fac  accesibil  chiar i muzica cea mai dificil  pentru 
percep ie i pentru studiu, ca de exemplu, cea a reprezentan ilor Noii coli vieneze sau 
curentele avangardei postbelice.  

Pe parcursul circa unui deceniu V. Axionov (din 1999 pân  în 2012) a de inut func ia 
de prim-prorector pentru activitatea didactic  la AMTAP. În aceast  postur  el a contribuit 
la elaborarea politicilor educa ionale în domeniul înv mântului artistic, a numeroaselor 
documente ce reglementeaz  procesul de studii în institu ia noastr  i nu numai. 

Activitatea organizatorico- tiin ific  i metodic  a lui V.Axionov a fost marcat  de 
multiple func ii i responsabilit i:  

- Pre edinte al Seminarului tiin ific de profil la specialitatea 17.00.01 – Arte 
audiovizuale (Arta muzical ) constituit de CNAA; 

- Membru al Seminarului tiin ific de profil la specialitatea Pedagogie muzical  pe 
lâng  Universitatea Alecu Russo din B l i; 

- Membru al Comisiei de Acreditare pe lâng  Prezidiul CNAA; 
- Membru al Sec iei tiin e umanistice pe lâng  A M; 
- Pre edinte al Comisiei de achizi ionare a lucr rilor muzicale pe lâng  Ministerul 

Culturii al Republicii Moldova; 
- Pre edinte al Comisiei de concurs al Senatului AMTAP; 
- Membru al conducerii Uniunii Compozitorilor i Muzicologilor din Republica 

Moldova. 
V. Axionov a de inut titlurile de doctor habilitat în studiul artelor (1993), profesor 

universitar (1995), Om Emerit (1999), a fost decorat cu medalia Meritul civic (2011). 
Specialist unic în cunoa terea i în elegerea fenomenului muzicii secolelor XX–

XXI, autor al monografiilor, studiilor în care cerceteaz  diverse probleme ale artei 
muzicale i în special muzica simfonic  din sec. XX, autor al articolelor tiin ifice (peste 
100 la num r), publicate în ar  i peste hotare (Marea Britanie, Bielorusia, România, 



15 
 

Rusia), participant la numeroase conferin e, seminare, simpozioane na ionale i 
interna ionale. Prezen a sa la conferin e întotdeauna constituia nu doar un eveniment 
tiin ific important, ci i un adev rat eveniment artistic. V. Axionov nu doar reu ea s  

conving  auditoriul prin originalitatea ipotezelor expuse, prin pertinen a i profunzimea 
observa iilor, prin documentarea solid  i argumentarea logic . El mereu î i ilustra 
comunic rile cu str lucite interven ii la pian care serveau în calitate de argument forte 
pentru toate ideile i concluziile sale.  

A fost un interlocutor interesant care mereu avea o atitudine proprie fa  de toate 
celea. Avea un extraordinar i sclipitor sim  al umorului. Era intolerant cu prostia i 
perfidia omeneasc . Am înv at cu to ii de la el, ne lipse te… i sper ca aceast  
culegere s  dea startul unei frumoase tradi ii de organizare a manifest rilor tiin ifice 
prin care s  fructific m mo tenirea l sat  de Vladimir Axionov i s  continu m 
cercet rile pornite de el. 

Referin e bibliografice 
1. , ., , ., , . . :  

XX : o . ,1976,  .1, .1, c.108–192. 
2. , .  :  ,  

. , 1987. 
3. AXIONOV, V. Genurile muzicii simfonice din Moldova. Chi in u: BulatArtGlob, 1998. 
4. AXIONOV, V. Tendin e stilistice în crea ia componistic  din Moldova (muzica 

instrumental ). Chi in u: Cartea Moldovei, 2006. 
5. AXIONOV, V. Studii muzicologice. Cluj-Napoca: MediaMusica, 2012. 
 

 

VLADIMIR AXIONOV – OMUL DEPLIN AL MUZICOLOGIEI  
DIN REPUBLICA MOLDOVA 

VLADIMIR AXIONOV – THE ACCOMPLISHED MAN OF MUSICOLOGY  
IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

VICTOR GHILA  
conferen iar cercet tor, doctor habilitat, 

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de tiin e a Moldovei 

Articolul pune în discu ie figura savantului i profesorului universitar Vladimir Axionov – 
nume notoriu în cultura muzical  na ional  din Republica Moldova. Con inutul tematic expus 
stabile te câteva repere ale activit ii lui, încercând s  pun  în valoare, pentru o cunoa tere mai 
bun , personalitatea muzicianului. Preocup rile sale de baz  au fost dedicate cercet rii 
muzicologice i activit ii didactice universitare, activit i în care s-a manifestat la toate etapele 
vie ii  pe parcursul a circa patru decenii. Demersul analitic propus relev  preg tirea de 
specialitate temeinic  a omagiatului, care, dublat  de calit ile metodice, dezvoltate în timp, i-
au permis s  atrag  interesul studen ilor i masteranzilor pentru studiul muzicii, conjugând 
rigoarea tiin ific  cu armonia, consisten a i cump tul în procesul educativ. 
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Trecând în revist  performan a profesional  a lui Vladimir Axionov, autorul subliniaz  
atât profunzimea demersului tiin ific i pedagogic al acestei personlit i, cât i devotamentul 
fa  de arta muzical  i rezultatele deosebite ob inute în acest domeniu. 

Cuvinte-cheie: Vladimir Axionov, savant, profesor, muzica simfonic , cultura na ional  

The article discusses the personality of the scholar and university professor Vladimir 
Axionov – a notorious name in the national musical culture of the Republic of Moldova. The 
thematic content establishes several marks of his activity trying to bring value to the musician’s 
personality for getting to know him better. He committed himself to musicological research and 
university teaching activities, which occurred at all stages of his life for about four decades. The 
proposed analytical approach reveals the celebrated person’s thorough professional training, 
which coupled with the methodical qualities, developed in time, enabled him to attract the 
students’ interest in the study of music, combining the scientific rigour with harmony and 
consistency with composure in the educational process. 

Reviewing Vladimir Axionov’s professional performance, the author emphasizes both the 
depth of his scientific and pedagogical approach and his devotion to the art of music and the 
outstanding results achieved in this area.  

Keywords: Vladimir Axionov, scholar, professor, symphonic music, national culture 

În simfonia vocilor basarabene, care au reu it s  traduc  în cuvinte sensurile 
muzicii, parti ia lui Vladimir Axionov este una special . Vom sus ine aceast  afirma ie 
prin câteva observa ii rezultate din cei peste 20 de ani de cunoa tere a regretatului om de 
cultur . 

Cariera fiec rui om de tiin  este determinat , în primul rând, de calit ile sale 
intelectuale, de factura sa psihic , de preg tirea sa profesional , de mediul educogen ( i 
nu în ultim rând îl avem în vedere pe cel familial), precum i de condi iile sale de via  i 
de activitate. În aceste privin e, lui Vladimir Axionov i-au fost h r zite însu iri deosebite 
i posibilit i optime. Dotat cu o minte lucid , cu un spirit de observa ie notabil, cu un 

mare talent muzical, cu capacitatea de a munci perseverent, de a p trunde în esen a 
fenomenelor i de a alc tui analize, deduc ii, sinteze i generaliz ri, înzestrat cu o fire 
ager  i, de ce s  nu spunem, cu un caracter deloc confortabil — caracteristic marii 
majorit i a oamenilor de crea ie, el a beneficiat, pe deasupra, de ansa excep ional  ca 
primii s i pa i pe t râmul Euterpei s  fie îndruma i de profesóri excep ionali, despre care 
vom vorbi în continuare. Ace ti factori au constituit chez ia pentru rezultate remarcabile 
în activitatea sa tiin ific  i didactic , în al i termeni, de valorificare tiin ifico-didactic  
a muzicii academice. 

Vladimir Axionov provine dintr-o distins  dinastie de muzicieni de cel pu in trei 
genera ii. Bunelul s u pe linie matern  — Alexandru Iacovlev, n scut la Moscova, a avut 
o preg tire muzical  complex , f când studii muzicale la coala sinodal  din Moscova cu 
pedagogi renumi i, precum Alexandr Arhanghelki, Stepan Smolenski, Vasili Orlov. În 
anul 1914 se stabile te în Basarabia, activând în calitate de dirijor de cor i profesor la 
Seminarul teologic din Chi in u, mai apoi la Ismail i Orhei. În perioada interbelic  a 
sus inut cursuri de teoria muzicii i solfegiu la Colegiul de muzic , la Conservatorul 
Unirea, la Conservatorul de Stat din Chi in u. Mama lui Vladimir Axionov — Lidia 
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Axionov (n scut  Iacovlev), muzicolog, doctor în studiul artelor, absolvent  a Academiei 
de Muzic  i Art  Dramatic  George Enescu din Ia i (1939), pedagog la coala medie de 
muzic  din Chi in u, ef de studii, decan, prorector i profesor la Consevatorul de Stat 
din Chi in u pe parcursul a circa patru decenii i jum tate, autoare a câtorva monografii 
i a multor studii de specialitate. Veaceslav Axionov — tat l s u — a fost i el ata at de 

art , fiind regizor de teatru dramatic, cu un palmares de peste 50 de spectacole montate în 
teatrele din republic . În a a fel, tradi iile i aptitudinile artistice au fost transmise i 
însu ite de c tre Vladimir Axionov fie genetic, fie prin tradi ie, fie prin ambele filiere. 
Consoarta domniei sale, Svetlana ircunova, este, de asemenea, un cunoscut muzicolog, 
doctor în studiul artelor, profesor universitar. A absolvit Academia de Muzic , Teatru i 
Arte Plastice i fiica omagiatului — Nadia (în prezent activeaz  în cadrul Institutului 
Patrimoniului Cultural al Academiei de tiin e a Moldovei), iar nepotul, Vladimir i el, 
este un tân r i promi tor violonist, care continu  tradi ia artistic  a familiei, având deja 
prezen  în spa iul public din ar  i de peste hotarele ei. 

N scut la Chi in u acum aizeci i cinci de ani, Vladimir Axionov a f cut studii la 
coala special  de muzic  Eugen Coca (actualmente Liceul Ciprian Porumbescu), la 

specialitatea Pian, în clasa cunoscutei profesoare Tatiana Voi ehovschi, dup  absolvirea 
c reia urmeaz  înv tura la Conservatorul Piotr Ceaikovski din Moscova, la specialitatea 
Muzicologie. Continuând studiile la aceea i institu ie, î i sus ine teza de doctorat în 1977, 
intitulat  Simfonia vest-european  din perioada interbelic  în lumina tendin elor 
stilistice ale timpului, având-o ca îndrum tor tiin ific pe distinsa profesoar  Nadejda 
Nikolaeva. Întors la Chi in u, î i începe activitatea la Institutul de Stat al Artelor Gavriil 
Musicescu, parcurgând ierarhia didactic  de la lector universitar superior pân  la profesor 
universitar. În anul 1993 î i sus ine cu succes la Moscova teza de doctor habilitat cu tema 
Simfonia în sistemul de genuri ale muzicii simfonice din Republica Moldova. Acest 
concentrat Curriculum Vitae nu este unul complet, lucru care vom încerca s -l întregim 
în continuare. 

Dorim totu i s  preciz m chiar de la bun început c  demersul nostru nu 
ambi ioneaz  s  fie o schi  sintetic  de portret al profesorului universitar, doctorului 
habilitat Vladimir Axionov, ci doar punctarea câtorva repere privind contribu iile sale pe 
terenul muzicii na ionale din Republica Moldova.  

Personalitatea lui Vladimir Axionov s-a constituit din dou  entit i, ales împletite i 
sus inute reciproc: una didactic , a omului de catedr , pus  în folosul cunoa terii, 
în elegerii cât mai depline a fenomenului muzical-sonor i care transmite studen ilor, 
masteranzilor cuno tin e, i alta de cercetare, care produce cuno tin e, le îmbog e te i le 
aprofundeaz . 

Prin prisma primei entit i, Vladimir Axionov ar putea fi caracterizat drept un 
profesor riguros în aula de studii, prin cursurile elaborate i sus inute în fa a studen ilor: 
Istoria muzicii universale (secolul al XX-lea), Teoria i istoria stilurilor muzicale, 
Istoriografia muzical , fapt ce demonstreaz  în mod elocvent valorificarea cuno tin elor 
sale în slujba preg tirii i afirm rii speciali tilor în domeniul artei muzicale. S-a impus 
imediat prin temeinicia preg tirii profesionale, prin arta de a atrage simpatia studen ilor, 
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facilitându-le comprehensiunea artei sunetelor. La prelegeri, deopotriv  cu textele alese, 
impresiona personalitatea pedagogului, limbajul academic, consisten a argument rii 
(pigmentat  cu ilustrarea muzical  la pian), conjugate într-un captivant periplu prin 
traseul evolutiv al muzicii universale, al teoriei stilurilor, concep iilor i scrierilor despre 
arta muzical . Mul i dintre audien ii s i au devenit ulterior muzicieni în deplinul în eles al 
cuvântului: A. Arcea, A. Digore, A. Gaju, V. Galaicu, I. Gârne , E. Gherman, S. Jar, 
A. Lapicus, A. Lozanciuc, Iu. Mahovici, V. Mircos, O. Palymski, M. Nichiforov, 
L. tirbu, V. Tcacenco .a. Al ii s-au afirmat în plan tiin ific, devenind sub îndrumarea 
sa doctori în tiin  — V.Andrie , A.Cazacu, E.Nagacevschi, A.Pereteatco, R.Roman, 
P.Rotaru. Prin aceast  activitate, Vladimir Axionov i-a încrustat numele în galeria de 
onoare a dasc lilor de voca ie muzicologic . 

Condi ia de pedagog a fost dublat  de cea de cercet tor. Aceast  din urm  
constant , care îl recomand  ca pe un doct i profund cercet tor în cabinetul de lucru sau 
la masa de scris, este valorificat  în numeroase studii privind istoricul i perspectivele 
teoretice ale muzicii simfonice din stânga Prutului din ultimii 90 de ani, asimilând în mod 
exemplar disciplina concentr rii pe obiectul de cercetare. Ca i lucr rile publicate, 
statutul de autoritate nu este altceva decât dovada faptului  unui om de tiin  bine 
preg tit, documentat i informat, la curent cu cele mai noi orient ri ale cercet rii 
muzicologice moderne. St pânirea sigur  a realit ilor muzical-artistice, cu care r mâne 
într-un contact continuu prin numeroasele cercet ri, s-au îmbinat în chip fericit cu cele 
mai noi orient ri teoretice i metodologice din muzicologia actual . Numele s u se 
g se te pe frontispiciul a patru volume de autor, a patru volume ca i coautor i a peste 
100 de studii de referin  pentru tiin a muzical  din Republica Moldova. 

Cercetarea crea iei componistice instrumentale, în spe  a muzicii simfonice, 
constituie, f r  îndoial , una din liniile de for  ale crea iei muzicologice ale lui Vladimir 
Axionov, cuprinzând studiile sale materializate în cele dou  teze de doctorat, la care se 
mai adaug  alte patru lucr ri importante: Simfonia (în colaborare cu profesorii din 
Federa ia Rus  Mark Aranovscki i Boris Iarustovski, 1980), Simfonia din Moldova: 
evolu ia istoric  i variet ile ei genuistice (1987), Genurile muzicii simfonice din 
Moldova (anii ’30–’80 ai sec. al XX-lea, 1998), Studii muzicologice (2012). Din cele 
relatate, putem observa c  imediat ce cucerea un spa iu al cunoa terii, f cea pasul 
urm tor spre identificarea i cercetarea noilor teritorii ale tiin ei. Cu toate c  în literatura 
muzicologic  de la noi au mai existat studii care au încercat s  dea o privire de ansamblu 
asupra genului simfonic, s-a impus nevoia elabor rii unor lucr ri integre, de sintez , de 
pe pozi ii recente ale muzicologiei asupra crea iei simfonice autohtone. Lucr rile amintite 
mai sus reprezint  studii de înalt  probitate tiin ific  i, totodat , ne înt resc convingerea 
c  autorul lor este cel mai prolific cercet tor al muzicii simfonice din Republica 
Moldova. Bun oar , autorul acestora propune în lucr rile sale criteriile de periodizare 
istoric  a muzicii simfonice din stânga Prutului, caracterizeaz  de pe pozi ii exegetice 
principalele etape ale evolu iei simfoniei, tendin ele de dezvoltare a genului în ultimele 
decenii, locul crea iei simfonice în peisajul crea iei componistice din Republica Moldova 
etc. O latur  esen ial  a activit ii de cercetare a lui Vladimir Axionov o constituie 
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problema stilului i a genului muzical. Vasta erudi ie a autorului a permis p trunderea, pe 
baza analizei comparate, în esen a concep iilor de stil muzical, argumentarea, în baza 
documentului muzical, a stilului operei sonore, care, trecute mai apoi prin propria ra iune, 
se transform  în p reri, idei, sinteze în domeniul de referin . Lucr rile men ionate, dar 
nu numai acestea, fac parte din bibliografia esen ial  a literaturii muzicologice de la noi. 

Vladimir Axionov a abordat teme de importan  major  i atunci când s-a ocupat de 
investigarea altor subiecte. Cu diferite prilejuri, el a dedicat o serie de studii, articole unor 
personalit i notorii ale culturii muzicale na ionale precum Maria Bie u, Vlad Burlea, 
Ghenadie Ciobanu, Eugen Doga, Mark Kopytman, Pavel Rivilis, Vasile Zagorschi, 
Teodor Zgureanu . a. 

Profesorul universitar Vladimir Axionov a demonstrat i calit i manageriale, motiv 
pentru care a fost învestit cu diferite func ii de conducere ( ef de sec ie i director de 
institut la Academia de tiin e a Moldovei; prorector pentru activitatea didactic  al 
Academiei de Muzic , Teatru i Arte Plastice), de care s-a achitat în mod exemplar, f r  
a neglija voca ia sa prioritar  de profesor i cercet tor. 

F când un scurt bilan , se poate afirma c  prin performan a profesional , 
profunzimea demersului tiin ific, devotamentul fa  de acest domeniu al cunoa terii 
pentru cultura i spiritualitatea din stânga Prutului, Vladimir Axionov a dus la bun sfâr it 
un impun tor proiect al vie ii, extins pe durata a circa patru decenii.  

Desigur, am amintit numai câteva studii de amploare, dar profesorul i cercet torul 
Vladimir Axionov a r spândit cu generozitate numeroase articole, comunic ri, conferin e, 
referate de doctorat, de o remarcabil  densitate de idei. Participând la mai multe întruniri 
tiin ifice interna ionale (Bucure ti, Cluj-Napoca, Ia i, Kiev, Minsk, Moscova, Ta kent), 

semnând i publicând numeroase studii în afara hotarelor rii, Vladimir Axionov a 
prezentat cu demnitate muzica noastr  academic , promovând-o în alte spa ii culturale 
(Bucure ti, Cluj-Napoca, Londra, Minsk, Moscova). În interven iile sale la întrunirile 
tiin ifice din ar  i de peste hotare a fost apreciat pentru ideile temerare, viziunea 

complex  a fenomenului muzical, pentru extinderea ariei de abordare i coeren a 
discursului tiin ific. i înc  ceva, profesorul Vladimir Axionov a evitat principial s  
scrie mai mult decât a studiat. 

În cadrul Uniunii Compozitorilor i Muzicologilor din Moldova, al c rei membru a 
fost pân  în ultimele clipe ale vie ii, i-a d ruit mai mul i ani priceperea în coordonarea i 
conducerea sec iei Muzicologie, sintetizând cu abilitate i profesionalism referate ale 
luc rilor prezentate. De asemenea, a activat în cadrul Consiliului Na ional pentru 
Acreditare i Atestare, fiind pre edinte al Comisiei de exper i în domeniul artelor, 
pre edinte al Seminarului tiin ific de profil la specialitatea Arta muzical , referent oficial 
la cinci teze de doctorat. 

Randamentul muncii didactice i tiin ifice a lui Vladimir Axionov au fost 
recunoscute i apreciate la nivel na ional, activitatea sa fiind încununat  de o serie de 
distinc ii prestigioase prin conferirea titlulului onorific Om emerit (1999), decorarea cu 
medalia Meritul Civic (2011), acordarea numeroaselor premii ale Uniunii Compozitorilor 
i Muzicologilor din Moldova la concursul lucr rilor muzicologice. A colaborat la 
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redactarea studiului monografic colectiv Arta muzical  din Republica Moldova. Istorie i 
modernitate, volum distins cu Premiul Academiei de tiin e a Moldovei pentru lucr ri 
tiin ifice în domeniul socio-umanistic pentru anul 2009 . a. 

Ne bucur  faptul c  l-am cunoscut pe Vladimir Axionov i l-am avut printre noi pe 
parcursul atâtor ani. Este firesc s -i cunoa tem mai bine realiz rile, fapt ce reprezint  un act 
de civilitate i cea ce ar trebui s  devin  o norm  a convie uirii într-o societate bazat  pe 
cunoa tere. Avem i trebuie s  valorific m posibilitatea de a ne cunoa te personalit ile 
culturii na ionale în ipostaza lor profesional  i uman . Consider m c  aceasta este o 
axiom  care, odat  con tientizat , confer  sens i valoare existen ei noastre.  

Mesajele transmise de profesorul Vladimir Axionov consun  în plan ideatic cu 
afirma iile lui Aristotel, expuse în lucrarea sa Politica: ,,credem c  se pot trage din 
muzic  mai multe feluri de foloase; ea poate servi în acela i timp s  instruieasc  spiritul 
i s  purifice sufletul; (...) muzica se poate întrebuin a ca recreare i poate servi s  

destind  spiritul i s -l odihneasc  în lucr rile sale. Evident, va trebui s  ne servim 
deopotriv  de toate armoniile, îns  în scopuri deosebite pentru fiecare dintre ele. Pentru 
studiu, se vor alege cele mai etice; cele mai animate i cele mai entuziaste vor fi alese 
pentru concerte, unde cineva poate auzi muzica f r  ca sa fac  el însu i” [1, p.172]. Deci, 
s  cultiv m spiritul i intelectul prin MUZIC , a a cum s-a afirmat în via  i profesorul 
Vladimir Axionov, om de cultur  pe deplin realizat. 
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VLADIMIR AXIONOV — PERSONALITATE DE VAZ  A CULTURII 
NA IONALE 

VLADIMIR AXIONOV — DISTINGUISHED PERSONALITY OF NATIONAL 
CULTURE 

TATIANA COMENDANT, 
conferen iar universitar, doctor, 

Academia de Muzic , Teatru, Arte Plastice 

Lucrarea în cauz  este dedicat  memoriei savantului, profesorului universitar, Vladimir 
Axionov doctor habilitat în studiul artelor, prim-prorector al Academiei de Muzic , Teatru i Arte 
Plastice. Posesor al unui vast capital tiin ifico-intelectual, V. Axionnov a elaborat circa 100 
lucr ri valoroase care au contribuit la dezvoltarea culturii mizicale na ionale i universale. 
Distins cadru didactic, formator de cercet tori tiin ifici, îndrum tor de talente originale V. 
Axionov i-a dedicat vasta activitate preg tirii profesionale a tinerilor arti ti din diferite domenii 
ale crea iei. Manager de performan , V. Axionov asigura în AMTAP o conducere competent  i 
eficient . Profesionist de înalt  calificare a ob inut rezultate remarcabile i valoroase devenind 
promotor al adev rului tiin ific. A desf urat o asidu  munc  didactic , tiin ific  i educativ , 
a fost i va r mâne o personalitate de vaz  a culturii na ionale. 

Cuvinte cheie: personalitate, creativitate, crea ie, cercetare, cultur , inteligen , manager, 
înv mânt artistic 
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The present paper is dedicated to the memory of Vladimir Axionov — scientist, university 
professor, doctor in the study of arts, prime vice rector at the Academy of Musuc, Theatre and 
Fine Arts. Being a person of comprehensive knowledge, V.Axionov elaborated more than 100 
works of great value that contributed to the development of national and universal musical 
culture. V. Axionov was an outstanding teacher, trainer of scientific researchers, mentor of 
original talents; he dedicated his vast activity to the professional training of young people 
involved in the field of artistic education. He was an excellent organizer who ensured a 
competent and efficient management. V. Axionov was a highly qualified professional who 
obtained remarkable and valuable results thus becoming a promoter of the scientific truth. He 
carried out extensive didactic, scientific and educational work; he was and will remain an 
outstanding personality of national culture. 

 Keywords: personality, creativity, creation, research, culture, intelligence, manager, 
artistic education 

Calitatea în activitatea pedagogic  se dobânde te cu anii i cu mult  trud . Munca i 
personalitatea educativ  a profesorului universitar Vladimir Axionov au l sat urme 
frumoase în mintea i inima studen ilor, oferindu-le prilejul de a- i aminti cu pl cere, 
respect i chiar cu venera ie de dumnealui. Pentru a îndeplini la un înalt nivel de 
performan  i eficien  activitatea sa complex , profesorul universitar, doctorul habilitat 
în studiul artelor Vladimir Axionov i-a format i a manifestat o gam  variat  de calit i 
ale persona it ii sale, care s -l defineasc  ca specialist, om de tiin , om de cultur , 
pedagog, cet ean i manager. Cunoa tem mai multe determin ri sociale cu referin  la 
om: individ, persoan , membru al grupului social, personalitate. Potrivit dic ionarului de 
psihologie  „personalitatea este subiectul uman considerat ca unitate bio-psiho-social , ca 
purt tor al func iilor epistemice, pragmatice i axiologice” [1, p. 532–533]. 

Personalitatea reprezint  sinteza particularit ilor psiho-individuale, în baza c reia 
ne manifest m specific, deosebindu-ne unul de altul. În formarea personalit ii lui 
V. Axionov i-au pus amprenta atât temperamentul i caracterul, cât i aptitudinile, 
competen ele înalte, cuno tin ele vaste i alte caracteristici deosebite. 

În societatea modern  intelectualii nu alc tuiesc un grup precis definit. Rolul 
tradi ional al intelectualului a fost acela de gânditor i de c ut tor al adev rului. Conform 
tiin ei psihologice, gândirea constituie procesul cognitiv cel mai important, fiind apreciat 

îndeosebi prin creativitate. „Gândirea, ca o capacitate de prim ordin a personalit ii — 
exist  ca gândire uman  numai prin creativitate” [2, p. 39]. Creativitatea era o capacitate 
i o aptitudine indispensabil  a lui V.Axionov, a intelectului s u. A fost o personalitate cu 

aptitudini creative speciale, un om de voca ie. Omul de voca ie Vladimir Axionov g sea 
în munc  întregirea lui ideal . „...Natura întrebuin eaz  pe oamenii de voca ie pentru a 
asigura cristalizarea unei culturi...” [3, p. 26]. „ Cultura adev rat , prin mijlocirea c reia 
un popor se ridic  i prosper , se prezint  totdeauna ca o individualitate puternic ....; ea 
este neîndoios cea mai înalt  manifestare a individualit ii..... Cultura des vâr it , ca i 
personalitatea individului, este o poten are a legilor naturii, este un ideal care nu este dat 
a fi atins decât de cei ale i” [4, p. 9] 

„Creatorul educ , deoarece proiectul s u vizeaz  întotdeauna domeniul umanului. În 
acela i timp impune, oricui se apropie de opera sa, o orientare i, prin aceasta, o 
fortificare a spiritului respectivului” [5, p. 69]. Imaginea creatorului V. Axionov reflecta 
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receptivitate fa  de nou, pasiune pentru crea ie, instruire, imagina ie, cultur , 
originalitate, tenacitate, preg tire de specialitate. Meritile sale incontestabile au fost 
recunoscute i apreciate prin acordarea mai multor premii de Uniunile de crea ie din 
Republica Moldova. 

Cercetarea tiin ific  este un domeniu social prioritar, care asigur  dezvoltarea 
tiin ei i pe aceast  baz , optimizarea i dezvoltarea fiec rui domeniu social în pas cu 

exigen ele i necesit ile contemporane. 
Vladimir Axionov i-a acumulat un vast capital tiin ifico-intelectual. A fost 

participant activ la seminare, conferin e tiin ifice i simpozioane na ionale i 
interna ionale. Lucr rile tiin ifice elaborate de cercet tor sunt valoroase prin con inut, 
denot  originalitate i noutate tiin ific  pentru domeniul de cercetare. V. Axionov 
manifesta tendin a de a realiza ceva nou, inedit. Inventivitatea ideatic  i practic , 
fundamentat  de un înalt nivel tiin ific persista în activitatea de cercetare a savantului. 

În acest cadru se înscriu i cercet rile în domeniul muzicologiei a savantului, 
doctorului habilitat în studiul artelor V. Axionov. Este autorul a circa 100 de lucr ri 
tiin ifice, publicate în ar  i peste hotarele ei. Studiile monografice, editate între anii 

2006–2012 — Tendin e stilistice în crea ia compozitorilor din Republica Moldova 
(muzica instrumental ), 11,36 c. a., Crea ia simfonic  din Republica Moldova, 4 c. a., 
Studii muzicologice, 10 c. a. — prezint  o g ndire profund  de dezvoltare a culturii 
muzicale i au adus o contribu ie de valoare tiin ific  na ional  i universal .  

V. Axionov a fost un distins cadru didactic i îndrum tor pentru tineret în activitatea 
tiin ific . Studen ii, masteranzii, doctoranzii coordonatorului tiin ific V. Axionov erau 

ferm convin i c  vor realiza o cercetare obiectiv  i eficient . Sub conducerea savantului 
vor efectua o analiz  calitativ  a datelor cercet rilor intreprinse. Valoarea i eficien a 
solu iilor teoretico-aplicative a lucr rilor tiin ifice erau stabilite i asigurate datorit  
conducerii inteligente i competente a îndrum torului V. Axionov. 

Fiecare cultur  este actualizarea unei poten ialit i a fiin ei umane. „Cultura se 
ive te din t cerea dintre diferitele expresii spirituale ale omului. Ea denot  c  aceste 
resorturi spirituale sunt individualizate, particulare, i de aceea ele pot exista ca ceva 
distinct” [6, p. 120]. La fel de distinct era poten ialul cultural al lui V. Axionov.  

Cunoa terea reprezint  o prim  treapt  spre acceptarea culturii universale. Tendin a 
savantului V. Axionov era de a transmite cuno tin ele acumulate genera iilor tinere. 
„Cultura nu înseamn  doar contempla ie i raportare la o stare poten ial . Aceasta 
presupune aducerea unui poten ial spiritual în prezent” [6, p. 121]. Necesitatea suprem  a 
dlui Axionov era s  se exprime pe sine în cadrul societ ii în care i-a fost dat s  tr iasc . 
Exprimându-se îns , dumnealui a contribuit la îmbog irea culturii na ionale. 
Valorificarea „critic ” a mo tenirii culturale i asimilarea valorilor culturii autentice erau 
înso ite de o intens  confruntare de idei cu privire la menirea social  a artei i culturii în 
lumea contemporan . 

Pedagogul V. Axionov era preocupat de formarea specialistului de înalt  calificare, 
viitor intelectual educat în baza unor matrici culturale de ac iune i de înalt  gândire. 
În elegea c  are datoria de a- i da contribi ia sa pentru preg tirea unui climat spiritual 
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favorabil genera iilor pe care le educ  i care vor veni. 
Gra ie personalit ii lui Vladimir Axionov, în circa 13 ani de munc  în calitate de 

prim-prorector pentru activitate didactic ,  la început la Universitatea de Arte, iar apoi la 
Academia de Muzic , Teatru i Arte Plastice a fost asigurat  o conducere competent  i 
eficient . Managerul V.Axionov î i asuma responsabilit i marcante, într-o atmosfer  de 
ini iativ  creatoare i de cooperare loial . Profesionismul i eficacitatea era exprimat  
prin performan e evidente într-o multitudine de contexte. Domnul prorector Axionov 
promova cadrele didactice pe baz  de competen  profesional . Fiind în fruntea Comisiei 
de concurs a institu iei, demonstra cuno tin e ample ale actelor normative i ale altor 
documente de stat, sus inea pedagogii de voca ie, cu aptitudini creative  ce-ar putea s  
asigure func ionarea eficient  i corect  a procesului instructiv- didactic. Dumnealui 
aprecia talentul i inteligen a oamenilor. 

O calitate deosebit  a domnului prorector era felul de solu ionare a problemelor ce 
ap reau. Dumnealui realiza aceast  sarcin  în mod operativ: prin receptivitate, dialog, 
documentare i analize atente, prin conjugarea eforturilor unor speciali ti în cauz . Dl. 
V.Axionov demonstra fermitate i exigen  în îndeplinirea deciziilor, dar i în elegere, 
corectitudine în aprecierea rezultatelor muncii celor cu care coopera i pe care îi conducea. 
Promova un spirit colegial i astfel era ascultat i urmat în demersurile sale decizionale. 

V. Axionov a fost o persoan  curioas  i cu idei intreprinz toare. Dorea s  ordoneze 
în minte ceea ce p rea imposibil de clasificat. Adesea spontanietatea min ii lui Axionov 
se îmbina cu emo iile st pânite i gândire „rece”. Dragostea i capacitatea de munc , 
autodisciplina, perseveren a, energia de care d dea dovad  prorectorul V. Axionov îl 
claseaz  printre organizatorii de performan  a activit ii didactice i chiar artistice. Cu 
cât  pasiune i interes s-a implicat în conducerea ritualului de conferire a titlului tiin ific 
de Doctor Honoris Causa al institu iei noastre. Avea o inut  scenic  ce denota m iestrie 
i gust estetic. 

Vladimir Axionov n-a fost o persoan  conformist . „Cuvântul persoan  con ine 
r d cina provenit  din greaca veche, care desemneaz  o masc , pe care actorul o utiliza 
în scopul ascunderii propriei lui imagini. O masc  pe care o cerea rolul. Dup  aceast  
masc  social  se ascunde adev rata personalitate. Dar ea poate fi scoas  doar în anumite 
condi ii favorabile” [7, p. 64]. Vladimir Axionov era sincer, îndr zne , n-avea nevoie s - i 
ascund  personalitatea. În calitate de manager în coala superioar  îmbina avantajele 
stilului autoritar i ale celui participativ-democratic. Colegii tiau c  dac  domnul 
Axionov este convins în luarea unei decizii, în rezolvarea unei probleme, atunci aceasta 
este calea cea mai corect . Experien a în domeniu înso it  de capacitatea de ini iativ , de 
abordare just  a problemelor, capacitatea de a- i asuma eventualele riscuri, inclusiv de a 
le preveni, erau caracteristice prorectorului V. Axionov. 

V. Axionov a fost deschis la sentimente i emo ii. Era atent, stima personalitatea 
colegilor s i. Era capabil s  comunice cu cei din jurul s u i s  stabileasc  contacte în 
folosul organiza iei tiin ifico-educa ionale. Era deschis spre comunicare, spre a oferi un 
sfat, o idee. Aceast  simplitate aparent  confirm  maxima: cu cât omul este mai simplu în 
rela iile cu cei din jur, cu atât este mai de tept. Inteligen a era abilitatea de baz  a 
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personalit ii lui V. Axionov. 
Personalitatea lui V. Axionov ne-a marcat pe to i. Ne-a f cut mai responsabili, mai 

altrui ti, mai vizionari. V. Axionov s-a îngrijit de soarta institu iei, a membrilor familiei 
sale. Î i asuma responsabilit i i î i onora promisiunile. Prea marele efort depus de 
dumnealui l-a f cut s  se sting  pe nea teptate. Se cunoa te c  stima i respectul nu se 
impun, se câ tig . Vladimir Axionov a tiut s  se impun  când era cazul, dar mai ales, 
prin întreaga activitate i-a câ tigat stima i respectul tuturor celor care i-au fost în 
preajm . Valoarea personalit ii sale este incontestabil . 

A fost o deosebit  onoare pentru mine de a munci al turi de domnul Vladimir 
Axionov, profesor universitar, doctor habilitat în studiul artelor, prim-prorector activitate 
didactic  al AMTAP, de in tor al titlului onorific de Om emerit i posesor al medaliei 
Meritul civic, personalitate de vaz  a culturii na ionale.  

În concluzie men ionez: 
-    V. Axionov a fost i va r mâne în istoria muzicologiei na ionale o personalitate 
de valoare incontestabil ;  
-    Creator prin func ie i voca ie a produs idei noi, forme i formule noi, opere 
tiin ifice pe care le vom re ine i vor îmbog i tabloul socio-cultural al Republicii 

Moldova;  
-    V. Axionov i-a dezvoltat propriile capacit i de cercetare-inovare, i-a dedicat 
întreaga activitate  prosper rii culturii muzicale na ionale; 
-    Cercet rile savantului aduc o contribu ie de valoare tiin ific  na ional  i 
universal ; 
-    În toat  cariera universitar  a depus o vast  munc  didactic , tiin ific  i 
educativ , a fost un creator de coal  superioar  în domeniul înv mântului artistic. 
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VLADIMIR AXIONOV — A CORYPHAEUS OF MOLDOVAN MUSICOLOGY  
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Prezentul articol  este consacrat unui remarcabil muzicolog, cercet tor, pedagog, 
animator al vie ii muzicale din Republica Moldova — Vladimir Axionov. Au fost dezv luite 
inova iile savantului în domeniul muzicologiei referitor la problemele stilului, genului i 
evolu iei crea iei componistice contemporane. 

 Cuvinte-cheie: muzicologie, savant, cercet tor, institu ie muzical , lucrare tiin ific , 
simfonie, stil, gen, istoria muzicii universale 

 The present article is dedicated to Vladimir Axionov, a remarcable musicologist, 
researcher, educator, animator of musical life in the Republic of Moldova. The author has 
revealed his innovations in the field of musicology concerning the problems of style, genre and 
the evolution of contemporary composition creation. 

 Keywords: musicology, scientist, researcher, musical institution, scientific work, 
symphony, style, genre, history of universal music 

Aflându-m  cu colegul meu Vladimir Axionov într-o strâns  colaborare artistic  i 
tiin ific , care a durat 38 de ani, am toate motivele s -i atribui — acest calificativ — 

corifeu al muzicologiei moldovene ti. Voi începe prin a ar ta c  activitatea 
muzicologului a fost destul de fructuoas  i multilateral , el excelând ca profesor, savant, 
interpret, manager, animator al unor ac iuni culturale semnificative. Se tie c  fiecare 
dintre muzicilogi î i alege, de obicei, un singur domeniu, în conformitate cu aptitudinile 
i preferin ele sale. Vladimir Axionov a reu it  ”cuprind  necuprinsul” i, gra ie 

talentului s u i carismei sale,  ocupe pozi ii-cheie în toate domeniile de activitate 
muzicologic . 

Talentul pedagogic, poten at de studiile temeinice la Conservatorul din Moscova 
P. Ceaikovski i lucrul asupra tezei de doctor (îndrum tor tiin ific — profesorul 
N. Nikolaeva) i-au permis s  urce rapid toate treptele ierarhiei universitare — de la lector 
superior la profesor universitar. Acest titlu înalt i s-a conferit în 1995.  

Dumnealui a elaborat cele mai dificile cursuri pentru studen i, masteranzi i 
doctoranzi în cadrul disciplinelor fundamentale: Istoria muzicii universale (sec. XX), 
Teoria i istoria stilurilor musicale, Istoriografia muzical . Vladimir Axionov i-a 
ilustrat singur srt lucit prelegirele cu exemple muzicale la pian, demonstrând abilit i 
interpretative remarcabile. Rememor m în aceast  ordine de idei faptul c  Vladimir 
Axionov a studiat la coala de muzic  E. Coca i, mai apoi, în primul an de facultate în 
clasa de pian special a legendarului pedagog Tatiana Voi ehovscaia.  

Discipolii dlui Vladimir Axionov s-au încadrat în prestigioase institu ii de cultur  
din ar  i de peste hotarele ei, în colective concertistice i teatrale, în învâ âm nt, mass-
                                                           
1 Acest articol prezint  varianta mai desf urat  a materialului publicat de E. Mironenco mai devreme [1]. 
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media i show-bussines. Mul i dintre ei sunt laurea i ai concursurilor i festivalurilor 
na ionale i interna ionale, s-au învrednicit de distinc ii de stat. Printre ei îi vom 
nominaliza pe muzicienii-interpre i I. Gârne , A. Lozanciuc, A. Arcea, E. Gherman, 
A. Digore, O. Palymski, L. tirbu, Iu. Mahovici, A. Lapicus, A. Jar. Vladimir Axionov a 
preg tit o pleiad  de muzicologi care activeaz  cu succes în institu iile tiin ifice în cele 
de înv mânt i mass-media: V. Galaicu, V. Tcacenco, M. Nichiforova, L. Gorobciuc, 
A. Sajin, V. Mircos . a. 

ase doctoranzi îndruma i de Vladimir Axionov i-au sus inut tezele, ob inând 
gradul tiin ific de doctor în studiul artelor: A. Pereteatco, E. Nagacevschi, P. Rotaru, 
R. Roman, A. Cazacu, V. Andrie . 

În calitate de savant, Vladimir Axionov semneaz  circa o sut  de lucr ri tiin ifice, 
publicate în ar  i peste hotarele ei (Anglia, România, Rusia, Bielorusia). Pentru lucr rile 
tiin ifice în repetate rânduri a fost distins cu premiile Uniunii Compozitorilor i 

Muzicologilor (1992–2012). Vladimir Axionov particip  activ la multe conferin e, 
seminare i simpozioane tiin ifice na ionale i interna ionale. 

Din 1985 pân  în 2012 acest savant excelent a colaborat cu Academia de tiin e a 
Moldovei, ini ial a fost cercet tor tiin ific superior al Institutului Studiul  Artelor, iar în 
anii 1993–1999 a de inut func ia de ef al Sec iei Muzicologic. Interesele sale de 
cercet tor impresioneaz  prin diversitatea lor, îns  dominanta lucr rilor lui V. Axionov a 
fost studiul simfoniei, genul cel mai reprezentativ i cu cea mai mare deschidere spre 
reflec ie al muzicii academice. Evolu ia muzicii simfonice în Moldova a stat la baza celei 
de a doua teze, dup  sus inerea c reia în 1993 a ob inut titlul de doctor habilitat. Vladimir 
Axionov i-a dedicat muzicii simfonice, dar i altor genuri instrumentale, trei monografii: 

 :  ,   (1987); 
     (30–80-     (1998); Tendin e 

stilistice în crea ia componistic  din Republica Moldova (2006). Aceasta din urm  nu 
este doar o prob  de înalt profesionalism, ci i dovada unei capacit i de sintez  de 
excep ie a savantului, a  m iestriei de a prezenta panoramic cultura muzical  
contemporan  în Europa, precum i de a determina locul crea iei componistice din 
Republica Moldova în acest peisaj. În prefa a pentru monografie aceast  muzicologul 
Victotia Melnic subliniaz : «Autorul argumenteaz  conving tor actualitatea continu  a 
problematicii stilistice nu doar pentru crea ia componistic  axat  pe anumite tradi ii, 
canoane, ci i pentru lucr rile acanonice, “experimentale”, deoarece în muzic  nu exist  
nimic f r  elemente morfologice i sintactice, componente care constituie “coloana 
vertebral ” a stilului. Un mare interes tiin ific prezint  analiza interferen elor în 
abordarea fenomenelor de stil, gen i form  ( i viceversa). În rezultat, se propune 
compara ia „hibrid rilor” stilistice i de gen cu formele muzicale libere i mixte, se 
argumenteaz  i se implementeaz  pe larg no iunea de stil sintetic i individual» [2, p. 6].  

În monografiile sale Vladimir Axionov a utilizat cu m iestrie metodele 
muzicologiei istorico-teoretice, dar i realiz rile tiin elor umaniste adiacente – 
sociologia, estetica, culturologia, filosofia. Vastele cuno tin e în domeniul culturii 
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muzicale moderne a Europei i Americii i-au permis s  evalueze în mod obiectiv locul i 
importan a artei componistice din Republica Moldova în context interna ional. 

A abordat cu încredere una dintre problemele complexe ale muzicologiei moderne, 
ce poate fi definit  drept logic  a proceselor muzical-istorice. Iat  de ce, în cercet rile 
sale muzicologice un loc important este acordat parametrilor istorici, i anume: 

1) periodizarea culturii artistice, inclusiv a celei muzicale; 
2) diapazonul i con inutul leg turilor de continuitate a artei componistice cu 

orient rile stilistice ale neoclasicismului, neofolclorismului, neoromantismului, 
expresionismului, avangardismului, cât i cu stilurile componistice individuale ale lui 
Enescu, Stravinski, ostakovici, Prokofiev; 

3) dinamica proceselor genuistice, mai ales în domeniul muzicii simfonice. 
Amploarea i profunzimea interpret rilor sale muzicologice i-au g sit confirmarea 

în ultima sa carte — Studii muzicologice, editat  în 2012 în România (Cluj-Napoca) — în 
care sunt tratate probleme ale dezvolt rii muzicii academice universale i na ionale, într-
un ir de articole reprezentative, scrise în ultimii ani. Con inutul c r ii demonstreaz , c  
savantul a fost în m sur  s  elaboreze, deopotriv , atât aspecte stilistice extrem de 
complexe (metastilistic , polistilistic , intertextualitate), cât i stiluri componistice 
individuale, în baza exemplelor din crea ia lui A. Schönberg, R. Strauss, V. Zagorschi, 
P. Rivilis, Gh. Ciobanu, T. Zgureanu, V. Burlea. Vladimir Axionov nu se limiteaz  doar 
la analiza crea iei simfonice — el abordeaz  i genuri muzical-teatrale (Casa mare de 
M. Kopâtman), portrete de crea ie ale unor compozitori (E. Doga) i interpre i 
(M. Bie u). 

Vladimir Axionov a fost antrenat în activitatea organizatorico- tiin ific  i 
managerial  în calitatea sa de prorector al AMTAP din 1999. De asemenea, a participat în 
diverse proiecte tiin ifice ale Academiei de tiin e a Moldovei i AMTAP în calitate de 
coordonator sau executor. A fost pre edinte al Sec iei Arta Muzical   din cadrul 
colectivului de cercetare de pe lâng  AMTAP, pre edintele al Seminarului tiin ific de 
Profil Arta Muzical , constituit de CNAA (Comisia de Acreditare i Atestare), membru 
al Comisiei de atestare din cadrul CNAA. 

Din 1983 a fost membru al Uniunii Compozitorilor i Muzicologilor din Moldova, 
coordonând activitatea Sec iei muzicologice. Vladimir Axionov a avut o autoritate 
incontestabil  ca profesionist-mizicolog, profesor, savant, manager. Meritele sale au fost 
apreciate inclusiv de conducerea de vârf a Republicii Moldova, care i-a acordat, în 1999, 
titlul Om emerit i, în 2011, medalia Meritul civic.  

S  nu uit m c  preocup rile distinsului muzicolog au fost o continuare fireasc  a 
tradi iilor de familie. Vladimir Axionov descinde dintr-o familie de intelectuali din 
Chi in u, care a adus o contribu ie esen ial  la dezvoltarea culturii din inutul natal. 
Bunicul pe linie matern , Alexandru Iacovlev, coleg de genera ie cu M. Berezovschi, a 
fost regent în biseric  i, în acela i timp, a inut cursuri teoretice i de dirijat la 
Conservatorul Unirea. P rin ii au fost Arti ti emeri i: tat l, Veaceslav Axionov — regizor 
de teatru, a montat circa cincizeci de spectacole pe scenele dramatice ale teatrului 
moldovenesc i a celui rus; s-a dedicat, inclusiv, activit ilor pedagogice. Mama, Lidia 
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Axionova, un cunoscut muzicolog, a ob inut titlul tiin ific de doctor în studiul artelor, 
specializându-se în studiul folclorului din Moldova, precum i în crea ia lui G. Musicescu 
i a altor compozitori. Pe parcursul mai multor ani ea a fost prorector al Institutului de 

Arte (actualmente AMTAP), aceast  func ie a de inut-o cu succes i Vladimir Axionov, 
men inând continuitatea tradi iei.  

Realiz rile i aportul considerabil al lui Vladimir Axionov în toate domeniile artei 
muzicale — cercetare, pedagogie, metodologie, manifest ri publice — au contribuit la 
men inerea unui înalt nivel muzicologic, artistic, tiin ific nu numai în cadrul AMTAP, 
dar i în întrega republic . 

Una dintre sarcinile muzicologiei na ionale moderne este p strarea i dezvoltarea 
mo tenirii istorico-teoretice a lui Vladimir Axionov, atât în domeniul tiin ific, cât i în 
practica pedagogic . 
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Articolul de fa  concentreaz  aten ia asupra personalit ii proeminente a lui V. Axionov, 

muzicolog, profesor, om de cultur  din Republica Moldova, i asupra rolului s u în muzicologia 
na ional . Autoarea ofer  un studiu complex al principalelor domenii de activitate tiin ific  i 
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didactic  ale savantului care reflect  tendin ele majore ale tiin ei moderne. Atât modul de 
gândire cât i concluziile lui V. Axionov pot fi caracterizate în general prin prisma problemei 
c ut rii esen ei muzicii — o tem  pus  în discu ie într-o nou  optic  de Iu. Kholopov .  

Cuvinte-cheie: Vladimir Axionov, Iuri Kholopov, metoda idiografic  i cea nomotetic , 
istoria i teoria muzicii, istoriografie muzical , teoria i istoria stilurilor, avant-garde i 
postavant-garde muzical, simfonie i genurile simfonice în Moldova  

 
This article focuses on the personality of the prominent musicologist, university professor 

and public figure of Moldova — V. Axionov and on his role in the national musicology. The 
author provides an overview of the main areas of Prof. Axionov’s scientific and methodological 
activities, which reflect the major trends of modern science. Various aspects of his ideas and 
conclusions are generally viewed in the light of the problem of finding the essence of musical 
thought, a topic that was proposed and elaborated by Iu. Kholopov.  

Keywords: Vladimir Axionov, Yuri Kholopov, idiographic and nomothetic method, music 
history and theory, musical historiography, theory and history of styles, musical avant-garde and 
postavant-garde, symphony and symphonic genres in Moldova 
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VLADIMIR AXIONOV — CERCET TOR AL STILULUI MUZICII 
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În articol se vorbe te despre ideile promi toare ale lui V. Axionov referitor la stilul 
crea iilor muzicale, precum i despre posibilitatea de aplicare a acestor idei în analiza 
spectacolelor de balet. Se dau exemple de interconexiune a stilului muzical i a celui scenic în 
spectacole de balet ”Poveste veche” de V. Poleacov in regia lui Iu. Sidorenco i ”La r scruce” 
de V. Zagorschi în regia lui C. Rusu.  

Cuvinte-cheie: Vladimir Axionov, stil, muzica popular , crea ie componistic , balet 

 This paper considers V. Axionov’s long-term perspective ideas about the style of musical 
works and the possibility of using the given ideas in the analysis of ballet productions. In the 
article there are examples about the interconnection between the music style and the stage 
treatment of the performance in the ballets “Old Story” by V. Poleakov, produced by 
Iu. Sidorenko and “Cross-roads” by V. Zagorsky, staged by C. Rusu. 

 Keywords: Vladimir Axionov, style, folk music, composition activity, ballet 
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(muzica instrumental ). Chi in u: Cartea Moldovei, 2006.  

 
 

VLADIMIR AXIONOV DESPRE REPERTORIUL COMPONISTIC  
AL LUI GHEORGHE NEAGA 

VLADIMIR AXIONOV ABOUT GHEORGHE NEAGA�S  
COMPONISTIC REPERTOIRE 

NATALIA CHICIUC  
doctorand  

Academia de Muzic , Teatru i Arte Plastice 

Acest articol dezv luie o latur  a cercet rilor tiin ifice ale lui Vladimir Axionov, i anume 
cea care se refer  la repertoriul componistic al lui Gheorghe Neaga. Analiza frecvent  a 
lucr rilor neaghiene în aproape toate studiile muzicologului, separat ori laolalt  cu cele ale 
altor autori, denot  faptul c  opera acestui compozitor a jucat un rol important în procesele 
creative petrecute în muzica moldoveneasc , Gheorghe Neaga exemplificând numeroase 
tendin e care s-au conturat în componistica autohton .  

Cuvinte-cheie: muzicologie, cercetare tiin ific , articol, publica ie, componistica 
autohton , repertoriu componistic 

This article presents one side of Vladimir Axionov’s scientific research, namely the one 
referring to Gheorghe Neaga�s componistic repertoire. A frequent analysis of Gh. Neaga�s 
works, practically, all the musicologyst’s studies, separately or together with the works of other 
authors, show that this composer's repertoire played an important role in the creative processes 
occurring in Moldovan music, Gheorghe Neaga exemplifying many trends that have emerged in 
native composition. 
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Keywords: musicology, scientific research, article, publication, autochthonous composing, 
componistic repertoire 

Vladimir Axionov reprezint  prin întreaga sa contribu ie tiin ific  un pilon 
fundamental al muzicologiei autohtone. În acest sens, ar fi absolut necesar  men ionarea 
num rului de circa o sut  de lucr ri tiin ifice publicate în ar  i peste hotare (Marea 
Britanie, Belarus, România, Rusia etc.), particip rile multiple la conferin e, seminare, 
simpozioane na ionale i interna ionale i premierile de mai multe ori, începând cu anul 
1992, de c tre Uniunea Compozitorilor i Muzicologilor din Republica Moldova. 

Activitatea tiin ific  a muzicologului Vladimir Axionov s-a axat atât pe cercetarea 
propriu-zis  a diferitor fenomene muzicale cât i pe coordonarea i executarea de proiecte 
tiin ifice, ocupând func ii precum: pre edinte al Sec iei Arta Muzical  din cadrul 

colectivului de cercetare de pe lâng  Academia de Muzic , Teatru i Arte Plastice, 
pre edinte al Seminarului tiin ific de profil Arta Muzical , ef sector Muzicologie al 
Institutului Studiul Artelor al Academiei de tiin e i cercet tor tiin ific principal al 
Institutului Patrimoniului Cultural al aceleia i institu ii, etc. 

Domeniile i subiectele de cercetare ale savantului sunt numeroase, V. Axionov fiind 
v dit preocupat de anumite perioade din istoria muzicii, de o serie de compozitori, 
interpre i, dar i de categorii fundamentale ale studiului artelor precum stilul i genul.  

În studiile lui Vladimir Axionov i-au g sit reflectarea, într-o m sur  mai mic  sau 
mai mare, practic to i autorii de muzic  instrumental  care au activat pe meleagurile 
noastre. Printre ace tia se num r  i Gheorghe Neaga. Crea iile acestuia sunt examinate 
laolalt  cu cele ale altor compozitori în cadrul unor lucr ri tiin ifice ample precum 
Tendin e stilistice în crea ia componistic  din Republica Moldova (muzica 
instrumental ),      (30-80-    ), 
Simfonia, Simfonia din Moldova: evolu ia istoric , variet ile de gen,  

o   , Studii muzicologice, etc. i în articole incluse în 
publica ii de specialitate, printre care     

:    , Arta muzical  din Republica Moldova: istorie 
i modernitate, Cercet ri de muzicologie, Arta, Anuar tin ific, tiin a, Artes, 

Înv mântul artistic — dimensiuni culturale, Art  i educa ie artistic , Via a muzical  a 
Basarabiei în secolul XX, Folclorul muzical din Moldova i crea ia componistic , Pagini 
de muzicologie etc. Analiza frecvent  a lucr rilor neaghiene în practic toate studiile lui 
Vladimir Axionov denot  faptul c  repertoriul acestui compozitor a jucat un rol important 
în procesele creative petrecute în muzica moldoveneasc , Gheorghe Neaga exemplificând 
numeroase tendin e care s-au conturat în componistica autohton . Îns  exist  i câteva 
studii consacrate în exclusivitate autorului, unele dintre care reprezint , muzicologic 
vorbind, puncte de reper. Acestea sunt Gheorghe Neaga: 70 de ani de la na terea 
compozitorului, o publica ie cu caracter biografic, i   . : 

-  ,   — un articol 
tiin ific cuprinsul c ruia poate fi considerat fundamental în analiza Simfoniei nr. 3 de 

Gheorghe Neaga. 
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Cercet rile lui Vladimir Axionov pot fi împ r ite în câteva categorii, în func ie de 
problemele abordate, cum ar fi, spre exemplu, cele despre simfonie i genurile muzicii 
simfonice, despre evolu ia sau periodizarea muzicii simfonice autohtone, cele consacrate 
folclorismului i influen ei folclorului asupra crea iei componistice, cele destinate 
problemelor stilului i, nu în ultimul rând, cele dedicate lui Gheorghe Neaga.  

Preferin ele lui Vladimir Axionov pentru cercetarea genurilor muzicii simfonice 
sunt evidente în aproape toate studiile sale, „deoarece crea ia simfonic  demonstreaz  
mai distinct principiile temporale i spa iale ale existen ei unor fenomene muzicale de 
propor ii mari. În acest domeniu al crea iei componistice sunt sintetizate tr s turile cele 
mai de seam  ale limbajului i arhitectonicii muzicale, care devin evidente în condi ii 
sonore polifonice, multitimbrale, voluminoase” [1, p. 41]. În aceast  ordine de idei, pot fi 
men ionate multiplele consemn ri ale celor trei simfonii scrise de Gheorghe Neaga, ale 
simfoniei vocale Perpetuum Mobile, ale concertelor instrumentale, suitei pentru orchestr  
i poemului simfonic Danco.  

Simfoniei nr.3, dup  cum se men ioneaz  anterior, îi este dedicat un întreg articol, 
publicat înc  în 1988 în culegerea     : 

   . În concluzia acestuia, dup  o analiz  detaliat  a structurii 
arhitectonice, a tuturor elementelor limbajului muzical i a tematismului lucr rii, autorul 
conchide: „Simfonia a treia de Gheorghe Neaga reprezint  un remarcabil fenomen al 
muzicii simfonice contemporane moldovene ti. Aceasta indic  nu doar evolu ia 
componistic  a compozitorului, ci i continuarea fructuoasei dezvolt ri a genului de 
simfonie din Moldova”1 [2, p. 41]. Mai mult, în cadrul respectivului studiu Vladimir 
Axionov precizeaz  unele detalii cu privire la cea de-a doua simfonie neaghian , crea ie 
distins  cu Premiul de Stat al Moldovei în anul 1967. Îns , acestea nu sunt men ionate 
izolat, autorul eviden iind prin metode comparative cursul evolu iei gândirii componistice 
a lui Gheorghe Neaga de la simfonia a doua la a treia. 

Într-o alt  publica ie tiin ific  — Contribu ii la studierea simfoniei din a doua 
jum tate a secolului XX — Vladimir Axionov încearc , pe de o parte, sublinierea 
tendin elor care influen eaz  caracterul leg turilor simfoniei cu alte genuri muzicale. 
„Cheia pentru recunoa terea specificului genurilor muzicii simfonice r mâne analiza 
structurii lor interne. /.../ În func ie de tipul con inutului eviden iem, în plan general, dou  
grupuri de simfonii ale compozitorilor din Moldova. Primul grup este dominat de chipuri 
artistice obiective: natura, via a poporului în diversele ei manifest ri. /.../ Uneori, semne 
de reper pentru identificarea mi c rilor populare eroice sunt cântecele populare” [3, p. 
58]. Printre exemplific rile celor afirmate de c tre autor se g se te i melodia Bate-i, 
Doamne, pe ciocoi din Simfonia nr.2 de Gheorghe Neaga. De cealalt  parte cercet torul 
subliniaz  o alt  fa et  a simfoniilor, întrucât „cel de-al doilea grup de opere accentueaz  
procese psihologice” [3, p. 59]. Or, una dintre crea iile ce comport  un intens caracter 
subiectiv este a treia simfonie neaghian , în care se refracteaz  tendin e puternic 
individualizate. 
                                                           
1 Traducerea din limba rus  ne apar ine. 
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„Un mijloc important de întruchipare muzical  a ideilor, a chipurilor artistice este 
procedeul de generalizare prin intermediul genului. Uneori, semantica genurilor de ”uz 
muzical” care domin  tematismul simfoniei determin  îns i semantica simfoniei” [3, p. 
59]. În aceast  ordine de idei, Vladimir Axionov indic  dou  categorii de crea ii în care 
pozi ia-cheie ar fi ocupat  de indicii ale genurilor muzicii dansante, mi cate sau de cele 
ale muzicii cantabile. Drept exemplu pentru ultima dintre acestea, autorul studiului 
men ioneaz  i partea a treia a Simfoniei nr.2 de Gheorghe Neaga — Lento maestoso — 
care reprezint  centrul dramatic al luc rii. 

„Simfoniile compozitorilor din Moldova pot fi sistematizate i în alt context — 
examinând rela iile formelor individuale fa  de structurile componistice tipice” [3, p. 
60]. Enumerarea exemplelor referitoare la categoria structurilor arhitectonice individuale 
include i simfonia vocal  Perpetuum mobile de Gheorghe Neaga — lucrare constituit  
din treisprezece p r i miniaturale, care, grupate fiind între ele, indic  un plan de grad 
secund al formei muzicale.  

„În grupul de simfonii monopartite se reliefeaz  clar interac iunea diferitelor 
principii constructive, tendin a spre îmbin ri de forme, inclusiv structuri libere” [3, p. 
61]. În cazul Simfoniei nr.3 de Gheorghe Neaga structura de sonat  se afl  în raport de 
interac iune cu forma tripartit  complex . 

Printre compozi iile neaghiene exemplificate de Vladimir Axionov în cazul 
ciclurilor cvadripartite cu muzic  lent  în partea secund  se g se te Simfonia nr. 1, iar în 
cel al ciclurilor de sonat  cu muzic  lent  în partea a treia — Simfonia nr. 2. „Adesea 
structura cvadripartit  a ciclului, anun at  de autor, se îmbin  cu alte structuri, 
caracteristice formei planului doi” [3, p. 61], dup  cum primele p r i ale simfoniilor a 
doua i a treia de Gheorghe Neaga ar putea fi percepute drept sec iuni ale unei eventuale 
forme tripartite compuse, iar finalul considerat în mod conven ional un epilog. 

„În domeniul simfoniei este evident  coexisten a fenomenelor canonice i 
necanonice. La o extrem  g sim opere care denot  o în elegere rigid  de c tre autori a 
faptului c  simfonia este un ciclu de sonat  pentru o orchestr  simfonic  mare. /.../ La cea 
de-a doua extrem  g sim opere, numite simfonii, care se caracterizeaz  prin tratarea 
liber  a forma iei interpretative i structurii muzicale” [4, p. 16]. Opunerea acestor 
fenomene confirm  tendin a compozitorilor de a se dezice într-o oarecare m sur  de 
structurile muzicale tradi ionale i de a porni pe c i alterate în sensul unei extinderi 
caracteristice strategiilor de evolu ie. „Un loc aparte îl ocup  simfoniile cu elemente 
vocale situate în spa iul tranzitiv dintre genurile muzicii vocale i muzicii instrumental-
simfonice ce demonstreaz  diverse forme de rela ii între poezie i muzic ” [3, p. 62]. În 
acest context, Vladimir Axionov indic  cele dou  variet i ale simfoniei cu elemente 
vocale: cea monumental , cu elemente de oratoriu i cantat  i cea apropiat  mai mult de 
muzica de camer , la care se refer  una dintre ”simfoniile de cronic ” (dup  Vladimir 
Axionov) — simfonia vocal  Perpetuum mobile de Gheorghe Neaga. 

Printre peocup rile tiin ifice ale cercet torului Vladimir Axionov s-a aflat istoria i 
teoria stilurilor muzicale. Fundamentala lucrare care sintetizeaz  cumul rile tiin ifice 
sub aspect stilistic este monografia Tendin e stilistice în crea ia componistic  din 
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Moldova (muzica instrumental ). Întrucât autorul argumenteaz  în permanen  cu 
multiple i diverse exemple cele studiate, printre men ion rile în acest sens se g sesc i 
compozi iile semnate de Gheorghe Neaga, crea ia c ruia „demonstreaz  folosirea 
fenomenelor polistilistice” [5, p. 109]. 

Într-unul dintre articolele sale — Exponentul folcloric în spectrul stilistic al muzicii 
instrumentale a compozitorilor din Moldova — muzicologul indic , prin prisma 
periodiz rii istorice, modific rile intervenite odat  cu schimb rile provocate de anumite 
evenimente socio-culturale în func ionalitatea muzicii populare preluate de c tre 
compozitori prin intermediul diferitor procedee componistice. Astfel, Vladimir Axionov 
subliniaz  c  pe la sfâr itul anilor �50 se respingea „identificarea ”caracterului popular” 
al operei muzicale cu asem narea ei pur exterioar  cu anumite fenomene folclorice. 
Aceasta nu înseamn  c  se renun a în genere la citarea i prelucrarea melodiilor populare, 
îns  metodele în cauz  nu mai r mân predominante. Drept dovad  a proceselor sus-
men ionate pot servi Simfonia nr. 2 de Gheorghe Neaga /.../ i poemul simfonic Danco de 
acela i autor” [6, p. 81]. 

Alte crea ii consemnate în acela i articol sunt concertele instrumentale neaghiene, în 
cazul c rora se observ  „noi interpret ri ale genului, ale structurii compozi ionale i ale 
paletei timbrale” [6, p. 82] i Simfonia nr. 3, pentru care cercet torul indic  principiile 
componistice „postromantice i postimpresioniste” [5, p. 66], astfel încât „folosind unele 
tura ii, celule i procedee provenite din muzica popular ”, Gheorghe Neaga le-a 
„dezvoltat în cadrul unor structuri sonore complexe, a c ror esen  este departe de 
contextul etnic” [6, p. 82]. Folclorul muzical comport  func ia unei pun i între 
arhetipurile populare i cele componistice. În cazul Simfoniei nr. 2 i a poemului simfonic 
Danco, „elementul popular reproduce contextul etno-folcloric i în acela i timp devine un 
component indispensabil al con inutului artistic, subordonat concep iei simfonice” [7, . 
59]. Cât despre simfonia vocal  Perpetuum mobile, Vladimir Axionov subliniaz  c  
„func ia de purt tor al elementului stilistic na ional o îndepline te nu numai muzica (de 
provenien  folcloric ), ci i poezia” [5, p. 66], mai exact versurile lui G. Dimitriu. 

Crea ia instrumental  i tradi iile l ut re ti influen eaz  în sens multiplu asupra 
muzicii profesioniste. „Procedeele artei interpretative populare la vioar  /.../ au contribuit 
mai ales la dezvoltarea genului de concert pentru vioar ” [8, p. 61], or, în acest caz, 
printre numele mai multor compozitori autohtoni enumera i de Vladimir Axionov ca 
autori de opusuri violonistice în genul de concert, se g se te i cel al lui Gheorghe Neaga.  

„E necesar de diferen iat i influen a tradi iilor l ut re ti la diferite niveluri ale 
compozi iei lucr rilor simfonice, inând cont de propor iile lor. /.../ Efectul variabilit ii 
depinde de contextul general, asupra c ruia î i exercit  influen a. Intensitatea contrastului 
nuan at al elementelor muzicii populare instrumentale devine cu atât mai viguros cu cât 
mai pu ine elemente sunt întrebuin ate în întreaga compozi ie” [8, p. 62]. În acest mod, în 
baza unui caracter filozofic prind contur sonor aluziile la melodii interpretate de taraf în 
partea a treia a Simfoniei nr. 3 de Gheorghe Neaga. 

De i s-ar sus ine c  structura monodic  a cântecului popular vocal n-ar putea avea 
trecere c tre muzica instrumental  simfonic , Vladimir Axionov infirm  acest fapt, 
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explicând c  „gradul includerii organice a motivului popular în es tura crea iei simfonice 
depinde de iscusin a compozitorului de-a depista ”armonia ascuns ” i ”contrapunctul 
latent” într-o melodie absolut monodic , de a folosi efectul ”monodiei polifonice” în 
structura crea iei simfonice, ceea ce permite de a se realiza ”polifonia monodic ” ca 
rezultat al dubl rii vocii melodice de baz  cu mixturi timbrale îngro ate” [9, p.63]. În 
scopul exemplific ri principiului de monodie plurivocal  autorul consemneaz  Simfonia 
nr. 2 de Gheorghe Neaga, în a c rei prim  parte se eviden iaz  o îngro are mixtural  a 
nucleului melodic din cântecul haiducesc Bate-i, Doamne, pe ciocoi.  

„Ob inând un anumit efect artistic deosebit, compozitorii uneori subliniaz  în 
special procedeul de confruntare a elementelor folclorice i non-folclorice în cadrul 
aceleia i opere muzicale” [5, p. 81]. Or, în Simfoniile nr. 2 i nr. 3 de Gheorghe Neaga, 
punerea fa  în fa  a elementelor muzicale autohtone cu cele occidentale este prezentat  
într-un mod v dit grotesc. 

„Îmbinarea elementelor de provenien  folcloric  cu cele neoclasice este foarte 
r spândit  în crea ia compozitorilor basarabeni din a doua jum tate a secolului XX” [5, p. 
126], or, acest proces cunoa te o amplificare mai ales dup  decesului lui George Enescu. 
Printre lucr rile aduse drept dovad  de c tre Vladimir Axionov sunt i cele instrumentale 
de camer  ale lui Gheorghe Neaga.Totodat , în aceea i perioad  istoric , se fac „anumite 
încerc ri de a restaura i moderniza modelul vesteuropean al suitei preclasice” [5, p. 
133]. Respectiva tendin  se observ , dup  cum subliniaz  cercet torul, i în cazul unor 
lucr ri neaghiene, printre care Suit  pentru orchestr  de camer , Arie, Bolero i Allegro.  

„Simfonia ca gen muzical-filozofic nu a putut s  fie izolat  de via a social  i de 
întreg climatul cultural-artistic al timpului” [10, p. 70]. În acest sens, muzicologul 
Vladimir Axionov afirm  c  „fenomenele specifice neoclasicismului muzical au devenit 
elemente componistice ale paletei stilistice pluriaspectuale din Simfonia nr. 2 de 
Gheorghe Neaga. Figurile melodice treptat ascendente de la începutul compartimentului 
de dezvoltare din prima parte a simfoniei lui Gheorghe Neaga seam n  cu cele utilizate 
anterior pe larg de c tre compozitorii epocii barocului (allegri concertanti din lucr rile 
instrumentale semnate de A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Händel); cu toate acestea, 
cercet torii muzicii neaghiene au perfect  dreptate men ionând c  Neaga n-a apelat direct 
la asemenea surse, îns  a luat în considera ie acea modalitate a transfigur rii lor, pe care a 
propus-o ostakovici (Simfonia a unsprezecea)” [5, p. 141]. Astfel, Simfonia nr. 2 a 
compozitorului chi in uian ajunge s  fie considerat  un model de simfonie dramatic , 
monumental . „Culmea dramaturgic  a simfoniei lui Neaga (partea a doua) treze te 
asocia ii nu numai cu sarabandele i passacagliile preclasice, ci i, mai ales, cu 
passacagliile simfonice semnate de D. ostakovici (Simfoniile a opta i a noua) i 
A. Hon gger (Simfonia a doua). Trebuie men ionat  în special influen a unor principii 
arhitectonice folosite de ostakovici (introduse anterior de G. Mahler) asupra primei p r i 
din Simfonia lui Neaga. Simfoniile a cincia i a aptea ale lui ostakovici demonstreaz  o 
anumit  revizuire a func iilor dramaturgice îndeplinite de compartimentele formei de 
sonat . Opozi ia dramaturgic  general  se situeaz  între expozi ia i dezvoltarea formei 
de sonat , înlocuind contrastul canonic între tema principal  i cea secundar  din cadrul 
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expozi iei. O asemenea tendin  o eviden iaz  contururile dramaturgice ale primei p r i 
din Simfonia a doua de Gheorghe Neaga” [5, p. 142]. 

Dup  cum se tie, tendin ele generale ale fenomenului muzical din a doua jum tate 
a secolului XX se îndreapt  c tre pierderea centrelor tradi ionale de gravitate i sprijin. 
Astfel, are loc desf urarea unui proces de interac iune a mijloacelor canonice de 
realizare a opusurilor muzicale cu altele novatoare, ob inându-se o valorificare sau o 
revalorificare nu doar a limbajului muzical, ci a întregului arsenal de realizare a unui 
„produs” artistic. În acest sens, „un alt aspect specific muzicii lui ostakovici, a c rei 
sorginte istoric  se situeaz  în crea ia lui H. Berlioz din Fran a, încea a lui G. Mahler i 
A. Berg din Austria, const  în predilec ia cre rii imaginilor grote ti, în demascarea r ului 
prin accentuarea hipertrofiat  a aspectelor banale, monstruoase, urâte. /.../ Diferite 
versiuni ale scherzo-ului bivalent, prin care se exprim , pe de-o parte, efectul „jocului 
artistic”, iar pe de alta – demascarea real  a purt torilor r ului” [5, p. 143] se reg sesc, 
printre mai multe crea ii autohtone men ionate de Vladimir Axionov, i în Cvartetul nr. 1 
i Simfonia nr. 3 semnate de Gheorghe Neaga. 

O alt  fa et  a revalorific rii artelor în a doua jum tate a secolului XX este 
avangardismul, urmat de neo- i postavangardism. În aceast  perioad  arta rilor 
vesteuropene i a SUA era pus  cu toat  gratitudinea la dispozi ia reprezentan ilor care au 
pus bazele unor legit i ce contravenau cu cele tradi ionale de secole. Despre preluarea 
acestora în context autohton nu se poate men iona decât ridicarea Cortinei de Fier. 
„Printre reprezentan ii genera iei vârstnice a compozitorilor, predilec ie pentru grafica 
muzical  demonstreaz ” [5, p. 165] i Gheorghe Neaga. În ultimele lucr ri ale acestuia 
„predomin  expunerea liniar , contrapunerea inventiv  a liniilor i a straturilor sonore” 
[5, p. 165]. 

În cadrul monografiei sale Tendin e stilistice în crea ia componistic  din Moldova 
(muzica instrumental ), cercet torul Vladimir Axionov sus ine c  „evaluarea axiologic  a 
stilului depinde de predilec iile artistice ale compozitorilor, interpre ilor i ascult torilor” 
[5, p. 170]. În aceast  ordine de idei, „în muzica secolului XX, odat  cu orient rile 
monostilistic  i monovalent  sub aspectul de gen pe care le putem aprecia drept cazuri 
rare, predomin  fuziunea, înterp trunderea, sintetizarea diferitelor tendin e stilistice i 
specii artistice. Nu face excep ie nici muzica reprezentan ilor arealului cultural 
românesc” [5, p. 174], autorul men ionându-l, printre alte nume de compozitori 
autohtoni, i pe cel al lui Gheorghe Neaga. 

„Dup  cum se tie, studierea tiin ific  a oric ror fenomene i procese e imposibil  
f r  a extrage i sistematiza o informa ie corespunz toare. În Republica Moldova pân  la 
ora actual , cu regret, n-a fost scris  istoria muzicii na ionale; în acest domeniu informa ia 
general , care a fost inclus  în enciclopedii, treceri în reviste i culegeri tiin ifice, e 
perimat  în multe privin e” [11, p. 9]. În aceast  ordine de idei, de i studiile ini iate de 
muzicologul Vladimir Axionov sunt considerate unele fundamentale, se pune problema 
insuficien ei solu ion rilor tiin ifice a unor serii de preocup ri în domeniul artei muzicale. 
Iar repertoriul componistic al lui Gheorghe Neaga reprezint  una dintre chestiunile cu 
caracter interogativ în perimetrul culturii autohtone. Astfel, nu r mâne decât s  se purcead  
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la continuarea rezolv rii pe cale tiin ific  a acesteia, întrucât un studiu exegetic în acest 
sens ar duce la încununarea cu succes a finis rii cercet rii unui perimetru de care s-a 
preocupat i muzicologul, cercet torul i tiin ificul Vladimir Axionov. 
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Articolul dat con ine analiza unei lec ii de Istoria muzicii universale din cadrul cursului 
predat de Vladimir Axionov acum 30 de ani. Se eviden iaz  metodologia expunerii con inutului 
temei abordate, suportul bibliografic, logica dezv luirii fiec rui subiect, tratarea sistemic  a 
temei cu reliefarea leg turilor de diferit nivel: idei, concep ii, principii, structuri, limbaj, tehnic  
compozi ional  etc. în interiorul crea iei unui compozitor i în raport cu al i compozitori atât din 



48 
 

perioada respectiv , cât i în rela ie cu alte perioade, curente i tendin e. De asemenea sunt 
remarcate calit ile pedagogice ale profesorului V. Axionov. 

Cuvinte-cheie: istoria muzicii, subiect, tratare, calitatea pedagogic , logica expunerii 

The article contains an analysis of a lesson in Universal Music History from the course 
taught by Vladimir Axionov 30 years ago.  It highlights the methodology by which the content is 
presented, the bibliographic support, the logic of the discourse in each subject, as well as the 
systemic approach to the topic, including the connections created at different levels — such as 
ideas, concepts, principles, structures, language, compositional techniques etc. — within the 
work of one composer and in relation to other composers both during the same period and other 
periods, currents and trends. On top of that, the article underlines V. Axionov’s teaching skills. 

Keywords: history of music, topics, approach, teaching qualities, discourse logic 

În trecerea noastr  prin via  ni se ofer  ansa s  întâlnim persoane care într-un fel 
sau altul ne marcheaz . Important este s  con tientiz m, s  apreciem efortul celor care se 
ofer  s  ne ghideze, cât va fi necesar, dezinteresat, i, de ce nu, s  profit m de ansa pe 
care ne-o ofer  destinul în  a cunoa te i a comunica cu personalit i  

M  num r printre cei ce au avut fericita ocazie s -l aib  pe V. Axionov ca profesor 
la Istoria muzicii universale. Acest fapt nu numai c  mi-a oferit cuno tin e profunde, clar 
structurate pe etape istorice, curente, tendin e muzicale, periodiz ri, atât cu referire la 
istoria muzicii, cât i la activitatea de crea ie a compozitorilor studia i, dar i o baz  
fundamental  în activitatea mea didactic  ulterioar . Acele însemn ri pe care le f ceam la 
ore în urma explica iilor oferite de V. Axionov, expuse într-un limbaj clar, cu o intona ie 
moderat emo ional , f r  a dicta i evident cu exemplific ri personale la pian ale muzicii 
respective, au fost sursele de informa ie i pentru primele lec ii la începutul carierei mele 
pedagogice. i ulterior, fiind colegi, V. Axionov a r mas pentru mine, f r  îndoial  i 
pentru ceilal i profesori, un model de inut  înalt profesionist , atât didactic , cât i 
tiin ific . 

Am p strat pân  în prezent caietele cu noti e de la orele de Istoria muzicii 
universale predate de V. Axionov, revenind deseori la aceste materiale. Ele cuprind 
câteva perioade importante din istoria muzicii, începând cu sec. XIX pân  la mijlocul sec. 
XX. Actualitatea acestor informa ii este indiscutabil , chiar dac  au deja un anumit 
num r de ani, circa 30.  

Un aspect important pe care a  dori sa-l subliniez referitor la cursul predat de 
V. Axionov este tratarea individual  i inedit  a fiec rui subiect, f r  cli ee, repet ri, în 
baza unei metodologii sistemice, prin punerea în valoare a elementelor distincte i 
definitorii, excluzând lirica i „umplutura” doar s  se spun  ceva. Totul era clar expus, la 
obiect, repet – f r  a dicta! V. Axionov avea un sim i deosebit al grupului de studen i, al 
timpului, încadrându-se exact în spa iul temporar al lec iei. Explica într-un tempo 
moderat, uniform, ceia ce i i oferea posibilitatea s  notezi cu destul  u urin .  

Aprecierea de ”pedagog” pentru V. Axionov nu a fost doar expresia unei profesii, 
precum ne explic  dic ionarele: „…specialist în pedagogie; persoan  care se ocup  
teoretic i practic cu activitatea didactic  i educativ ”[1, p. 661]. El a fost un pedagog 
înn scut, un pedagog talentat, care i-a dezvoltat în permanen  talentul s u, fiind 
receptiv la reac iile i atitudinea auditoriului, la realiz rile tiin ei muzicale. 
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Un alt moment important vizeaz  con inutul subiectelor.  Fiind un curs de Istoria 
muzicii i nu Literatur  muzical , datele biografice ale compozitorilor studia i, evident, 
erau pe seama noastr , a studen ilor, adic  de la sine în eles: fi i buni i citi i de sine 
st t tor! Unele informa ii cu caracter biografic erau folosite doar din necesitatea de a 
dezv lui anumite momente legate de crea ia compozitorului.  

Fiecare subiect predat con inea una sau câteva probleme importante care erau puse 
în prim plan i care conturau exact imaginea individual  a fiec rui compozitor sau a 
perioadei, curentului etc. studiat. Pentru a ne convinge, voi da citire subiectelor de la 
ultimul examen, sem. 6, an III (reamintesc c  muzicologii studiau 5 ani): 

- Tendin e fundamentale în dezvoltarea muzicii occidentale, anii 1918–19451 
(      1918–1945 .); 

- Probleme ale tehnicii de componistic  muzical  în crea ia lui A.Webern (  
     . ); 

- Combinarea seriei atonale i tonalit ii în crea ia lui A Berg (  
      . ); 

- Tr s turi expresioniste în cadrul teatrului muzical al lui A.Berg (  
    . ); 

- Tendin e antiromantice in crea ia lui P. Hindemith (  
   . ); 

- Probleme ale tonalit ii în teoria i crea ia componistic  ale lui P. Hindemith. 
Ludus tonalis (        

. . Ludus tonalis); 
- Neoclasicismul lui I. Stravinsky. Simfonia Psalmilor (  

. .  ); 
- Istorie i contemporaneitate în cadrul teatrului muzical al lui I.Stravinsky, anii 20–

40. Regele Oedip (       
.  20–40 .  ); 
- Schimbarea viziunii în tratarea ciclului sonato-simfonic în muzica instrumental  a 

lui I. Stravinsky de la Octet la simfonia în 3 mi c ri (    
-      .   

« »    3-  );  
- Brecht i muzica. Principiile teatrului conven ional (   .  

 ); 
- Muzica instrumental  a lui B. Bartok (   . ), etc. 

Dup  cum se observ , subiectele sunt clar conturate i reflect  una din informa iile 
fundamentale pe care trebuie sa le re in , s  le cunoasc  fundamental un student de la 
muzicologie. Fiecare subiect con ine o problem  i nu doar o descriere general , ceea ce 
cere de la student o gândire analitic  i o logic  în expunerea subiectului, cuno tin e 
profunde i orientare în problemele caracteristice diferitor perioade ale istoriei muzicii. 

                                                           
1 Traducerea autorului 
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Un alt exemplu care confirm  cele relatate anterior poate servi con inutul unei teme, 
predat  pe parcursul a câtorva ore, cum ar fi personalitatea i crea ia lui R. Wagner. 
Alegerea este aleatoric , dar relevant . Ca i orice alt  tem  legat  de activitatea i crea ia 
unui compozitor, primul punct din tem  este bibliografia de referin . In cazul dat sunt 
circa 30 de titluri – articole, monografii. Voi numi doar câ iva autori ca s  v  convinge i 
de varietatea viziunilor, dar, evident, i cuno tin ele, indiscutabil vaste ale profesorului – 
Vieru, Levik, Tomas Mann, Liszt, Ceaikovski, Stasov, Losev, Berkov, Kurth, Solertinski, 
Ordjonikidze, .a. 

Dup  lista bibliografic , urmeaz  expunerea primului subiect din tem , i aici 
remarc, înc  o dat , atitudinea selectiv  fa  de con inutul fiec rei temei i relevarea 
reperelor fundamentale. În cazul studierii crea iei lui R. Wagner, evident primul subiect 
din tem  nu a putut sa fie altul decât Teoria dramei muzicale. Acest subiect este dezv luit 
în ascenden , delimitându-se clar, sub form  de teze fiecare aspect. De la explicarea 
no iunii în sine pân  la caracterizarea detaliat  a fenomenului.  

Urm torul subiect este consacrat Viziunilor despre lume i societate ale lui 
R. Wagner, un subiect absolut necesar pentru a în elege crea ia compozitorului. Dup  
acesta, urma un subiect caracteristic trat rii oric rui compozitor studiat i anume: 
Periodizarea crea iei. În sfâr it se trecea la analiza propriu zis  a crea iilor, dar nu 
aleatoric, ci sistematic, având ca baz  cele trei subiecte expuse anterior: Teoria dramei 
muzicale, Periodizarea crea ie i Viziunile despre lume i societate ale compozitorului. 
S-ar p rea ca dup  analiza crea iilor muzicale, tema consacrat  lui R. Wagner ar fi trebuit 
s  se considere epuizat . Nu, nu este a a. Ultimul subiect este la fel de important în 
dezv luirea personalit ii lui R. Wagner i anume: Opinia compozitorilor i criticilor 
despre R. Wagner. Acest exemplu este o dovad  evident  a atitudinii serioase, profunde 
fa  de obiect, tem , dar i fa  de studen i, pe care îi trata cu respect, de la egal la egal, 
fie nemijlocit la ore, fie în timpul sus inerii examenului de la finele cursului. 

La fel erau preda i i ceilal i compozitori, punându-se în prim plan elemente 
distincte, reprezentative pentru fiecare dintre ei, spre exemplu la J. Brahms – clasicismul 
i caracterul cameral al simfoniilor, la A. Bruckner – sursele ideatice ale crea iei, etc., dar 

neap rat caracterizând crea ia fiec rui compozitor, Vladimir Axionov f cea trimiteri i 
leg turi stilistice, de con inut sau tehnic  compozi ional  cu crea ia altor compozitori, atât 
premerg tori cât i care urmau.  

Anume o astfel de tratare a temelor din cadrul cursului Istoria muzicii universale a 
stat i la baza form rii mele ca muzicolog i pedagog. Am preluat tezele fundamentale, 
p strând, în mare parte, ordinea expunerii lor în cadrul fiec rei teme, dezvoltându-le i 
adaptându-le, dup  necesitate, realiz rilor muzicologiei contemporane.  

Spre exemplu, dac  tot m-am referit la R. Wagner, am completat subiectul consacrat 
rela iei, influen ei compozitorului asupra muzicienilor care au activat in deceniul al 
optulea al sec. XIX, dar i asupra genera iilor viitoare – precum Richard Strauss, Gustav 
Mahler, Alban Berg, într-un anumit fel chiar i asupra lui Claude Debussy. Pictori 
importan i ca Degas, Cezanne au devenit wagnerieni, Redon i Fantin-Latour au pictat 
pânze inspirate din operele lui Wagner, „Mallarme i Baudelaire se num rau printre 
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sus in torii lui entuzia ti, acesta din urm  a spus c , în muzic , Wagner era echivalentul 
lui Delacroix în pictur ” [2, p. 274] etc.  

În concluzie, sus in cu toat  certitudinea, c  metoda de predare folosit  de 
V. Axionov este o metod  de sistem, ce implic  o cantitate apreciabil  de informa ie bine 
structurat , expus  clar i logic, fiind u or în eleas  i însu it , sus inut  de un talent 
pedagogic, mereu în mi care i c utare de solu ii moderne în expunerea subiectelor. 
Evident, totul ceea ce prezint  valoare ini ial, r mâne valoare pentru totdeauna. Valoare a 
fost i va fi profesorul, muzicologul, cercet torul Vladimir Axionov, important s  tim s  
apreciem acest lucru i s -l valorific m creativ. 
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The essay recollects personal experience of the author as one of the former students of 
Vladimir Axionov’s course “History of Romantic Music”. Axionov’s style of lecturing and his 
understanding of the discipline are exemplified by his rendition of Siegfried’s Trauermarch from 
Richard Wagner’s Der Götterdämmerung. It discusses Axionov’s personal magnetism in 
combination with his robust knowledge, overwhelming erudition, eloquence and rhetorical 
talent. The author addresses such prominent merits of Axionov as a lecturer as his pursuing the 
authenticity and precision in enunciation of musical and verbal text; historicism and an 
emphasis on social, cultural and aesthetical issues; the ideological aspect of his discussion; 
openness and professional integrity; and consideration of moral dilemmas and “forbidden” 
themes. Axionov’s “style of music history pedagogy” is thus viewed as one that endeavored to 
add new dimensions to the discipline’s profile. 

Keywords: Richard Wagner, “Der Götterdämmerung”, music history pedagogy, new 
musicology, music and ideology, politics 

 Acest eseu reflect  experien a personal  a autoarei, una din fostele studente ale lui 
Vladimir Axionov la cursul de Istorie a muzicii romantice. Stilul de predare al profesorului V. 
Axionov i în elegerea disciplinei sunt exemplificate prin intermediul analizei Mar ului funebru 
al lui Siegfried din ”Der Götterdämmerung” de Richard Wagner. Articolul face referin  la 
                                                           
1 Here we follow closely the author’s principle of presenting the bibliographical referents 
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tr s turile carismatice ale lui V. Axionov, la cuno tin ele sale profunde, la erudi ia cople itoare, 
la elocven a i la talentul s u retoric. Autoarea remarc  meritele proeminente ale lui V. Axionov 
în calitatea sa de pedagog; relev  talentul de a eviden ia autenticitatea i precizia atât a 
enun ului musical cât i a textului literar. Profesorul V. Axionov este apreciat pentru istorismul 
gândirii sale,  pentru dexteritatea de a pune accent pe probleme sociale, cultural i estetice, 
pentru sinceritatea i integritatea sa, pentru abilitatea de a aborda dileme morale i teme 
”interzise”.  Astfel, stilul pedagogiei istoriei muzicii al profesorului Axionov este apreciat ca 
unul care aduce noi dimensiuni profilului disciplinei. 

Cuvinte-cheie: Richard Wagner,”Der Götterdämmerung”, predarea istoriei muzicii, 
muzicologia nou , muzic  i ideologie, politic  

…An aggravating exclamation of the Fate motive (Schicksalskunde Motiv) in the 
low winds accompanies the heavenly sweet replica “Brünnhilde greets me there! 
(“Brünnhild’ bietet mir Gruss!”)”. Mysterious tremolo triplets and roaring chromatic 
scales of the Death motive (Todesmotiv) … Siegfried recollects his awakening of 
Brünnhilde and dies [1]. Expressive ascending yell of four tubes falls down by doomed 
diminished fifths back to the low G. Tremolo in the low strings — growing tension — 
and the entire orchestra bursts into the appalling c-moll tonic chord repetitions that 
alternate with rumbling passages. Siegfried’s Funeral March forms the interlude between 
the penultimate and closing scenes of Wagner’s Der Götterdämmerung (1874); its music 
recapitulates many of the themes associated with Siegfried and his family (Wälsungen). 

Pathetic choir of Wagnerian tubes and trombones accompanies this tragically 
exalted procession from the forest back to the Gibichung castle where Brünnhilde is 
preparing to Siegfried’s burial and to the immolation ceremony. She issues orders for a 
huge funeral pyre to be assembled by Rhein, and tells the Rhein maidens (Rheintöchter) 
to take the Ring once fire has cleansed it of its curse. The fire flares up, and the hall of 
the Gibichungs collapses; Rhein overflows its banks, and the Rhein maidens swim in to 
claim the Ring. Flames flare up in Walhall, where the gods are consumed in the flames. 
Siegfried’s death thus symbolizes the total demolishing of the existing world order…  

Without throwing a glance on a keyboard, Vladimir Axionov pathetically plays 
Siegfried’s Funeral Music, simultaneously commenting on its musical structure and the 
motives semantics. The disastrous collapse of civilization, pathos of the Nibelung 
mythology penetrates hearts and minds, and generations of students leave the classroom 
persuaded Wagnerians. In my student years, mythos of Axionov teaching Wagner was 
one of the favorite themes for the students’ outdoor informal discussions. This remains 
my own strong experience from Axionov’ lectures on nineteenth-century “foreign” 
music, as this course oddly had been entitled in the musicological curriculum during the 
Soviet period. 

Richard Wagner, this volcanically controversial figure in the history of Western 
culture, was one of Axionov’s favorite composers, and he had a special talent to inculcate 
this Wagneromania in his students. Although he succeeded to endow importance and 
relevance to any subject he taught (starting from individual composers to general stylistic 
trends and notions), Wagner was the domain where he emanated special academic, 
pedagogical and personal magnetism. Axionov’s manner of lecturing on Wagner will 



53 
 

help us to recollect his pedagogical method and his personal understanding of the 
discipline.  

Vladimir Axionov was an outstanding and charismatic lecture with robust 
knowledge, overwhelming erudition, eloquence and rhetorical talent. He declaimed his 
lectures from written conspectus, elaborating this plan with characteristic enunciation and 
gesticulation. Neck breaking pace of his declamation notwithstanding, the students usually 
painstakingly summarized every statement, afterwards ‘recuperating’ after such exhausting 
tachygraphy sessions. Axionov used to lecture playing themes and motives on the piano 
and creating a true counterpoint of musical illustration with verbal communication. In an 
age when long play gramophone recordings were the only way to provide musical 
demonstration to the textual material, such illustrations were especially effective. 

The Music History courses were the only ‘lacuna’ in the entire curriculum where 
extra-musical subjects could be widely addressed, and where any composition could be 
considered in its multifarious non-textual facets, beyond purely textual descriptions and 
analytical discussions of its structure, tonality, harmony, syntax, orchestration and other 
parameters. Thus the astonishing musical beauty and logic of contrapuntal combinations 
and linear concatenation of the motives in Der Ring des Nibelungen served just a basis 
for addressing the profound aesthetical and ideological issues. Axionov’s lectures took us 
far away from a traditional view of Western art music as an assemblage of works and 
composers isolated from their contexts. They leaned on the premise that Western music 
has its immanent history, regulated by political and social processes, economic, 
theological, cultural developments and personal circumstances. Axionov preached that all 
these factors were of primary importance in any approach to musical composition; they 
affected technical characteristics of any style and practice even more than autonomous 
rules, laws and strategies of musical language did [2]. 

Of course, in the “epoch of mature socialism” these historical aspects could be 
addressed in quite a limited form: any profound analysis of the structure, content and 
social function of religious texts proved inappropriate; genuine theories of aesthetical and 
cultural movements were perverted; many important arguments were deliberately faked 
in order to support the official doctrine. In addition, the ideological obstacles unable to 
operate such an important component of historical research as source studies and an 
authentic morphological analysis. While American and European models of musicology 
lean on a free access to historical elements of research, this field as it was  cultivated in 
the USSR in the 1970–80s, was deprived from the so-called work in situ: in world 
libraries and archives. Notwithstanding these deficiencies, conceivable in given political-
ideological circumstances, Vladimir Axionov always emphasized, that in his approach 
the historical facets are of primary importance. Some of these principles, as mirrored by 
his teaching Trauermarch from Der Götterdämmerung, are exposed below: 

1. Authenticity. Axionov pedantically pronounced names of European 
cities, aesthetical movements, personal names and professional terms in their 
authentic enunciation: Mannheim, Bayreuth, Leipzig, Weimar, Verklärte 
Nacht, Sprechgesang, Leitmotiv, Stabrheim, Neue Zeitschrift für Musik, etc.  
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In those years, the entire doctrine of the Humanities did not embrace foreign 
languages proficiency, and the erratic pronunciation of foreign words was common. In 
Russian-language sources, the unauthentic spelling and – accordingly – enunciation, were 
generally accepted in official textbooks and academic literature, as well as on 
professional meetings. It appears that the erratic pronunciation of foreign names has been 
preserved until nowadays, as could be exemplified by some diphthongs marked in the 
following excerpts from one of the recent sources on Wagner: 

   ,   ,  u  
     …     

 ,   ,     
.…         

  . …        
  ,   .   ….etc. [3]. 

This general situation notwithstanding, Axionov obstinately emphasized the correct 
pronunciation (M , , B ,  a , etc.) 
so that it was his version that sounded erratic; over and over again, he kept meticulously 
correcting the students who obstinately used the official enunciation.  

2. Historicism. Vladimir Axionov’s preached an approach to Music as 
a part of social history; this breadth of scope most attracted the students. His 
vision of musicology enabled to embrace music not just as a fixed text but as a 
human activity. His historicism, based on the cultivation of broad cultural 
theories, emphasized the importance of economic, political and social factors 
that preconditioned the creation of music masterpieces in their final state.  

In studying Der Ring des Nibelungen, for example, such an approach exposed for 
the students the economic and administrative conditions of Wagner’s employment, 
architectural details of the Festspielhaus construction, expenses of his dramatic 
productions and many additional notions ostensibly unrelated to music. Axionov 
emphasized a relevance of any secondary details, such as Wagner’s meticulous stage 
design description in his scores, as is demonstrated by his remarks that accompany the 
Siegfried’s Trauermarch:  

The moon breaks through the clouds and lights up the solemn funeral procession 
more and more brightly as it reaches the height. Mists have arisen from the Rhine and 
gradually fill the whole stage where the funeral procession has become invisible: they 
come quite to the front, so that the whole stage remains hidden during the musical 
interlude. The mists divide again, until at length the hall of the Gibichungs appear…[4]. 

It is worth noting that in the 1980s, Western musicology experienced stormy debate 
around the discipline’s future: is was a period of a reaction against positivistic side of 
musicology and its academic spectrum within the humanities. The main track of this 
dispute was challenging any orthodoxy in applying traditional methods of positivism and 
formal analysis and redirecting the discipline in favor of criticism and the application of 
critical theory to the study of music. The “new musicology”— the designation used for 
this approach — questioned above all the notion of musical autonomy, considering music 
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from various cultural perspectives, such as social life and politics, gender and sexuality, 
race and religion. Coupled with general trends in the humanities, this self-examination 
led to the challenging of traditional assumptions and the opening of new fields in 
research by relying upon interdisciplinary perspectives. The musicology’s greatest value 
became “to make its impact felt outside its own domains” as a means to communicate 
outside the traditional vehicles of academic publication [5].  

The Axionov’s “style of musicology” that endeavored to add new dimensions to the 
discipline’s profile, thus mirrored the general paradigmatic shift within the discipline. 

3. An informal fallacy of historical determinism was basically alien to 
Axionov’s pedagogical and academic method. He avoided statements and 
conclusions that evaluate given musical composition as a harbinger of any 
future stylistic developments, events or trends. In their stead, Axionov tended 
to explore musical phenomenon in its “real time” span, taking the impacts from 
the past but renouncing to treat it as a precursor of the future.  

This important quality should not be taken for granted; the mainstream was a mode 
of historical analysis in which present-day ideas and cultural artifacts are projected into 
the past. Various historical misconceptions of determinism permeated academic 
discourse and were encouraged by the official doctrine that championed the progress as 
an engine of any developments in art and culture [6]. Axionov renounced to employ the 
historical priority’ consideration that proves itself in social history and natural sciences 
but is irrelevant in the history of human culture.  

4. Ideological volume: Wagner’s mythology in Der Ring was 
perceived as a microcosm of his vision of Western civilization — with its rise, 
evolvement and decay. The Wagnerian pessimism and obscurity inflamed 
imagination and thought of contemporaneous historians and philosophers, 
starting from Friedrich Nietzche onwards. In the wake of Der 
Götterdämmerung, concepts of historical pessimism became especially 
prominent in the post-World War Europe, forming the core doctrines of 
Oswald Spengler, Oskar Kokoschka, Martin Hiedegger, Thomas Mann, 
Ludwig Wittgenstein and other authors in the twentieth century. Cultural 
philosopher Ernst Cassirer delineated this trend in the following way: “At this 
time many, if not most of us, had realized that something was rotten in the state 
of our highly prized Western civilization” [7].  

Axionov extensively explained both Wagner’s role in instigating the eschatological 
theories, and his unique way of deploying these ideas through the art music medium [8]. 
In particular, he emphasized the Wagnerian idea of the twilight of civilization as the main 
source of inspiration for Oswald Spengler’s concept as deployed in The Decline of the 
West (Der Untergang des Abendlandes) [9].  

Axionov’s fascinating manner of demonstrating how Wagner communicated his 
eschatological ideas through music was especially persuasive. He elegantly systematized 
Wagner’s referential web of leitmotivs, enjoying their marvelous semantic complexities. 
Axionov proved how various combinations, concatenations and transformations of the 
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leitmotivs changed their initial semantic or, on the contrary, revealed their innate 
meaning. For example, his elegant presentation of the combination of the Love Declining 
(Entsagungs) Motive with the Twilight of the Gods (Götterdämmerung Motiv) in a 
coherent syntactic and semantic unit eloquently pairs a cause matter with the 
consequence and result. Additional illustration of Wagnerian leitmotive rhetoric as 
demonstrated by Axionov is an obscure Curse of the Ring (Fluch) motive that encloses 
the Trauermarch and underlines the true reason of the tragedy. 

5. Openness and professional integrity. He did not avoid to touch 
forbidden themes, such as the discussion of erotic, sexual, or racial 
implications of the Nibelungs discourse, since it proved relevant to 
contemplating music. Axionov always found the golden mean between 
hypocrisy and platitude in accessing such issues, which are unescapable in any 
discussion of the Ring and are crucial for understanding the entire concept.  

6. Ethical implications. Axionov interpreted the Trauermarch’ overall 
composition as a freely treated sonata with two similar cycles of narrative and 
metaphor: the opening cycle recollects the tragic history of the first generation 
of Wotan’s children (die Wälsungen). Concatenation of motives narrates the 
relationships and tragic fate of Siegmund and his “sister-bride” Sieglinde. Its 
main c-moll theme — a solemn synthesis of funeral march and chorale, 
performed by the quadruple orchestra with heavy brass, symbolizes a death of 
Siegfried and his parents. Then follow a transitional section based on a 
contrapuntal combination of motives: Sieglinde’s sympathy and compassion to 
injured Siegfried (Mitleid-Motiv) — with the painful Grief motive (Wälsungen 
weh-Motiv), leading to an emergence at their pinnacle of the wonderfully 
lyrical Love-theme (Liebes-Motiv). Thus, the group of motives associated with 
the tragic destiny and love of the first generation of Wotan’s earthly children 
forms an exposition of this sonata.  

The following cycle — that can be interpreted a new episode in the Development – 
recalls the heroic motives of a sword Nothung (Schwert-motiv) and Siegfried as a hero-
redeemer. These powerful motives, performed by the full orchestra, form a climax of this 
music. The recapitulation recollects the motive of Siegfried’s hunting horn and the 
marvelous Brünnhilde Love-theme. The piercing fanfare sound of the Curse of the Ring 
motive in the coda of this metaphorical sonata (which is actually the beginning of the 
Brünnhilde immolation scene, Act 3 Scene 3) protrudes the full orchestral texture and 
terminates on a c-moll chord, thus creating a convincing tonal unity of the entire piece. 

It appears that Axionov based his statement on Wagner’s signature formal and 
dramatic procedure of “substitute reprises” — a method of creating semantic semblance 
by using non-literal repetitions of themes and motives. Tragic and heroic motives, 
identified with different protagonists and dramatic situations (Siegmund in the opening 
cycle — Siegfried the Hero-Redeemer — and Siegfried the Hunter in the proceeding 
cycles) create a semantic semblance based on their musical characteristic and dramatic 
function: all these motives are based on a topical characteristics of march, choral, heroic 
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fanfare, and their synthesis. Lyrical themes, respectively, share common properties — 
refined melodic line, strident chromaticism with falling diminished intervals, 
characteristic orchestration by the expanded wood winds group (three oboes and Corno 
inglese as a solo instrument; three fagots and a bass-fagot, clarinets with a bass clarinet), 
with an accompaniment by the strings and six harps. 

The “substitute reprise” theory is originated from Alfred Lorenz’s major work Das 
Geheimnis der Form bei Richard Wagner; it explains the mechanism of the through-
composed scenes in Wagner’s musical dramas (Gesamtkunstwerken) [10]. Lorenz 
presented this composer’s structural concept as internally articulated by recurring forms 
such as Bar and Bogen, traditional in the German national repertoires of Minnesang and 
Meistersang, where the structural principles are based on likeness — but not necessarily 
literal repetition — of poetic and musical statements [11]. 

Analysing the Funeral March today, such a structural interpretation of this stunning 
piece seems quite constrained and hardly supported by tonal structure (Es-dur tonality of 
the entire “recapitulation” cycle deviates from tonal logic of the sonata) and additional 
formal procedures. At the same time, I choose to opine that Axionov was using the sonata 
definition in order to emphasize its rhetorical and semantic characteristics as a tool for 
comprehending the Wagner’s concept.  

Given the controversy over Wagner’s own paternity and his lifelong over-
occupation with this question, such an interpretation gains additional dimensions. Only in 
the tetralogy itself (not to mention other works), a moral aspect of genetic identification 
is elaborated in long and conceptually crucial scenes, such as Siegmund and Sieglinde’s 
Love scene in Die Walküre Act I Scenes 4–5, Wotan and Brünnhilde  dialogue from the 
same work, Siegfried’s conversation with Mime in Siegfried (Act I Scene 3). Application 
of the substitute reprise’ theory to the Funeral March enables to bind together the tragic 
history of different generations of the Wotan’s progenies (Die Wälsungen) —a facet 
crucial for the entire concept.  

Additional dimension of the conceptual integrity that Axionov used to address was 
the musical-cultural tradition of the Trauermarch itself. In this context, the music of a 
solemn procession with Siegfried’ corpse is conceived as a chain in the romantic tradition 
of funeral music, starting from François Joseph Gossec and Beethoven, and proceeding to 
Bruckner and Tchaikovsky. Axionov emphasized this line, eloquently illustrating all 
these pieces on the piano. 

7. Moral dilemmas: Siegfried’s Funeral Music was the chief anthem of Nazi 
mourning during the Third Reich. Although there seems to be no documentation to 
support claims that his music was played at concentration camps, there is evidence that 
this precise piece was used in Dachau in 1933-34 in order to ‘reeducate’ political prisoners 
by exposure to national music. According to Albert Speer, German architect and Minister 
of Armaments and War Production for the Third Reich, this excerpt was a part of the 
Berlin Philharmonic Orchestra’s last performance before their evacuation from Berlin at 
the end of World War II [12]. Apart from being performed at various funeral ceremonies 
of the Reich, this music was used to accompany various mourning ceremonies, including 
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the Lenin funeral, twenty years earlier. Fervent aesthetic and political battles that have 
never ceased to rage around Wagner and his political views, spanned over his music in 
general and Siegfried Funeral March specifically, and provoked such a teeming variety of 
interpretations, from one end of the ideological spectrum to another [13]. Axionov 
addressed these issues in his typical restrained manner. 

These was the pedagogical output following teaching one of the most stunning and 
controversial specimens in West-European music; an academic experience supported by 
the mesmerizing personality and thought-provoking lectures of Vladimir Axionov.  
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Articolul relev  informa ii despre activitatea Lidiei Axionova — muzicolog, folclorist, 

pedagog, Maestru Emerit al Artelor din Republica Moldova. Urm rind etapele principale ale 
vie ii L. Axionova, autoarea elucideaz  unele pagini din istoria familiei Iacovlev-Axionov, 
caracterizeaz  calit ile personale ale L. Axionova, traseaz  rezultatele activit ii ei tiin ifice.     

Cuvinte-cheie: Lidia Axionova, Alexandru Iacovlev, Veaceslav Axionov, Conservatorul de 
stat din Chi in u, muzicologie, folcloristic , istoria muzicii, Gavriil Musicescu, Constantin 
Zlatov, Constantin Romanov  

  
The article is dedicated to Lidia Axionova — musicologist, folklorist, educator, Honoured 

Master in Arts from the Republic of Moldova. Observing the main stages of L. Axionova’s life, 
the author elucidates some pages from the history of the Iacovlev-Axionov family, characterizes 
L. Axionova’s personal qualities, outlines the results of her scientific activity.  

Keywords: Lidia Axionova, Alexandru Iacovlev, Veaceslav Axionov, the State 
Conservatory from Chi in u, musicology, study of folklore, history of music, Gavriil Musicescu, 
Constantin Zlatov, Constantin Romanov 
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 În articol se expun câteva fapte biografice din via a actorului i regizorului Veaceslav 
Axionov, se relateaz  despre rolul personalit ii i a principiilor artistice ale lui K. Stanislavsky 
în formarea credo-ului artistic i profesional al lui V. Axionov. Este vorba de spectacole montate 
de K. Stanislavsky în coala-studio pe lâng  Teatrul MHAT din Moscova în care a participat i 
V. Axionov. Articolul con ine i câteva exemple de experien e regizorale proprii ale V. Axionov 
realizate sub influen a ideilor artistice ale lui K. Stanislavsky. 

Cuvinte-cheie: Konstantin Stanislavsky, Veaceslav Axionov, Teatrul MHAT din Moscova, 
teatru de experien e emo ionale, regizor 

 The article presents biographical data from the life of the actor and stage director 
Veaceslav Axionov, relates about K. Stanislavsky’s role, personality and artistic principles in the 
formation of his creative creed. It concerns the plays staged by K. Stanislavsky at the Moscow 
Art Theatre studio with the participation of Veaceslav Axionov. In the article there are also 
examples of V. Axionov’s own directing experiences that were based on K. Stanislavsky’s 
creative ideas. 

Keywords: Konstantin Stanislavsky, Veaceslav Axionov, The Moscow Art Theatre, theatre 
of emotional experience, stage director 
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TATIANA VOI EHOVSCHI — PRIMUL MENTOR AL LUI  
VLADIMIR AXIONOV ÎN ARTA PIANISTIC  

TATIANA VOITEHOVSKY — V. AXIONOV’S FIRST MENTOR  
OF PIANO PLAYING ART 
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Articolul con ine informa ii despre via a, activitatea de crea ie i principiile pedagogice 
ale pianistei T. Voi ehovschi — primul mentor muzical al lui V. Axionov. Autoarea 
caracterizeaz  lucrul profesoarei cu elevii, enumerându-i pe cei mai notorii discipoli ai 
pianistei. În articol se dezv luie activitatea concertistic  i tiin ifico-metodic  a 
T. Voi ehovschi, fiind relevat rolul ei în constituirea colii pianistice i a tiin ei muzicale 
na ionale. 

Cuvinte-cheie: Tatiana Voi ehovschi, pedagogie pianistic , metodica pred rii pianului, 
activitate tiin ifico-metodic  

 The present article is about the life, performing activity and pedagogical principles of 
T. Voitehovsky who was V. Axionov’s first musical instructor. The author characterizes her work 
with pupils, names the most outstanding of them and separately considers T. Voitehovsky’s 
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concert and scientific activity, appreciating her contribution to the development of piano playing 
pedagogy and the musical science of the country. 

 Keywords: Tatiana Voitehovsky, piano playing pedagogy, piano playing methods, 
scientific-methodical activity 
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ROLUL MUZICOLOGULUI NADEJDA NIKOLAEVA I AL COLII SALE 
ÎN FORMAREA CALIT ILOR PROFESIONALE  

ALE LUI VLADIMIR AXIONOV 

 THE ROLE PLAYED BY MUSICOLOGIST N. NIKOLAEVA AND HER 
SCHOOL IN VLADIMIR AXIONOV’S PROFESSIONAL FORMATION  
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În articol este analizat rolul cunoscutului muzicolog-cercet tor i profesor al 
Conservatorului ”P. I. Ceaikovski” din Moscova Nadejda Sergheevna Nikolaeva în formarea 
calit ilor profesionale ale lui Vladimir Axionov: savant, lector-publicist, îndrum tor al 
tinerilor. Se dezv luie aportul N. Nikolaeva în dezvoltarea muzicologiei istorice i teoretice, se 
relev  principiile sale pedagogice preluate de discipoli, inclusiv i V. Axionov, continuate de el 
i implementate ulterior în muzicologia moldoveneasc . 
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Cuvinte-cheie: Conservatorul de stat ”P. I. Ceaikovski” din Moscova, Nadejda Sergheevna 
Nikolaeva, muzicologia istoric  i teoretic , simfonism, metod  artistic , direc ie, stil 

The article reveals the role played by Nadejda Nikolaeva, a famous scientist–musicologist 
and teacher at the “P. Tchaikovsky” Moscow Conservatoire, in the formation of Vladimir 
Axionov’s professional qualities: a researcher scientist, a lecturer-publicist, a youth’s instructor. 
It is about N. Nikolaeva’s contribution to the development of historical and theoretical 
musicology, about her teaching principles perceived by her students including V. Axionov, that 
were continued and developed by him within the framework of Moldovan musicology. 

Keywords: the “P. Tchaikovsky” Moscow State Conservatoire, Nadejda Sergheevna 
Nikolaeva, historical and theoretical musicology, symphonism, artistic method, trend, style 
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III: ONTINUATORI  

CONCERTUL INSTRUMENTAL CA OBIECT AL CERCET RII 

TIIN IFICE 

THE INSTRUMENTAL CONCERTO AS OBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH 

VLADIMIR ANDRIE , 
 profesor universitar interimar, doctor,  

Academia de Muzic , Teatru i Arte Plastice 

Concertul instrumental este unul din cele mai vechi genuri ale muzicii instrumentale 
europene, a c rui istorie începe cu circa trei secole în urm  i dureaz  pân  în prezent 
demonstrând o varietate extraordinar  de forme i o diversitate a variantelor de tratare. 
Abordând genul concertului, cercet torii încearc  s  stabileasc  tr s turile esen iale, definitorii 
pentru acest gen, s  descopere natura lui i s  formuleze un „tipic” sau un „canon” genetic al 
concertului. În articol sunt analizate lucr rile mai multor muzicologi din diferite ri consacrate 
evolu iei istorico-stilistice a genului concertant i examin rii celor mai relevante mostre de la 
origini (sec. XVI-XVII) pân  în prezent. Un interes deosebit în acest context prezint  studiile 
semnate de A. Veinus, M. Roeder, M. Steinberg, S. Keefe, I. Grebneva, E. Dolinskaia .a. 

Articolul a fost realizat pe baza materialelor tezei de doctorat ”Concertul pentru viol  i 
orchestr : modalit i de studiu” elaborat  sub îndrumarea regretatului savant i profesor 
Vladimir Axionov. 

Cuvinte-cheie: concert instrumental, dialog, gen concertant,orchestr , solist 

The instrumental concerto is one of the oldest genres of European instrumental music whose 
history began about three centuries ago and is continuing at present demonstrating an 
extraordinary variety of forms and diversity of variants of its treatment. Approaching the concerto 
genre the researchers try to establish the main features characteristic of this genre, to reveal its 
nature and to formulate a „pattern” or genetic canon of the concerto. In the article there is an 
analysis of the works of a lot of musicologists from different countries that are dedicated to the 
historical stylistic evolution of the concerto genre and to the study of the most relevant samples, 
from their origin (the 16th–17th centuries) up to the present time. In this context, of special 
interest are the studies signed by A. Veinus, M. Roeder, M. Steinberg, S. Keefe, I. Grebneva, 
E. Dolinscaia and other musicologists. 

The article was written on the basis of the materials of the doctoral thesis ”Concerto for 
Viola and Orchestra: Methods of Study” worked out under the supervision of the late scientist and 
university professor Vladimir Axionov. 

Keywords: instrumental concerto, dialogue, concerto genre, orchestra, soloist 

Concertul instrumental este unul din cele mai vechi genuri ale muzicii instrumentale 
europene, a c rui istorie începe cu circa trei secole în urm  i dureaz  pân  în prezent. În 
pofida numeroaselor transform ri la care a fost supus, concertul reu e te s - i p streze 
specificul i r mâne un gen actual i exploatat activ de compozitori. Apari ia genului de 
concert a fost cauzat  în mare m sur  de modific rile survenite în gândirea muzical  la 
hotarul între Rena tere i Baroc, legate în mare parte de afirmarea instrumentalismului ca 
tr s tur  definitorie a artei muzicale profesioniste. Acest proces a fost impulsionat i de 
construc ia i perfec ionarea instrumentelor muzicale, i de descoperirea unor noi 
modalit i de interpretare solistic  la aceste instrumente. 
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Muzicienii din diferite timpuri au subîn eles sub numele de concert lucr ri muzicale 
destul de îndep rtate de ceea ce în elegem noi ast zi prin acest termen. 

Printre primele exemple de aplicare a termenului concerto în muzic  este cunoscut  
cea din 1519 Un concerto di voci in musica, care prin denumirea sa face trimitere foarte 
clar  la ansamblul vocal, însemnând o împreunare a vocilor [1, p. 627]. M. Praetorius în 
renumita Syntagma musicum (1619) ne ofer  o descriere a concertelor din sec. XVII: „Se 
nume te concert o astfel de interpretare când dou  coruri, unul cu o sunare mai acut , altul 
cu o sunare mai grav , ba se contrapun, ba se reunesc în sunare comun ” [citat dup  2, p. 7].  

Ceva mai târziu termenul se aplic  pieselor religioase scrise pentru ansambluri mixte 
formate din voci i instrumente (Concerti sacri sau ecclesiastici compuse de A. i 
G. Gabrieli, L. Viadana, Mici concerte spirituale de H. Schütz .a.), în care se cultiv  
antifonia i principiul responsorial [1, p. 628]. Aici se relev  originile vocale ale 
concertului prin punerea în eviden  a unui personaj, printr-un joc de replici, prin 
alternarea cu ansamblul, dar i prin caracterul improvizatoric i ornamentarea excesiv  a 
partidei solistice. Din a doua jum tate a sec. XVII termenul define te preponderent crea ii 
instrumentale în care un instrument solistic (sau un grup de instrumente) se opune 
întregului ansamblu [1, p. 628]. Astfel observ m c  no iunea de concert se formeaz  în 
paralel cu constituirea genului.  

Concertul pur instrumental care î i începe dezvoltarea în Italia în a doua jum tate a sec. 
al XVII-lea, prime te mai întâi de toate forma unui dialog între micile grupuri de 
instrumente solistice (concertino) i masa orchestral  (ripieno). Acest tip de concert cap t  
denumirea de concerto grosso. Din acesta, treptat i foarte firesc, prin reducerea partidei de 
concertino la un singur instrument, s-a desprins concertul solistic care introduce în scriitura 
muzical  un element nou, pu in perceptibil în concerto grosso: virtuozitatea în excelen  
care accentueaz  contrastul între solist i orchestr  i genereaz  un tip de muzician pân  
atunci necunoscut — interpretul-virtuoz.  

De la sfâr itul sec. al XVIII-lea cele mai frecvente devin concertele pentru un solist i 
orchestr , mai rar întâlnindu-se cele pentru mai multe instrumente: duble, triple, cvadruple. 
Exist  de asemenea i concerte pentru un singur instrument f r  orchestr , dar i pentru 
orchestr  f r  soli ti, concerte pentru cor a capella, precum i pentru voce (voci) i 
orchestr . Aceast  enumerare demonstreaz  varietatea extraordinar  de forme i 
diversitatea variantelor de tratare, pe care o adopt  genul concertant pe parcursul istoriei 
sale, precum i deosebirile, uneori radicale, ce diferen iaz  concertele semnate de 
compozitori timp de circa patru secole.  

Mobilitatea extraordinar  a acestui gen, adaptabilitatea lui, capacitatea de „mimicrie 
genuistic ” care îi permite în opinia cercet torilor, ba s  se apropie de simfonie, ba s  se 
dizolve în sfera muzicii camerale, au determinat vitalitatea i vigoarea genului concertant 
[3, p. 3]. Analizând cauzele acestei „vitalit i”, cercet torii men ioneaz  astfel de calit i 
ale concertului ca posibilitatea de automanifestare a interpretului, lejeritatea relativ  a 
concertului în compara ie cu alte genuri instrumentale (în special cu simfonia), caracterul 
comunicativ, reprezentativ, oarecum teatral al concertului, accesibilitatea lui .a.  



87 
 

Abordând genul concertului, muzicologii încearc  s  stabileasc  tr s turile esen iale, 
definitorii pentru acest gen, s  descopere natura lui i s  formuleze un „tipic” sau un 
„canon” genetic al concertului. În calitate de tr s turi specifice ale concertului cel mai 
frecvent sunt numite caracterul dialogat al expunerii, eviden ierea interpret rii solistice, 
realizarea principiului jocului. Mul i autori care abordeaz  genul de concert men ioneaz  
lacunele ce exist  ast zi în teoria acestui gen, precum i elucidarea incomplet  a multor 
aspecte ce in de specificul lui, i inadverten ele terminologice ce se observ  în multe 
lucr ri muzicologice consacrate concertului. Pân  în prezent nu s-a stabilit o tipologie 
unanim aprobat  a acestui gen i acceptat  de întreaga comunitate tiin ific , fiecare 
cercet tor încercând s  propun  o proprie clasificare bazat  pe cele mai diferite criterii i 
principii.  

Genul concertului a fost obiectul numeroaselor investiga ii realizate de savan i din 
diferite ri. În tiin a muzical  contemporan  exist  mai multe studii consacrate genului de 
concert. Cartea lui A. Veinus Victor book of concertos [4] cuprinde schi e analitice despre 
circa 130 de concerte compuse începând cu perioada Barocului (A. Vivaldi, J. S. Bach) 
pân  la mijlocul secolului XX (P. Hindemith, A. Honegger, B. Bartók . a.). În Introducere 
A. Veinus expune viziunea sa asupra specificului genului concertant, asupra principalelor 
tipuri de concerte (concerto grosso i cel solistic, concertul baroc, clasic, romantic i 
contemporan), prezint  informa ii despre compozi ia ciclului i a p r ilor componente ale 
concertului, descrie pe scurt evolu ia genului i tangen ele ce exist  între concert i alte 
genuri muzicale (de exemplu, suita sau opera). Autorul consider  c  no iunea de rivalitate 
între dou  for e diferite este fundamental  pentru un concert, reprezentând cel mai constant 
principiu în istoria genului. Redus  la termenii cei mai generali, esen a concertului solistic 
ilustreaz  de fapt drama antic  i mereu actual  a luptei intre individ i gloat  [4, p. XVII]. 

Michael Roeder în lucrarea sa O istorie a concertului [5] urm re te procesul apari iei i 
evolu iei genului concertant de la origini (sec. XVI–XVII) pân  în prezent. În opinia 
autorului „ideea de baz  a concertului — divizarea interpre ilor în dou  grupuri — unul solo 
i cel lalt orchestral — r mâne neschimbat  de-a lungul secolelor în timp ce alte tr s turi 

specifice ale genului, ca de exemplu, rela ia între ace ti doi participan i a suferit pe parcursul 
secolelor schimb ri fundamentale” [5, p. 12]. Forma evoluat  de concert, men inând 
întotdeauna opozi ia între solo i orchestr , cunoa te numeroase variet i specifice în func ie 
de perioada istoric , de coala componistic  i de compozitori. Autorul Istoriei concertului 
încearc  s  capteze schimb rile ce au intervenit de-a lungul anilor în a a aspecte importante 
pentru genul de concert cum sunt rolul solistului, perfec ionarea instrumentelor, evolu ia 
func iilor sociale ale muzicii, influen a culturii locale, regionale i interna ionale, precum i 
circumstan ele evenimentelor din via a compozitorilor. Cartea este împ r it  în patru sec iuni 
corespunz toare perioadelor majore din muzic  occidental  i din dezvoltarea concertului: 
Barocul, Clasicismul, Romantismul i sec. XX. În cadrul sec iunilor c r ii se atrage aten ia i 
asupra diferen elor ce exist  în tratarea genului de concert în diferite regiuni (de exemplu, 
colile bolognez  i venezian  din sec. XVII, colile de la Mannheim, Paris, Berlin i Viena 

în epoca clasicismului i romantismului .a.).  
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M. Roeder examineaz  atât lucr ri majore, de mare popularitate printre interpre i i la 
public, dar i concerte ale unor compozitori mai pu in cunoscu i, dar care, în opinia 
autorului, au adus contribu ii importante la evolu ia genului. Vom cita doar câteva nume: 
G. Torelli, T. Albinoni, G. Muffat, P. Locatelli, P. Nardini, L. Boccherini, A., C., i 
J. Stamitz, M. Haydn, G. B. Viotti, P. Rode, F. Kalkbrenner, I. Moscheles, L. Spohr, 
J. N. Hummel, M. Bruch, V. d’Indy, A. Rubin tein, M. Balakirev i mul i al ii.  

În partea a patra consacrat  concertelor din sec. XX Roeder prezint  informa ii bogate 
despre evolu ia genului concertant în Uniunea Sovietic  (examinând aportul unor corifei ai 
muzicii ca D. ostakovici, S. Prokofiev i R. cedrin), în Marea Britanie (prezentând schi e 
analitice despre concertele celor mai importan i compozitori britanici E. Elgar, R. Vaughan 
Williams, G. Holst, F. Bridje, F. Delius, B. Britten i W. Walton, dar i a unor autori mai 
tineri P. M. Davies i T.  Musgrave), în rile scandinave (J. Sibelius i C. Nielsen). Câte un 
capitol aparte este consacrat prezent rii concertelor semnate de I. Stravinski, M. Ravel i 
reprezentan ii neoclasicismului francez (F. Poulenc, D. Milhaud, A. Honegger, J. Ibert), 
precum i celor semnate de cinci dintre cei mai importan i compozitori din prima jum tate a 
secolului XX (A. Schönberg, A. Webern, A. Berg, B. Bartók i P. Hindemith). În aten ia lui 
M. Roeder se num r  i concertele compozitorilor din America Latin , Canada i SUA, dar 
i cele apar inând unor nume notorii din componistica contemporan  (G. Ligeti, 

H. W. Henze, W. Lutos awski, K. Penderecki). Numeroasele exemple muzicale inserate în 
carte ilustreaz  conving tor afirma iile i concluziile autorului.  

O alt  lucrare ce ofer  numeroase informa ii utile despre concertul instrumental este 
studiul lui Michael Steinberg Concertul: ghid pentru ascult tor [6]. În aceast  carte 
Steinberg descrie circa 120 de lucr ri, începând de la J. S. Bach (anii 1720) i ajungând pân  
la J. Adams (1994). Cititorii vor g si aici fondul de baz  al repertoriului concertistic, printre 
care Concertele Brandenburgice ale lui Bach, cele optsprezece concerte pentru pian de 
W. A. Mozart, toate concerte de L. Beethoven i J. Brahms, precum i lucr ri majore de 
F. Mendelssohn, R. Schumann, F. Liszt, M. Bruch, A. Dvo ak, P. Ceaikovski, E. Grieg, 
E. Elgar, J. Sibelius, R. Strauss, S. Rahmaninov i al ii. Cartea ofer , de asemenea 
informa ii pre ioase despre concertele instrumentale create de mae trii secolului XX, cum ar 
fi A. Schönberg, B. Bartók, I. Stravinski, A. Berg, P. Hindemith, S. Prokofiev, A. Copland i 
E. Carter. În schi ele sale analitice M. Steinberg reu e te s  releve valorile expresive, 
dramatice, emo ionale ale concertelor examinate i s  reproduc  contextul istoric i personal 
în care aceste lucr ri au fost compuse. Cartea este plin  de informa ii biografice i istorice 
importante, con ine descrieri ale desf ur rii „evenimentelor” muzicale din fiecare concert 
analizat. Totodat  în urma lectur rii acestei c r i apar i unele întreb ri i nedumeriri. Spre 
exemplu, în studiul lui Steinberg lipsesc a a figuri importante pentru istoria genului precum 
A. Vivaldi sau G. Ph. Telemann, care au fost, dup  cum se tie, doi dintre cei mai prolifici 
autori de concerte. Nu g sim aici nici Concerti grossi op. 6 de G. F. Händel, nici concertele 
pentru trompet  de J. Haydn i alte mostre de referin . Îns  în pofida acestor omiteri 
lucrarea lui M. Steinberg prezint  interes atât pentru melomani, cât i pentru muzicologii 
preocupa i de cercetarea concertului instrumental. 
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Unul din pu inele studii în care se ofer  o imagine generalizatoare asupra genului de 
concert plasându-l în diferite contexte muzicale i extramuzicale este The Cambridge 
companion to the concerto [7]. Este un studiul colectiv editat sub redac ia lui Simon 
P. Keefe în care sunt examinate concertele care au avut o contribu ie major  în cultura 
muzical , dar i unele subiecte legate de interpretare. Volumul este organizat diferit de alte 
lucr ri similare (majoritatea dintre care par s  reuneasc  numeroase note de program ale 
diferitor concerte), con inând trei p r i: Contexte, Lucr ri i Interpretare, împ r ite în mai 
multe capitole.  

În scurta prefa  S. Keefe încearc  s  stabileasc  statutul ontologic al concertului, 
men ionând c  „pe de o parte este foarte u or de a defini concertul, iar pe de alta — foarte 
dificil” [7, p. 7]. Autorul noteaz  c  varietatea opiniilor teoretice i critice în ultimele dou  
secole se focuseaz  în particular pe dou  subiecte care stau la baza concertului: 1) natura 
interac iunii între participan i — solo i orchestr  — i în extensia func iei orchestrei; 2) natura 
muzicii scrise pentru soli ti. Dezbaterile teoretice i critice pe aceste teme influen eaz  i sunt 
influen ate, în opinia lui S. Keefe, de practica componistic , contribuind semnificativ la 
vitalitatea, transformabilitatea i popularitatea genului de concert. „Mai mult decât alte genuri, 
concertul, în special cel de virtuozitate, polarizeaz  auditorul separând fanii cu gusturi 
primitive de cinicii cu gusturi elevate. În timp ce primii aclam , ultimii sunt irita i, împ rt ind 
opinia critic  precum c  lucr rile concertante sunt în primul rând vehicule pentru propria 
promovare compozi ional  i solistic  i nu servesc întru edificarea autentic  a publicului, 
acompaniamentul orchestral fiind aproape irelevant” [7, p. 8].  

Într-un mod mai sistematic aceste teme sunt explorate în capitolul Theories of the 
Concerto from the Eighteenth Century to the Present Day, i în special în primul paragraf 
al acestuia Virtuozitatea i interac iunea solistului cu orchestra în secolele XVII–XIX 
semnat de Keefe. Autorul analizeaz  teoriile existente în jurul perceperii calit ilor 
pozitive i negative ale concertului, dezbaterile critice asupra valorii relative a virtuozit ii 
solistice opunând aceasta interac iunii solo — orchestr  (a a numitului dialog dramatic). El 
men ioneaz  c  lucr rile unor teoreticieni i critici din secolele XVIII–XIX ca de exemplu 
J. G. Sulzer, H. Ch. Koch, J. K. F. Triest, F. Rochlitz . a. con in mai multe atacuri la 
adresa concertului din motivul virtuozit ii extreme. Sulzer i Koch compar  rolul 
solistului în multe concerte cu cel al acrobatului. Teoreticienii din sec. XVII–XIX 
consider  interac iunea activ  între solist i orchestr  într-un concert un remediu ideal 
pentru atenuarea virtuozit ii solistice excesive. „Concertul ideal pentru criticii de la La 
Revue et Gazette musicale este focusat pe egalitate i dialog între instrumentul solistic i 
orchestr ”. i pentru C. Dahlhaus dialogul solo-orchestr  este un sine qua non al unei 
mi c ri tradi ionale de concert [7, p. 15].  

Titlul capitolului semnat de Tia DeNora The Concerto and Society orienteaz  
cititorul spre asemenea subiecte ca mediile în care a fost interpretat concertul în diferite 
timpuri sau rolul concertelor în carierele interpre ilor i compozitorilor. Îns  autoarea ofer  
trei studii de caz relevante în opinia ei pentru explorarea caracteristicilor sociale ale 
concertului [7, p. 19]. În primele dou  studii autoarea polemizeaz  cu muzicologii Susan 
McClary (nefiind de acord cu opinia acesteia despre Concertul Brandenburgic nr. 5 de 
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J. S. Bach) i S. Keefe (criticând afirma ia lui precum c  rela ia de cooperare între solist i 
orchestr  în concertele lui Mozart ofer  ascult torilor o modalitate excelent  pentru a 
înv a despre cooperare). În cel de-al treilea, dup  o analiz  statistic  a programelor 
concertelor vieneze din anii 1793–1810, T. DeNora observ  c  majoritatea interpre ilor 
(73%) care au cântat concertele pentru pian de Mozart au fost femei, în timp ce 84% din 
cei care au interpretat concertele pentru pian de Beethoven au fost b rba i, concluzionând 
c  Beethoven în concertele sale a introdus un nou rol al solistului (intuitiv i eroic) i a 
contribuit astfel la marginalizarea femeilor pianiste [7, p. 28]. 

Partea a doua a studiului con ine apte capitole consacrate examin rii concertelor în 
diferite perioade istorice începând cu concertul italian de la sfâr itul sec. XVII i 
terminând cu concertele compuse dup  anul 1945 (autori M. Talbot, D. Yearsley, S. Keefe, 
S. D. Lindeman, R. L. Todd, D. E. Schneider, A. Whittall).  

Partea a treia pune în dezbatere mai multe probleme ale practicii interpretative a 
concertelor. Dou  din cele patru capitole incluse în aceast  parte sunt consacrate practicii 
interpretative din secolele XVIII i, respectiv, XIX (autori R. Stowell i D. Rowland), iar 
ultimul capitol (semnat de T. Day) se axeaz  pe analiza problemelor ce intervin în 
interpretarea concertelor în era imprim rilor. 

The Cambridge companion to the concerto ofer  o panoram  larg  i o istorie a 
genului de concert — gen aflat în permanent  schimbare, îndr git atât de melomani, cât i 
de muzicieni (interpre i i compozitori). 

O surs  de informa ie foarte pre ioas  pentru orice cercet tor interesat de genul de 
concert o prezint  cartea Concertul: Ghid de cercetare i informare [8] elaborat  cu mult  
migal  de cercet torul american St. D. Lindeman. Ghidul direc ionez  utilizatorii c tre 
diferite surse ce reflect  diverse aspecte ale genului de concert, c tre operele compuse în 
acest gen i compozitori care au scris concerte. În scurta prefa  la Ghid St. Lindeman 
identific  în calitate de tr s tur  definitorie a genului de concert existen a a dou  sau mai 
multe for e interpretative contrastante, dar complementare, tr s tur  care se manifest  în 
toate concertele începând cu primele exemple compuse în sec. XVI i pân  la cele scrise la 
începutul sec. XXI. Autorul men ioneaz  c  „lucr rile concertante au atras numero i critici, 
istorici, teoreticieni i compozitori care au scris despre propriile lor concerte (de ex., 
M. Ravel, C. Saint-Saëns), sau despre lucr rile altor compozitori (A. Copland, F. Poulenc, 
S. Prokofiev, R. Schumann). Acest grup de scriitori a creat un corp de literatur  secundar  
care ar putea fi chiar mai gargantuan  decât num rul impun tor de concerte care au fost 
compuse în cei circa patru sute de ani de istorie a genului. Teoreticienii începând cu 
E. Bottrigari (Il desiderio, ovvero De’ concerti di varii strumenti musicali, 1594) i 
M. Praetorius (Syntagma Musicum, III, 1618) au oferit defini iile i cerin ele. Unii dintre 
teoreticienii cei mai cunoscu i din secolele al XVIII-lea i al XIX-lea (H. Ch. Koch, 
J. J. Quantz, C. Czerny, A. B. Marx, A. Reicha), istoricii i criticii (Ch. Burney, E. Hanslick) 
au scris despre diferi i compozitori i despre concertele lor. Mai mul i critici i teoreticieni 
contemporani (ca D. Tovey, J. Kerman, E. Cone, L. G. Ratner, M. Talbot) ne-au oferit 
scrierile lor penetrante, p trunz toare i, în unele cazuri (ca de exemplu, S. McClary), 
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controversate despre mostrele cele mai reprezentative elaborate în genul de concert” [8, p. 
IX–X]. 

Bibliografiile din Ghid sunt împ r ite dup  subiecte, incluzând urm toarele: studii cu 
caracter general despre genul de concert; studii mai specializate (acestea fiind împ r ite pe 

ri, pe perioade stilistice, pe secole, pe instrumente, pe compozitori); note de program; 
studii despre interpretare; studii consacrate formei de concert în reflec ia teoreticienilor i 
criticilor contemporani; lucr ri ale criticilor, istoriografilor i scriitorilor contemporani; 
studii ale teoreticienilor contemporani; c r i, articole, cercet ri despre compozitori i 
concertele lor. Aceast  ultim  sec iune este cea mai mare, cuprinzând circa 400 de 
compozitori i concertele acestora. Bibliografia despre fiecare autor reflect  lucr ri 
consacrate în mod special trat rii genului de concert de c tre ace ti compozitori. Sursele 
prezente în Ghid dateaz  de la sfâr itul sec. XVI pân  în prezent. Ghidul mai con ine i un 
indice de autori fiind nominalizate lucr rile acestora i un indice de subiecte. În cadrul 
fiec rui capitol g sim informa ii bibliografice complete, inclusiv toate datele de ie ire i, 
frecvent, o scurt  adnotare. Analizând acest Ghid observ m c  în aten ia autorului au 
nimerit doar sursele scrise în limbile englez  i german , precum i câteva exemple 
singulare elaborate în francez  sau italian .  

Un aport substan ial la studierea genului de concert prezint  monografia 
     XX  semnat  de E. Dolinskaia [9]. 

Autoarea propune un studiu ce iese atât din limitele concertului pentru pian oferind o 
panoram  generalizatoare asupra întregului gen, cât i din limitele secolului XX. E. Dolinskaia 
examineaz  evolu ia concertului pentru pian în cultura muzical  rus  pornind de la 
identificarea izvoarelor genului în epoca romantismului i în crea ia lui Beethoven, aminte te 
de existen a unui num r impun tor de concerte semnate de membrii grupului celor cinci i de 
A. Rubin tein men ionând c  aceste mostre au servit drept punct de pornire în demersurile 
creative ale lui P. Ceaikovski i S. Rahmaninov. E. Dolinskaia descrie cu lux de am nunte 
dezvoltarea concertului pentru pian i orchestr  în zilele noastre plasându-l într-un cadru 
destul de larg al genului care cuprinde concertele pentru diferite instrumentele i oferind astfel 
o panoram  exhaustiv  a concertului instrumental contemporan în crea ia componistic  rus . 
E. Dolinskaia elaboreaz  mai multe schi e analitice reunite într-o structur  tripartit  precedat  
de o introducere istorico-stilistic  denumit  Uvertur  pe trei teme.  

Una din cercet rile de ultim  or  (2010) consacrate concertului a fost realizat  de Irina 
Grebneva i materializat  în monografia       

 [10]. Monografia I. Grebneva este una din pu inele cercet ri în care concertele pentru 
vioar  semnate de autorii din fosta URSS i de compozitorii din Vest sunt prezentate în 
calitate de componente ale unui fenomen integru de i foarte complex plasându-le într-un 
context cultural foarte vast. Lucrarea constituie o încercare de a prezenta concertul pentru 
vioar  din secolul XX ca un mozaic multicolor realizând în multiple variante stilistice ceea 
ce autoarea nume te „arhetipul (sau kenotipul) genului” descris în primul capitol în care 
g sim de asemenea i o expunere a evolu iei istorice a concertului pentru vioar  de la Baroc 
la contemporaneitate. Celelalte dou  capitole sunt consacrate examin rii numeroaselor 
exemple reprezentative ale genului culese din diverse curente stilistice ce s-au perindat pe 
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parcursul ultimului secol. Cartea este completat  de o bibliogarfie impun toare (circa 400 de 
surse), de o list  a compozitorilor autori de concerte pentru vioar  (circa 1300 de nume), de 
un tabel cronologic al concertelor compuse între anii 1900 i 2009 (circa 1850 concerte) în 
care g sim i concertele pentru vioar  semnate de compozitorii din România i din 
Republica Moldova i de un alt tabel în care sunt prezentate cele mai diverse modele 
compozi ionale întâlnite în concertele pentru vioar  i orchestr .  

Concertul a fost i r mâne un obiect pe larg explorat atât de practica muzical  prin 
crea ia compozitorilor i activitatea interpre ilor, cât i de tiin a muzicologic  prin 
examinarea celor mai diferite aspecte ale genului în numeroasele studii elaborate de 
cercet torii din diferite ri. Nici muzicologia din arealul cultural românesc nu a r mas 
indiferent  fa  de acest subiect [11]. 

Analiza literaturii de specialitate ne permite s  afirm m c  genul concertului a fost 
unul din subiectele destul de frecvent abordate de c tre cercet tori. Num rul relativ mare de 
lucr ri tiin ifice consacrate concertului denot  îns  o anumit  dispropor ionalitate. Astfel:  

- din toate perioadele stilistice în care s-a manifestat genul de concert, cel mai bine 
este studiat  perioada preclasic , adic  perioada de apari ie i afirmare a noului gen, 
precum i secolul XX. Concertele din epoca clasicismului i cele romantice sunt mai 
pu in prezente în cercet rile muzicologice;  

- sub aspectul problematicii abordate în studiile tiin ifice predomin  lucr rile în 
care sunt analizate anumite mostre reprezentative ale genului f r  a se pune problema 
elucid rii leg turilor i continuit ii în evolu ia genului;  

- nu foarte numeroase sunt i cercet rile în care se încearc  relevarea tr s turilor 
definitorii ale genului; 

- în literatura muzicologic  predomin  schi ele analitice i cercet rile 
monografice consacrate în special concertelor pentru pian i pentru vioar , celelalte 
instrumente r mânând, oarecum, în umbr .  
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În articol se studieaz  genul de concert pentru pian i orchestr  în crea ia compozitorilor 
din Republica Moldova. Acest gen se analizeaz  din punctul de vedere al evolu iei istorice, 
stilului muzical, particularit ilor compozi iei i dramaturgiei, viziunii individuale a autorilor. 
Este propus  panorama vast  a cercet rilor muzicologice consacrate concertului pentru pian i 
orchestr  din Republica Moldova, sunt caracterizate lucr rile tiin ifice ale lui A. Miro nikov, 
E. Abramova, E. Kletinici, E. Mironenco etc. Materiale acestea sunt sistematizate i 
generalizate. 

 Cuvinte-cheie: concert pentru pian i orchestr , variet ile compozi ional-dramaturgice 
ale genului, compozitor, limbaj muzical, muzicologie istoric   

 The article examines the genre of the concerto for piano and orchestra in the creative 
activity of composers from the Republic of Moldova. This genre is analyzed from the point of 
view of its historical evolution, musical style, the composition and dramaturgy peculiarities and 
the author’s individual conception. She gives a vast panorama of musical research dedicated to 
the concerto for piano and orchestra in the Republic of Moldova and characterizes the scientific 
works written by A. Miroshnicov, E. Abramova, E. Kletinici, E. Mironenko etc. The materials are 
systematized and generalized. 

 Keywords: concerto for piano and orchestra, composition-dramaturgic varieties of the 
genre, composer, musical language, historical musicology 
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CONTRASTELE TIMBRALE SI UNELE PARTICULARIT I DE 
IMPLEMENTARE A ACESTORA ÎN LUCRARILE SIMFONICE ALE LUI  

PAVEL RIVILIS 

SOME PECULIARITIES OF TIMBRE CONTRASTS AND THEIR 
IMPLEMENTATION IN THE SYMPHONIC WORKS OF PAVEL RIVILIS 

 , 
, 

 ,     

        
   ,       

   ,     
  .      -  

    ,     
      .  

 : , ,  ,  , 
, ,  

In acest articol este abordat  problema de realizare a contrastelor în lucr rile simfonice 
ale lui Pavel Rivilis în care expresivitatea sun rii reliefului si a fundalului se atinge prin 
intermediu al unor forme de contrast mai rar utilizate în practica componistic , manifestându-se 
atât la nivelul de timbru a instrumentelor de suflat din lemn din aceea i familie, cât i prin 
contrapunerea diferitelor zone de registru ale unuia sau altuia instrument.  

Cuvinte-cheie: timbru, contrast, Pavel Rivilis, Dansuri Simfonice, Stihira, Ciacona, 
Burdoane 

This article focuses on the analysis of forms of contrasts realization in the symphonic 
works of Pavel Rivilis. In these pieces, the relief expression and the background sound are both 
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realized by means of special, uncommon in the compositional practice contrast forms, 
manifested both at the level of timbre and register characteristics of one or another woodwind 
instruments of the some group as well as in the juxtaposition of different register zones of 
woodwind instrument. 

Keywords: timbre, contrast, Pavel Rivilis, Symphonic Dances, Stikhira, Cha onne, 
Bourdons 
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PERPETUAREA CHIPULUI MAICII DOMNULUI ÎN STABAT MATER DE 
V. CIOLAC 

THE PERPETUATION OF THE IMAGE OF THE HOLLY VIRGIN IN 
V. CIOLAC’S STABAT MATER  

ECATERINA GÎRBU, 
lector superior, doctorand , 

Academia de Muzic , Teatru i Arte plastice 

 În articol se cerceteaz  reflectarea chipului Preasfîntei N sc toare de Dumnezeu ca 
reper semantic în lucrarea ”Stabat Mater”de V. Ciolac. Abordarea conceptual  a poemului 
medieval se înscrie în dimensiunile a a numitei ”concep ii a timpului nou” care trateaz  textele 
canonice în spirit emotiv-psihologic. Lucrarea este analizat  sub aspect semantic conturând în 
acest sens tabloul suferin elor Maicii pentru Fiul S u. 

Cuvinte-cheie: text canonic, vers, intona ie, linie melodic , strof , rug ciune, semantic  

The paper points out the reflectoin of the image of the Holly Mother of the Lord as a 
semantic reference in V. Ciolac’s work „Stabat Mater”. The conceptual approach of the 
medieval poem is in keeping with the dimensions of what is known as the conception of the new 
time that treats the canonic text in the emotional-psychological spirit. The work is analysed from 
the point of view of the semantic aspect, in this sense outlining the picture of the Mother’s 
sufferings for her Son. 

Keywords: canonic text, poem, intonation, melodic line, verse, prayer, semantic 

În componistica contemporan  autohton  se reliefeaz  cu pregnan  piesele de 
con inut religios. Studiind lista crea iilor compozitorilor din Republica Moldova, putem 
observa c  cele mai multe compozi ii în acest domeniu îi apar in lui V. Ciolac.Un num r 
considerabil de lucr ri fac parte din genurile muzicii catolice: Requem pentru cor, soli ti 
i org  (1995), Stabat Mater pentru cor i orchestra (1997), Ave Maria pentru cor feminin 
i orchestra de camera (1999), Magnificat pentru cor, soli ti i orchestr  (2004), Salve 

Regina pentru cor soli ti i orchestra de corzi (2007), Missa pentru cor soli ti, org  i 
orchestra (2012). De asemeni este cert faptul c  majoritatea operelor nominalizate sunt 
consacrate în special Maicii Domnului.  
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Fiind un om credincios, V. Ciolac manifest  o stim  deosebit  zugr vind chipul Ei 
în diferite imagini muzicale. Unele crea ii din cele citate mai sus sunt consacrate 
evenimentelor deosebite din via a Fecioarei Maria. Astfel Stabat Mater reprezint  un 
ciclu cu un con inut dramatic în care sunt reflectate Suferin ele Maicii Domnului, Ave 
Maria — Bucur -Te Marie, este salutarea Arhanghelului Gavriil (Bunavestirea), 
Magnificat — Sl virea lui Dumnezeu de c tre Fecioara Maria, Salve Regina — Slav  
Reginei, (antifon de prosl vire a Maicii Domnului).  

Lucrarea Stabat Mater pentru cor i orchestra de coarde de V. Ciolac, este dedicat  
so iei sale Irina. Ciclul începe cu versul Stabat Mater dolorosa… (St tea Maica 
îndurerat …) — unul dintre textele sacre cele mai emo ionante din ritualul religios 
catolic, preluat din versurile unui poem medieval. Timpul cre rii acestui poem precum i 
autorul nu sunt cunoscu i, îns  exist  o ipotez  c , secven a de 20 de strofe a câte 3 
versuri (ter ine), introdus  în liturghia catolic , apar ine c lug rului franciscan Jacopone 
da Todi (1228–1306), originar din provincia italian  Umbria. În unele izvoare istorice se 
vorbe te despre Sf. Bernard din Clairvaux i Papa Inocen iu al III-lea ca presupu i autori 
ai acestui poem. 

Caracterul dramatic al textului a servit ca surs  de inspira ie pentru aproape 500 de 
autori din toate epocile (Rena tere, Baroc, Romantism sau perioada contemporan ) i de 
pe toate continentele, fiind tradus, totodat , într-o multitudine de limbi. Stabat Mater de 
V. Ciolac reprezint  un ciclu vocal-instrumental ce se înscrie în cadrul genurilor 
spirituale ample de concert. O latur  care merit  s  fie eviden iat  în lucrarea data este 
reflectarea chipului Maicii Domnului care constituie reperul semantic al acestei crea ii. 
Relatarea într-o form  poetic  a suferin elor Maicii care se afl  lâng  Crucea Fiului s u 
constituie esen a lucr rii Stabat Mater.  

Compozitorul p streaz  textul canonic latin, îns  utilizeaz  doar 19 din cele 20 
strofe omi ând strofa XVII. Totodat  datorit  folosirii limbii latine textul are i o 
semnifica ie sacral . Astfel autorul eviden iaz  latura spiritual  tratat  sub aspectul unui 
concept ce se înscrie în cadrul timpului nou zugr vind un tablou plin de emo ii 
impresionante, cutremur toare, ce contribuie la crearea unei st ri psihologice anumite. 
Reie ind din cele menâionate mai sus un interes deosebit prezint  ideea ”spa iului sacral 
nou” formulat  de Martynov care este nu atât i nu doar un program nou, cât o constatare 
a tendin ei deja existente ce a ap rut la confluen a secolelor XX-XXI. De asemeni 
Martynov afirm  c  ”spa iul sacral nou reprezint  o încercare de a se opune 
dezmembr rii lumii contemporane pe calea cre rii unei sinteze culturale noi. Ea se 
realizeaz  la intersec ia diverselor tradi ii i culturi, îmbinarea c rora formeaz  o 
multitudine de contexte culturale noi, ce se leag  într-un text unic multidimensional. 
Spa iul sacral nou nu încearc  crearea unor noi forme ce ar concura cu formele muzicii 
biserice ti. Scopul lui este de a l rgi spa iul sacral existent în liturghie i în afara ei 
sfin ind cele nesfin ite i cele care i-au pierdut esen a bisericeasc , domeniile timpului i 
spa ialit ii. Spa iul sacral nou nu presupune formarea unei religii noi sau a unui nou 
serviciu divin. Acesta reprezint  adunarea pietrelor Ierusalimului devastat. Noi încerc m 
s  adun m ceea ce la moment este distrus” [1]. În acest sens crea ia compozitorului 
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V. Ciolac este o realizare substan ial  ce contribuie la restabilirea echilibrului spiritual i 
cultural al societ ii venind cu un suport persistent inspirat din formele vechi ale muzicii 
ecleziastice continuând totodat  i tradi iile legate de tematica mariologic  din cadrul 
diferitor culturi, perpetuând chipul Maicii Domnului.  

Stabat Mater este alc tuit  din 12 p r i care se succed dup  principiul contrastului i 
care pot fi sec ionate reie ind din text în dou  compartimente egale în sensul reflect rii 
chipului Maicii Domnului. Primul (strofele1–6) relev  suferin ele Ei legate de chinurile 
pe care le sufer  Fiul s u. Al doilea (strofele 7–12) reprezint  rug ciunea c tre Preasfânta 
Maic  a fiec rui cre tin care ar vrea s  împ rt esc  al turi de Ea chinul durerii 
insuportabile i ar dori s  o simt  i el pentru a u ura greutatea suferin ei, triste ii ce o 
apas . În acela i timp apare speran a c  datorit  ajutorului Ei va trece mai u or de la 
lumea p mânteasc  la cea din împ r ia cerurilor. 

Crea ia începe cu o introducere instrumental  Largo doloroso. Remarca dureros 
zugr ve te atmosfera dramatic  i ap s toare a acestei p r i care este agravat  imediat i 
mai mult datorit  sun rii temei crucii expus  la octav  cu durate de doimi. Îns  datorit  
tempoului foarte lent aceste octave devin cu adev rat greoaie, relatând greutatea crucii pe 
care o duce Domnul i durerea nem rginit  a Maicii Sale. Intrarea corului cu textul 
Stabat Mater Dolorosa (St  Maica Îndurerat ) aduce la cre terea tensiunii dramatice 
care atinge punctul culminant în sec iunea a II-a a p r ii I (cifra 5). Gra ie schimb rii 
tempoului Allegro energico, misterioso, dup  cum i accentu rii textului Dum pendebat 
filius (Unde-i Fiul R stignit) apare imaginea vie a tabloului chinurilor prin care trece 
Maica i Fiul. Sec iunea dat , reprezentând culmina ia local , dup  care revine sec iunea 
I, Stabat Mater Dolorosa (cifra 7), treptat atenuând tensiunea dramatic .  

O continuare a st rii emotive expus  în prima strof  putem urm ri în partea 
succesiv  Cujus animam gementem (E cu inima r nit ), la fel interpretat  de cor, care 
dup  dimensiuni cedeaz  comparativ cu partea I i este alc tuit  doar din dou  sec iuni ce 
se bazeaz  pe repetarea variantic  a versurilor strofei. Cadrul semantic al p r ii date 
desf oar  înc  o imagine ce ine de suferin ele Maicii Domnului. Aici se amine te de 
prezicerea Dreptului Simeon care a spus ” i prin sufletul T u va trece sabie”. Aceast  
parte de asemenea poate servi un ”exemplu de îmbog ire a facturii. Aici în urma 
desf ur rii de lung  durat  a unei forma iuni motivice statice, interpretat  în octav  la 
alto i soprano, începând cu cifra 11 se realizeaz  expunerea canonic  ce imediat ofer  
desf ur rii facturale amplificare i mi care, ramificând unisonul în octav  într-o mi care 
polifonic  la patru voci” [2]. 

Partea a III-a O quam tristis (O cât de trist ) începe cu o introducere instrumental  
Sostenuto con tristezza, zugr vind Chipul Maicii îndurerate, triste. Muzica are o 
sensibilitate deosebit , gra ie sun rii grupului instrumentelor cu coarde. Expunerea 
melodiei doar de o voce a corului (alto apoi soprano), pe fundalul isonului pe sunetul d 
creeaz  impresia unui plâns, în special gra ie predomin rii intervalelor de secund  care 
accentueaz  intona iile de suspin (inclusiv lamento). Intervenirea corului care repet  
acela i vers la sfâr itul p r ii, este sesizat  mai mult ca un r spuns — procedeu des 
întâlnit în muzica bisericeasc . Partea se finiseaz  cu o sec iune instrumental  în care 
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sun  iar i tema crucii (cu devierea sunetului as) fiind expus  la p, amintind c  Maica 
Domnului se afl  lâng  crucea Fiului S u.  

Partea a IV-a Quae maerebat (Cum p timea) reflect  imaginea tabloului zugr vit în 
partea precedent , continuând desf ur rea st rii emotive tensionate gra ie sun rii corului 
ce expune melodia pe fundalul isonului inut pe sunetul es i a facturii str vezii în care se 
eviden iaz  intona ia suspinului, imitat  la interval de secund  ascendent , ce se va 
men ine pe parcursul sec iunii din cifra 17. La nivel arhitectonic partea a IV-a contureaz  
o structur  bipartit , alc tuit  din dou  compartimente contrastante care se bazeaz  pe 
acela i vers. Îns  expunerea lui în a doua sec iune este realizat  comparativ cu prima mult 
mai afectuos, reprezentând în acest sens o ascensiune a tensiunii dramatice i accentuând 
sensul textului ce releveaz  cum se cutremur  Maica v zând chinurile Fiului S u. 

Quis est homo (Care este omul), a a se nume te partea a V-a, în care se amplific  
intensitatea dramatic  gra ie dinamicii ff, facturii instrumentale dense i a liniilor 
melodice ale corului în care predomin  duratele punctate, accentuând prin acest mijloc 
esen a textului. În aceast  ter in  se vorbe te despre faptul c  nici un om nu poate s  nu 
se întristeze v zând-o pe Maica lui Hristos în a a chinuri, cine nu s-ar fi îndurerat v zând 
necazul Maicii Bune ce sufer  din cauza Fiului s u, care p time te pentru popor. 
Arhitectonica p r ii date se încadreaz  într-o form  tripartit , deoarece include trei strofe. 
Centrul dramatic (cifra19) coincide cu întrebarea cine nu se va întrista care este expus  
ini ial de tenori, iar apoi de soprano pe fundalul unei facturi între esute de triolete i a 
isonului inut pe sunetul e.  

Partea a VI-a, Vidit suum (Ea v zu pe Fiu-i dulce), este ultima în care se reflect  
imaginea legat  de moartea Fiului. Discursul începe cu o introducere instrumental  în 
tempo Andante i se caracterizeaz  printr-o schimbare frecvent  a m surii i prevalarea 
abundent  a cromatismelor. Linia melodic  ini ial este expus  de soprano i alto, 
eviden iind intervalele de secund  ce amintesc intona iile plânsului i suspinului, 
confirmând prin aceasta sensul textului poetic Vede Fiul murind. Corul continu  par ial 
linia melodic , în care treptat se intercaleaz  i unele salturi, gra ie c rora se creeaz  
impresia strig tului, ce spore te intensitatea dramatic  a p r ii. În plan semantic 
compartimentul dat reprezint  o încheiere, deoarece în perimetrul textului poetic relevat 
pe parcursul celor ase p r i se vorbe te despre suferin ele Maicii Domnului, accentuând 
cele mai cutremur toare tablouri legate de chinurile Fiului s u. 

Partea a VII-a Eja Mater (O Mam , izvorul dragostei), contureaz  un nou cadru 
semantic, reprezentând deja o rug ciune adresat  c tre Preasfânta Maic . Începutul este 
marcat de sunarea a cappella a celor dou  voci — alto i soprano, linia melodic  fiind 
profilat  de prevalarea p trimilor, gra ie c rora se creeaz  o atmosfer  echilibrat  în plan 
emotiv. În acela i timp eviden iind procedeul de recita ie, compozitorul reu e te s  
zugr veasc  tabloul st rii de rug ciune, care reprezint  o cerere plin  de ardoare i 
speran , acest fapt oferindu-i caracterului muzicii o tent  sacramental . Predominarea 
manierei recitative se manifest  i prin repetarea unor formule ostinato, în special în 
cadrul caden elor, care sunt legate în mare m sur  de utilizarea responsoriului  — un 
factor important al cânt rilor biserice ti.  
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Fac, ut ardeat (F  ca inima s -mi ard ), partea a VIII-a, Maestoso, este o 
continuare a rug ciunii. Aici persist  acela i cadru semantic, îns  caracterul muzicii 
dovede te un contrast, deoarece textul poetic relev  o stare de maxim  intensitate a 
dinamicii versului în care se expune cererea: F  ca inima s -mi ard , de dragoste pentru 
Domnul Iisus. Astfel, compartimentul dat reprezint  punctul culminant, o treapt  de 
ascensiune în starea de rug ciune, creându-se o atmosfer  de solemnitate. O dovad  în 
acest sens reprezint  i sunarea corului sus inut de instrumentele cu coarde care m re te 
aceast  intensitate a dinamicii. Linia melodic  se define te prin prevalarea duratelor lungi 
(note întregi, doimi cu punct), dup  cum i a p trimelor cu punct conferind o tent  
maiestoas  caracterului muzicii. 

Sancta Mater (Sfânt  Mam ), partea a IX-a, începe cu o introducere instrumental  
foarte scurt , îns  suficient  pentru a crea o atmosfer  emotiv  plin  de sensibilitate i 
interiorizare. Cadrul semantic reprezint  o continuare a imaginii din p r ile predecesorii 
fiind axat pe aceea i stare de rug ciune. Expunerea liniei melodice de soprano la dou  
voci cu intervale de ter e, m re te sensibilitatea cererii, adresat  c tre Sfânta Mam , 
deoarece în versurile strofei date se reaminte te despre chinurile suferite de Fiul Ei. 
Merit  aten ie arhitectonica liniilor melodice care contureaz  structura psalmodierii 
antifonale. Acest procedeu utilizat nu doar în cadrul p r ii date, dar i pe parcursul 
întregii lucr ri, reprezint  una din particularit ile specifice individuale a scriiturii 
componistice lui V. Ciolac. Spre final treptat se includ toate vocile corului, contribuind 
prin aceasta la intensificarea tr irilor l untrice, legate de starea sufleteasc  celui p truns 
de rug ciune. Factura contureaz  o es tur  muzical  întemeiat  pe mi carea descendent  
cu aisprezecimi, alc tuind o formul  melodic  ostinato, ce se succede pe fundalul 
isonului inut pe sunetul c, eviden iind preponderent tonalitatea C-dur îmbog it de 
nuan a modului lidic. 

Partea a X-a, Fac, ut portem ( i s  plâng plin de c in ) creeaz  o imagine ce 
reaminte te de moartea lui Iisus. Introducerea instrumental  este expus  de contraba i în 
tempo Adagio, accentuând fiecare not  a liniei melodice în care prevaleaz  cromatismele 
i intervalele mari de sext , octav , undecim  etc., creând o impresie greoaie, aceasta 

fiind legat  de starea emotiv  reflectat  în versurile poetice care descriu povara enorm  a 
p catelor omenirii pe care le-a r scump rat prin moartea Sa Domnul Iisus Hristos. 
Atmosfer  ap s toare red  suferin ele Maicii Sale pe care vrea s  le împ rt easc  al turi 
de Ea i cel care se adreseaz  prin rug ciune la Preasfânta Maic , care tiind ce este 
durerea va ocroti i va oferi ajutorul necesar fiec rui cre tin. Linia melodic  vocal  este 
expus  ini ial de alto, treptat se includ i celelalte voci ce aduc la amplificarea tensiunii 
legate de eviden ierea versurilor ce relev  dorin a de a împ rt i patimele i de a plânge 
moartea Lui Iisus. Factura este consistent :, prevaleaz  acordurile cromatizate i 
instabilitatea tonal , care contribuie la intensificarea tensiunii plasate de cadrul semantic. 

In flammatus et accensus (Din foc i flac r  voi fi salvat), este denumirea p r ii a 
XI-a. Intensificarea treptat  a dinamicii, dup  cum i tempoul Allegretto imprim  
caracterului muzicii o tent  de tensiune, creând un contrast v dit comparativ cu strofa 
precedent . Segmentarea prin pauze a liniei melodice dup  cum i schimbarea frecvent  a 
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m surii contribuie i mai mult la intensificarea liniei dramatice a p r ii date, care 
reprezint  o treapt  de ascensiune spre punctul culminant al rug ciunii, relevând starea 
spiritual  a omului ce- i pune toat  speran a i n zuin a în ajutorul Maicii Domnului. 
Factura sus ine arhitectonica liniei melodice amplificând tensiunea i între ine starea 
emotiv  prezentat  în acest cadru semantic, accentuând laturile semnificative a 
dramaturgiei p r ii în cauz  ce se desf oar  pa parcursul unui volum considerabil 
comparativ cu partea precedent . 

Partea a XII-a Quando corpus (Când corpul), Maestoso reprezint  punctul 
culminant al întregii lucr ri, preg tit treptat, dar în special de partea precedent  prin 
extinderea tensiunii liniei dramatice. Partea a IX-a la fel a contribuit în mare m sur  la 
intensificarea tr irilor interiorizate, zugr vind un tablou sensibil al adres rii sincere c tre 
Sfânta Maic . Cadrul semantic creat în partea a XII-a manifest  o leg tur  direct  cu 
imaginea propus  în versurile poetice din p r ile precedente. Starea emotiv  desf urat  
pe parcursul lucr rii î i atinge punctul de maxim  intensitate, rev rsându-se într-un imn 
maiestuos unde predomin  o atmosfer  solemn , gra ie preval rii nuan elor dinamice de 
ff. Stabilirea m surii de patru p trimi în care ponderea duratelor cu punct este v dit , îi 
imprim  un caracter de mar . Factura la fel accentueaz  solemnitatea i m re ia 
atmosferei create de linia melodic  condus  de cor. Mi carea cu p trimi contribuie la 
redarea mi c rii ferme cu ”pa i hot râtori”, ilustrând încrederea c  cel ce se roag  va 
ajunge în rai. Dimensiunile par ii a XII-a sunt restrânse, îns  starea emotiv  reflectat  aici 
surprinde prin momentul de maxim  concentrare legat de rug ciunea înfl c rat  relatat  
printr-un imn maiestuos. 

Linia dramatic  desf urat  pe parcursul celor 12 p r i ale lucr rii contureaz  o 
diagram  cu diverse ascensiuni i sc deri ale tensiunii, o construc ie sec ionat  în dou  
compartimente egale ree ind din con inutul textului poetic. În primul, o intensificare din 
punct de vedere a dramaturgiei reprezint  p r ile IV, V, VI ultima servind ca o încheiere 
pentru primul compartiment, în care predomin  o atmosfer  ap s toare plin  de triste e i 
am r ciune. Al doilea contureaz  o diagram  care se desf oar  în ascensiune începând 
cu partea a IX, Sancta Mater, treptat amplificându-se pe parcursul p r ilor X, XI i 
atingând o maxim  intensitate în partea final  Quando corpus i creând o atmosfer  în 
care prevaleaz  lumina i speran a. În compozi ia lucr rii ”predomin  organizarea 
strofic  a structurii p r ilor. apte numere din dou sprezece se deruleaz  într-o 
compozi ie variantic  de cuplet — cea mai tipic  pentru muzica vocal  (Nr. 2, 3, 7, 8, 
10–12)” [3]. Factura se manifest  printr-o consisten  ce corespunde amplas rii cadrului 
semantic din fiecare parte, amplificând nivelul dramatic, dup  cum i eviden iind cele 
mai substan iale laturi al textului poetic. 

Stabat Mater de V. Ciolac reprezint  un gen de lucrare vocal-instrumental  ce se 
înscrie în cadrul crea iilor cu tematica religioas  de dimensiuni ample. Este necesar de a 
remarca faptul c  autorul utilizeaz  poemul medieval în limba latin  ceea ce dovede te 
apartenen a lucr rii la scrierile sacre ale cultului religios catolic. Compozitorul trateaz  
textele canonice în spiritul emotiv-psihologic ce se încadreaz  în perimetrul a a numitei 
concep ii a timpului nou. 
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COMPOZITOAREA SNEJANA PÎSLARI: PROFIL DE CREA IE 

COMPOSER SNEJANA PISLARI: CREATION PROFILE 

TATIANA BEREZOVICOVA, 

profesor universitar interimar, doctor, 
Academia de Muzic , Teatru i Arte Plastice 

 Articolul de fa  este prima încercare de a creiona unele tr s turi ale personalit ii i 
crea iei Snejanei Pîslari — reprezentant  a ”genera iei medii” a compozitorilor din Republica 
Moldova. Absolventa Academiei de Muzic , Teatru i Arte Plastice, continuatoarea tradi iilor 
componistice i pedagogice ale renumitului maestru Pavel Rivilis, S. Pîslari activeaz  în 
domeniul muzicii instrumentale de camer , vocale, corale i orchestrale, fiind autoarea unor 
crea ii care ocup  un loc însemnat în palmaresul muzicii contemporane autohtone. În paralel cu 
componistica, S. Pîslari se realizeaz  pe t râmul pedagogic, fiind profesoar  la Colegiul de 
muzic  tefan Neaga i la Academia de Muzic , Teatru i Arte Plastice. De asemenea se 
manifest  ca cercet tor tiin ific i publicist, particip  la proiecte artistice importante, 
promovând valorile culturale na ionale i universale. 

Cuvinte-cheie: Snejana Pîslari, compozi ie, muzic  instrumental  de camer , pian, flaut, 
cvartet de saxofoane, folclor, ethnojazz, pedagogie, Pavel Rivilis, Vladimir (Zeev) Bitkin, Vadym 
Ostroukhov  

 The present article is the first attempt to trace some aspects of the personality and 
creative activity of Snejana Pîslari — a representative of the „middle-aged generation” of the 
composers from the Republic of Moldova. Graduate of the Academy of Music, Theatre and Fine 
Arts, continuer of the composition and teaching traditions of the renowned master Pavel Rivilis, 
she works in the domain of chamber instrumental, vocal, choral and  orchestral music. She is the 
author of musical works that take a noteworthy place in native contemporary music. Apart from 
her composition activity, she works in the pedagogical realm, being a teacher at the „Stefan 
Neaga” Musical Colllege and at the Academy of Music, Theatre and Fine Arts. She manifests 
herself as a scientific researcher and publicist, participates in important artistic projects 
promoting national and universal cultural valies. 

 Keywords: Snejana Pîslari, composition, chamber instrumental music, piano, flute, 
saxophone quartet, folklore, ethnojazz, pedagogy, Pavel Rivilis, Vladimir (Zeev) Bitkin, Vadym 
Ostroukhov 

 Snejana Pîslari face parte dintr-o pleiad  de muzicieni forma i în ultimul deceniu 
al sec. al XX-lea, a c ror maturizare a revenit perioadei unei explozii politice de propor ii 
ce a provocat reviriment brusc în organizarea statal  i în con tiin a social . Un publicist 
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scria despre consecin ele acestui cataclism: „Toat  ara, toate sferele vie ii, ca o plastilin  
balistic , poart  amprenta genera iei mele explodate” [1]. Totu i, tân ra compozitoare a 
reu it s  nu se lase provoc rilor timpului i, trecând prin toate greut ile perioadei de 
cotitur , nu s-a ab tut din calea aleas , g sindu- i pe ea o stea c l uzitoare care o duce 
înainte peste ani i circumstan e.  

 Snejana Pîslari s-a n scut la C l ra i într-o familie de intelectuali. Mama, filolog, 
a predat limba i literatura rus  la coal  medie, tata a fost angajat ca economist. Cu toate 
c  muzicienii profesioni ti în familie nu erau, to i membrii poart  respect profund fa  de 
muzic . Bunicul din partea tatei a cântat la diferite instrumente muzicale, p rin ii 
Snejanei i ei au capacit i muzicale înn scute. Sora mai mare care mai târziu a absolvit 
universitatea de medicin , studiase la coala de muzic , i, gra ie faptului c  acas  a fost 
un pian, Snejana din fraged  copil rie cânta dup  auz. 

 La vârsta de 6 ani Snejana a fost înscris  la coala de muzic  din C l ra i. Primele 
încerc ri de a compune muzic  dateaz  din anii copil riei, iar în 1986, fiind înc  elev , 
Snejana particip  la un concurs al tinerilor compozitori organizat în cadrul Uniunii 
compozitorilor i muzicologilor din Moldova din ini iativa compozitoarei Zlata Tcaci. 

În 1987 S. Pîslari a devenit elev  la Colegiul de muzic  tefan Neaga. A depus 
actele la specialitatea Pian, dar eful catedrei Teoria muzicii Loghin urcanu la o 
consulta ie pentru abiturien i, în cincisprezece minute a convins-o s  se înscrie la catedra 
pe care o conducea. 

Snejana Pîslari poart  o profund  recuno tin  dasc lilor care i-au fost al turi la 
începuturile devenirii profesionale, mai întâi de toate lui Loghin urcanu care inea 
cursuri de teoria muzicii, armonie i solfegiu, i nu în ultimul rând profesoarei de pian 
Irina Borisova. Dar cuvinte de mul umire deosebit  le adreseaz  profesorului Vladimir 
(Zeev) Bitkin, absolvent al Conservatorului P. I. Ceaikovski din Moscova la clasa de 
compozi ie. El a predat la Colegiu teoria formelor muzicale, contrapunctul i compozi ia 
care era pe atunci o disciplin  obligatorie pentru studen ii de la specialitatea Muzicologie. 
La lec iile de grup în anii I i II elevii f ceau cuno tin  cu tehnicile compozi iei, 
însu eau principiile de structurare motivic  i bazele dezvolt rii materialului muzical, 
analizau muzica lui I. Stravinsky, A. Schönberg, C. Orff, S. Prokofiev, R. cedrin, a altor 
compozitori ai sec. XX. La ore individuale în anii III i IV o aten ie primordial  se acorda 
compunerii muzicii. Un efect benefic l-a avut faptul c  încerc rile componistice ale 
elevilor au fost apreciate de colegi i de public, fiind interpretate în cadrul concertelor 
organizate la catedr . 

Om de o vast  cultur , cu un mod neordinar de a gândi, V. Bitkin tia s  capteze 
aten ia tinerilor, împ rt indu-le cu d rnicie cuno tin ele bogate din diferite domenii. La 
lec iile lui elevii f ceau cuno tin  cu lumea muzicii „de dincolo” de cursurile didactice 
oficiale: mult timp a fost consacrat studierii muzicii renascentiste, mai ales crea iei lui 
J. Obrecht, G. Dufay, J. Ockeghem, culturilor muzicale extraeuropene. V. Bitkin a adus 
un aport considerabil la l rgirea cuno tin elor discipolilor i în domeniul muzicii 
contemporane. Venind de la diverse festivaluri interna ionale de muzic  nou , ca Toamna 
var ovian  (Warszawska Jesie ), Toamna moscovit  (  ), el aducea 
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publica iile de ultima or  din edi iile periodice de peste hotare, dar i partiturile 
„avangardi tilor” G. Ligeti, K. Stockhausen, Ia. Xenakis, L. Berio, W. Lutos awski, 
K. Penderecki, E. Denisov, S. Gubaidulina, A. Schnittke, profesorului s u N. Sidelnikov 
. a. a c ror muzic  cu greu penetra bariera reticen ei ideologice zidit  de regimul politic 

de pe atunci.  
Vladimir Bitkin a remarcat i a sprijinit n zuin ele creative ale Snejanei, contribuind 

la dezvoltarea tehnicii ei pianistice, la formarea deprinderilor în lectura partiturilor, 
stimulând-o s  studieze limbile str ine i s  se perfec ioneze în diverse aspecte. El i-a 
atras aten ia asupra filosofiei i poeziei orientale, asupra crea iei lui Nietzsche i i-a pus 
în mâini Biblia. Anume Bitkin a fost acea persoan  care i-a stârnit interesul pentru 
activitatea componistic  profesionist . 

Fiind eleva anului II, S. Pîslari a scris prima sa lucrare serioas , unde ritmica lui 
Messiaen a fost îmbinat  cu tehnica serial . Aceasta a fost piesa vocal    
(Printre universuri) pe versurile lui Innokentii Annenskii. La anul III a ap rut o pies  cu 
subiect religios , … pentru voce feminin , flaut i pian la baza c reia a 
fost pus  o cântare bisericeasc  din culegerea cânt rilor antice ruse îngrijit  de 
N. Uspenski [2]. Printre operele din anii de studii la Colegiu, compozitoarea distinge 
piesa Semper eadem1 — o fantezie liber  inspirat  din Adagio de Tomaso Albinoni. 

Dup  absolvirea Colegiului de muzic , S. Pîslari f r  ov ire a depus actele la 
Academia de muzic , specialitatea Compozi ie. Pentru examenul de admitere a prezentat 
o pies  realizat  de sine st t tor, aceasta fiind monoopera   (Jocul liniilor) pe 
un libret scris de colega de studii Irina Matvienco. Destinul i-a oferit ansa de a fi 
studenta clasei lui Pavel Rivilis — compozitor i pedagog cu renume. Contactele 
profesionale cu distinsul dasc l le-a p strat i dup  absolvirea cursului de licen  la 
Academie, continuându- i studiile în cadrul masteratului tot cu P. Rivilis, iar apoi 
alegând crea ia maestrului ca tem  a tezei de doctorat.  

Pentru a elucida rolul lui P. Rivilis în soarta Snejanei, ne permitem s  cit m un 
fragment din interviul oferit de ea: „Pavel Rivilis a fost i r mâne pentru mine cel mai de 
seam  Dasc l în profesie i una din cele mai importante Personalit i în via . 
Comunicarea cu dânsul întotdeauna a fost una cald  i calm . Slujirea lui fa a de Muzic  
a fost neprecupe it , lipsit  de consumarism i snobism. Mereu acumulând informa ii noi 
(convingându-ne i pe noi s  facem acela i lucru), Pavel Rivilis îns  se considera un 
„conservator” — acum, la o anumit  etap  a activit ii mele profesioniste, l-a  numi mai 
degrab  „custode al tradi iilor”.  

El a fost un profesionist de excep ie, un erudit extraordinar, o persoan  dotat  cu 
gândirea plastic  i, în acela i timp, paradoxal . El tia s  eviden ieze i s  exprime orice 
idee complex  într-o form  precis  i clar , potrivit  pentru oricare auditoriu. Cuget rile 
lui despre art  se deosebeau prin în elepciune, fine e i originalitate. Având un sim  al 
umorului deosebit, el deseori î i exprima opinia cu o mare doz  de ironie — ustur tor, 

                                                           
1 Titlul Semper eadem are o semnifica ie polisemantic , fiind: 1. o expresie stabil  latin  (se traduce ca 
totdeauna aceea i); 2. denumirea poeziei lui Ch. Baudelaire din ciclul Florile r ului (Les fleurs du mal).  



114 
 

dar în acela i timp f r  r utate. El a l sat în urma sa multe „aforisme i maxime” care s-
au întip rit în memorie i mereu sunt citate de elevii lui.  

Pavel Rivilis nu admitea o atitudine neglijent  fa  de profesie, fiind foarte 
principial în ra ionamente i sever în aprecierea realiz rilor discipolilor s i. Ca 
îndrum tor care ghideaz  procesul de compunere a muzicii de c tre student, el sublinia în 
repetate rânduri c  scopul lui este „ca lucrarea s  fie „robust ”, ca s  se in  bine pe 
picioare i s  posede calit i proprii, specifice numai ei”. 

Profesorul meu a creat un num r relativ mic de lucr ri ( i eu în permanen  
regretam c  noi, studen ii, i-am r pit prea mult din timpul care dumnealui îl putea folosi 
pentru compunerea unor lucr ri noi). Îns  opusurile lui de i nu foarte numeroase, sunt 
profunde dup  con inut i proaspete ca limbaj muzical, dezv luind mâna unui mare 
Maestru. El a creat muzic  pentru toate timpurile”.  

Principiile artistice i pedagogice ale lui P. Rivilis au devenit pentru Snejana Pîslari 
un reper în activitatea ei componistic . Dac  V. Bitkin a înv at-o s  cuprind  forma 
întregului, atunci în clasa lui P. Rivilis ea a deprins capacitatea s  se concentreze asupra 
detaliilor, s  lucreze minu ios cu materialul tematic, s  abordeze în mod analitic 
tehnologia scrisului1. De la profesorul tân ra compozitoare a preluat i ideea de 
recompunere, adic  de creare a diferitelor versiuni interpretative ale aceleia i lucr ri, 
afirmând c  fenomenul de recompunere nu este identic cu cel de o simpl  transcriere. 
Astfel, piesa Vân toreasca scris  ini ial pentru fagot (sau saxofon-bariton) i pian, în 
versiunea ulterioar  pentru cvartet de saxofoane reprezint  o concep ie cu totul nou , 
deoarece diferite componen e interpretative inevitabil î i las  amprenta asupra calit ii 
materialului muzical (aceasta se refer  i la piesele Sub umbra unui stejar i B tuta din 
ciclul Trei cântece populare pentru pian „recompuse” pentru cvartet de saxofoane)2. 

 În domeniul componisticii S. Pîslari prefer  genurile instrumentale de camer , cu 
toate c  are în repertoriu i piese vocale, i muzic  coral , f r  a neglija i domeniul 
orchestral. În optica sa, muzica de camer  ca un gen foarte mobil, ofer  posibilitatea de a 
implementa ideile noi în modul cel mai firesc i eficient. De asemeni ea permite 
compozitorului s  prelucreze cele mai mici detalii ale textului i s  dezv luie frumuse ea 
liniei melodice care în piesele camerale poate fi foarte bine auzit . Calit ile numite se 
fac observate în astfel de lucr ri ale Snejanei ca Marcyas Flute pentru flaut solo, Sainte 
pentru dou  flaute, în unele compozi ii pentru pian (Les cantilènes, Trei cântece 
moldovene ti, Trei portrete muzicale), în patru piese pe teme folclorice pentru flautul 
baroc i pian . a.  

Compozitoarea se afl  mereu în c utarea unor surse i procedee noi, mai pu in 
obi nuite. Îi place s  acumuleze o vast  i variat  informa ie muzical , abordând-o în 
propria crea ie cu ajutorul mijloacelor de expresie inedite. Astfel, în anii de Colegiu, 
gra ie lui V. Bitkin s-a interesat de gamelanul javanez, de muzic  chinez . Mai târziu s-a 

                                                           
1 Principiile de lucru cu materialul muzical ale lui P. Rivilis sunt abordate în lucr rile muzicologilor 
N. Zeifas, M. Belâh, V. Axionov, T. Popa [3].  
2 Ideea recompunerii este realizat  de maestrul P. Rivilis în Concertul pentru orchestr  care a ap rut ca o 
variant  de sine st t toare a Suitei pentru vioar  i pian. 
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pasionat de muzica medieval  — ca rezultat, au ap rut Balate provensale vechi pentru 
voce feminin  i vioar . 

 Una dintre cele mai pronun ate linii în muzica Snejanei Pîslari este legat  de 
folclor. În aceast  ordine de idei s  eviden iaz  piesele Vân toreasca, C lu arii, B tuta, 
ciclul Trei cântece populare, Colinde pentru cor mixt, Doina haiducului pentru cor de 
b rba i . a. Interesul pentru prelucrarea materialului folcloric l-a resim it înc  în anii de 
studen ie. Multe mostre ale muzicii populare folosite în crea iile sale, au fost înregistrate 
chiar de ea în cadrul expedi iilor folclorice i descifrate apoi de pe banda magnetic .  

O atrage folclorul românesc, evreiesc, cel al diferitelor popoare balcanice. Unele 
melodii prelucrate de S. Pîslari au fost auzite de la mama, bulgar  de na ionalitate. Interesul 
pentru muzica bulg reasc  s-a reflectat într-un opus din ultimii ani, miniatura Pravo horo 
pentru pian în patru mâini. Linia folcloric  este prezent  i în piesa Prince of Moldavia — 
o crea ie simfonic  inspirat  din muzica lui Dimitrie Cantemir. Aceast  lucrare, pe de o 
parte, dezv luie sim ul orchestral fin al compozitoarei, iar pe de alta reflect  influen a 
contactelor cu Pavel Rivilis — un maestru recunoscut al orchestrei i orchestra iei. 

Caracterizând tendin e stilistice observate în crea ia S. Pîslari, nu putem ocoli cu 
vederea particularit ile jazzului care a devenit o surs  important  în lucr rile sale 
începând cu anii 1990. Printre stilurile muzicii de jazz Snejana prefer  ethnojazzul, un 
exemplu concludent în acest sens fiind patru piese bazate pe melodiile populare pentru 
flautul baroc i pian, precum aer evreiesc, Sârba haiducilor, Floricica de pe es, La 
Nistru, la m rgioare. 

O amprent  a stilisticii jazzului o poart  i o serie de piese pentru patru saxofoane, 
cum ar fi Vân toreasca, C lu arii, B tuta, Sub umbra unui stejar, Pe-un picior de plai..., 
suita Serb rile Moldovei. Imboldul în acest sens i-a dat activitatea cvartetului de 
saxofoni ti la care în diferi i ani au participat Igor Kionig, Dmitrii Sergheev, Vitalie 
Gumeniuc, Anton Deatco, Constantin Ciorba i conduc torul forma iei Vadym 
Ostroukhov1. Mai târziu a ap rut o idee de a înregistra piesele în versiunea interpretativ  
a unui singur saxofonist, dep ind astfel decalajul inevitabil în manierele interpretative 
ale diferitor muzicieni. Ideea a fost executat  de Vadym Ostroukhov în cadrul proiectului 
One Man — Four Instruments (Un interpret — patru instrumente). 

În paralel cu componistic , Snejana Pîslari se realizeaz  i în alte domenii, în primul 
rând în pedagogia. Cariera sa pedagogic  i-a început-o în 1996 la coala de muzic  din 
C l ra i. În anul 1998 (dup  o pauz  pe parcursul c reia a activat în calitate de autor i 
moderator al emisiunilor muzicale la postul de televiziune NIT), Snejana Pîslari a fost 
angajat  la Colegiul de muzic  tefan Neaga, unde i ast zi pred  disciplinele muzical-
teoretice, cum ar fi solfegiul, teoria muzicii, armonia, contrapunctul, orchestra ia. Are 
experien  i în predarea compozi iei. Din anul 2006 S. Pâslari activeaz  i la Academia 
                                                           
1 Vadym Ostroukhov — profesor la catedra Muzic  u oar  i jazz a Academiei de Muzic , Teatru i Arte 
Plastice, interpret-virtuoz la diferite instrumente de suflat (toate variet ile flautelor i saxofoanelor, bas-
clarinet, mai multe instrumente populare). Ca flautist, a interpretat în concerte i a înregistrat în studio 
piesele Marsyas Flute i Sainte semnate de S. Pîslari. A evoluat în cadrul Festivalului Interna ional Zilele 
muzicii noi. Împreun  cu cvartetul de saxofoni ti a participat la Festivalul interna ional de jazz #  în 
or. Done k, Ucraina. 
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de Muzic , Teatru i Arte Plastice: la catedra Muzicologie i compozi ie sus ine cursurile 
speciale de istoria stilurilor orchestrale, lectura partiturilor, orchestra ie, compozi ie, iar la 
catedra Muzic  u oar  i jazz pred  bazele compozi iei i pianul de estrad  i jazz1.  

Snejana Pîslari este autoarea unor studii tiin ifice i tiin ifico-metodice, inclusiv 
publicate peste hotare — în Rusia i Coreea de Nord. Timp de mai mul i ani se manifest  
ca publicist, promovând valorile culturale na ionale i universale în edi ii periodice.  

Ea posed  un temperament public bine pronun at care se exteriorizeaz  printr-o 
serie de ini iative importante pentru cultura muzical  a Republicii Moldova. Astfel, în 
ultimii ani, în colaborare cu compozitorul Vlad Burlea, a participat la un mare proiect 
didactic na ional Compozitori autohtoni c tre tân ra genera ie. Crea ii pentru pian, unde 
a fost nu doar coordonator, dar i autor, i interpret al crea iilor muzicale. Pe lâng  
aceasta, împreun  cu V. Burlea în decursul mai multor ani Snejana Pîslari organizeaz  
concursurile tinerilor compozitori menite s  descopere i s  sus in  tinerele talente 
c rora, posibil, le va apar ine viitorul colii componistice autohtone. Particip  i la 
diverse proiecte interna ionale, colaborând cu Sec iunea tineretului a Uniunii 
compozitorilor din Rusia, cu tinerii muzicieni din Universitatea din New-Orlean . a.  

Mai ad ug m c  Snejana Pîslari este membru al Uniunii compozitorilor i 
muzicologilor i al Uniunii jurnali tilor din Republica Moldova, precum i al Asocia iei 
Interna ionale de Muzic  Contemporan . De mai multe ori a fost laureat al premiilor 
Uniunii compozitorilor i muzicologilor din Moldova, în fiecare an se prezint  ca autor la 
festivalurile Zilele muzicii noi din Chi in u, a participat la cel de-al V-lea Simpozion 
estetic consacrat artelor na ionale moderne (Pyongyang, Corea de Nord), la Festivalul 
Zilele muzicii Române ti (Ia i, România), la Festivalul de muzica contemporan  (Bac u, 
România), la Festivalul interna ional de muzic  contemporan   (Consonan  — 
Voronej, Rusia). Unele crea ii din repertoriul s u sunt editate i înregistrate în fondul 
Radioului Na ional. 

Lista selectiv  a crea iilor Snejanei Pîslari 
 Muzica instrumental  de camer  

– Elegie pentru clarinet (soprano-saxofon) i pian (1992) 
– Trei portrete muzicale: I. hopin. II. Skriabin. III. Rachmaninov pentru pian 

(1992; a doua redac ie — 2012). Editat [4]. 
– Les cantilènes pentru pian (1993; a doua redac ie — 2012). 
– Varia iuni pentru pian (1993) 
– Sostenuto pentru pian, dup  poem de Alexandr Ogu evici (1998) 
– Cvartet de coarde (1999) 

                                                           
1 R spunzând la întrebare, cu ce îi este de folos activitatea pedagogic , Snejana sus ine c  lucrul cu 
studen ii (mai ales cu cei buni) creeaz  necesitatea de suplimentare i împrosp tare permanent  a 
cuno tin elor (mai ales în domeniul care nu este specialitatea sa de baz , cum ar fi jazzul). În al doilea 
rând, activitatea didactic  o ajut  s - i dezvolte tehnica componistic , s  cizeleze metodele de lucru cu 
materialul muzical. În al treilea rând, discu iile cu tinerii muzicieni sunt o surs  de informa ii necesare 
pentru autoperfec ionare, pentru în elegerea unor lucruri foarte importante. În fine, discu iile cu studen ii 
înlesnesc procesul de comunicare cu interpre i.  



117 
 

– Trei cântece populare moldovene ti: I. Jalea miresei. II. B tuta. III. Sub umbra 
unui stejar pentru pian (2000). Editat [5]. 

– Incantation pentru saxofon-tenor (sau bas-clarinet) i pian (2002). Editat [6]. 
– Flautul lui Marsyas (Marsyas Flute) pentru flaut solo (2003). Editat [7].  
– Sainte pentru dou  flaute (2004) 
– Vân toreasca pentru fagot (saxofon-bariton) i pian (2005) 
 – Serb rile Moldovei – suita pentru cvartet de saxofoane (2005) 
 – Pe-un picior de plai… pentru cvartet de saxofoane (2006) 
– Cine merge tot pe drum pentru flaut, vibrafon, vioar  i violoncel (2008) 
– Patru piese pentru flautul baroc i pian: aer evreiesc, Sârba haiducilor,  

Floricica de pe es, La Nistru, la m rgioare (2009–2010) 
– lu arii pentru cvartet de saxofoane (2011) 
– B tuta pentru cvartet de saxofoane (2011) 
– Sub umbra unui stejar pentru cvartet de saxofoane (2012) 
– Lâng  malul Dun rii pentru flaut i pian (2012) 
– Pravo horo pentru pian în patru mâini (2014) 

 Crea ii vocale, vocal-instrumentale, corale 

–   (Jocul liniilor) – monoopera pe libretul de Irina Matvienco (1991) 
– Balate provensale vechi pentru voce feminin  i vioar  (1994) 
– Dans – roman  pe versurile lui Nicolae Labi  (1996) 
– De-or trece anii – roman  pe versurile lui Mihai Eminescu (1997) 
– Îngere palid… – monoscen  pe versurile lui M. Eminescu, pentru voce feminin ,  

flaut i trei temple-block-uri (2001). Editat [8]. 
 – Doina haiducului pentru cor de b rba i a cappella (2006) 
– Colinde pentru cor mixt (2007) 
– Sus la vârf, la nou  meri pentru cvartet de coarde, instrumente de percu ie i  

ansamblul vocal feminin (2015) 

 Crea ii orchestrale 

– Musica concertata pentru orchestr  simfonic  (1995) 
 – Prince of Moldavia pentru orchestr  simfonic  (2013) 
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CICLUL PENTRU PIAN CREION RI DE VLAD BURLEA: 
COMENTARII INTERPRETATIVE 

THE PIANO CYCLE OUTLINE BY VLAD BURLEA: INTERPRETATIVE 
REMARKS 

INNA HATIPOVA, 
conferen iar universitar, doctor în studiul artelor,  

Academia de Muzic , Teatru i Arte Plastice 

 În acest articol este analizat ciclul din patru preludii pentru pian ”Creion ri”, scris în 
anul 2013 de c tre compozitorul Vlad Burlea. Autoarea examineaz  forma, limbajul muzical, 
aspectele componistice i dramaturgice, precum i tr s turile stilistice ale pieselor men ionate. 
De asemenea articolul con ine recomand ri în plan interpretativ i metodico-didactic. 

 Cuvinte-cheie: pies  pentru pian, preludiu, miniatur  pentru pian, analiza interpretativ  

The cycle ”Outline”, consisting of four preludes for piano written by the autochthonous 
composer Vlad Burlea in 2013 has been analyzed in the present article. The article considers the 
characteristic particularities of the form, musical language, terms of composition and 
dramaturgy, as well as the features of style of these piano pieces. This article also contains 
numerous performing and teaching (methodical-didactic) recommendations. 

Keywords: pieces for piano, piano music, prelude, piano miniature, performing musical 
analysis 

Unul dintre compozitorii din Republica Moldova care dau dovad  de un interes 
deosebit pentru genul de preludiu este Vlad Burlea. Compozitorul s-a n scut la 1 martie 
1957 în satul Bravicea, raionul C l ra i, Republica Moldova. A absolvit Academia de 
Muzic  G. Musicescu din Chi in u, la specialitatea compozi ie (profesor –Gheorghe 
Mustea). Apoi a urmat studiile post-universitare de compozi ie în clasa profesorului 
universitar P. Rivilis în cadrul institu iei men ionate. În anii 1998–2002 a fost director al 
Colegiului Republican de Muzic  tefan Neaga din Chi in u. Între anii 2003–2004 a 
de inut postul de vicepre edinte al Uniunii Compozitorilor i Muzicologilor din 
Republica Moldova, iar din 2004 pân  în prezent activeaz  în calitate de secretar-
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responsabil al consiliului de conducere a Uniunii Compozitorilor i Muzicologilor din 
Republica Moldova.  

”Vlad Burlea a scris lucr ri vocal-simfonice, corale, simfonice, instrumentale i 
vocale de camer , având experien  i în domeniul muzicii electroacustice, precum i în 
genul muzicii u oare. S-a manifestat ca autor al muzicii pentru filme documentare i 
artistice, spectacole dramatice i radiofonice”, — men ioneaz  Vladimir Axionov [1, p. 
139]. V. Burlea a ob inut mai multe premii în cadrul diverselor concursuri: premiul II la 
compartimentul Crea ie simfonic  (1997), Premiul I la compartimentul Crea ie vocal-
simfonic  (2005), Premiul I la compartimentul Crea ie cameral  (2010), Premiul I la 
compartimentul Crea ie simfonic  (2011) în cadrul concursului Uniunii Compozitorilor i 
Muzicologilor i Premiul special la concursul de roman e Crizantema de argint din 
Chi in u (1997).  

Vlad Burlea a compus mai multe lucr ri pianistice în decursul diferitelor perioade 
ale vie ii, printre acestea fiind: dou  piese pentru pian (R z easca, Fantasme, 1988), 
Jackpot (1999), …for piano nr.1 (2006), fantezia Brâul lui Amihalachioaie pentru dou  
piane (2009), Involu ii (2011), Iart -m  în memoria lui Ion i Doina Aldea-Teodorovici 
(2012), ciclu din 4 preludii Creion ri (2013). 

Creion ri, dup  spusele autorului, este un ciclu ”deschis” care actualmente include 
patru miniaturi de tip preludiu pentru pian, dar poate fi completat pe viitor cu alte piese. 
Fiecare din aceste miniaturi reprezint  o a a-numit  ”creionare”, unde compozitorul 
reflect  atât anumite st ri ale lumii interioare a omului, cât i imaginile naturii 
moldovene ti. Aceste piese au fost concepute de c tre autor ca un mic ciclu, îns  pot fi 
interpretate i separat. Succedarea interpret rii pieselor din ciclul respectiv de asemenea 
poate varia în dependen  de viziunea pianistului. 

Preludiul nr. 1 ne induce în mediul unei imagini rurale. Este scris în forma tripartit  
simpl  (a – b – a) în tonalitatea e-moll. Miniatura debuteaz  cu tema principal , care este 
expus  pe trei voci în form  de dialog: în mâna dreapt  sunt expuse dou  voci (cea de 
sus, melodic  i cea contrapunctic ), în mâna stâng  — scurte replici la staccato. 
Melodia este simpl  i creeaz  asocia ii cu timbrul fluierului. Pornirea îndr znea  c tre 
forte este urmat  de remarca dolce (m s. 8) care sun  ca un ecou. În sec iunea median  
(m s. 9) are loc trecerea de la starea minorului meditativ la apari ia majorului luminos ce 
ar putea reprezenta pe tablou intercalarea razelor de soare printre norii pufo i. Mi carea 
optimilor în mâna dreapt  apoi în mâna stâng  red  senza ia de întrebare i r spuns, dup  
care sunând concomitent — culmineaz  în m sura 14. Fermata de la sfâr itul sec iunii ne 
prezice a teptarea intona iei ini iale.  

Repriza (m s. 17) începe cu remarca sostenuto, exprimând o amintire. Materialul 
intonativ-tematic al ultimului compartiment este identic cu structura muzical  a primei 
p r i.  Aici sun  ultimele replici în mâna dreapt , dup  care urmeaz  cinci acorduri care 
trebuie s  fie executate precis. Dintre cele trei acorduri identice folosite pentru a crea 
impresia de sunare continu , acordul de încheiere a lucr rii este scris la pianissimo — 
asemenea unei oft ri care ”se tope te” în pauza pe fermata.  
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În general, putem men iona c  tr s tura distinctiv  a acestui preludiu este principiul 
eterofonic linear al expunerii materialului tematic, astfel chiar i intervalele de secund , 
de ter , de cvart  i cvint  nu introduc sistemul acordic vertical, ci îl diversific  pe cel 
linear. Expunerea liniei melodice corespunde naturale ei i simplit ii materialului 
muzical. Încheierea cu factura acordic  prezint  elementul nou, nea teptat ce vine în 
contrast cu toat  miniatura. Totodat  compozitorul i-a trasat sarcina de a nu dep i 
volumul de o pagin  (A 4) în realizarea subiectului. În acest preludiu, o importan  
deosebit  cap t  utilizarea minim  a pedalei, gândite minu ios. Aici interpretul are 
misiunea de a g si i reda culorile timbrale i dinamice pentru fiecare dintre cele trei 
planuri ale facturii. 

Preludiul nr. 2 reprezint  un dans umoristic în caracter juc u , ceea ce reiese din 
indica ia autorului poco scherzando. Este scris în forma tripartit  mare (A – B – A) în care 
p r ile extreme au acela i con inut tematic, iar mijlocul este format din dou  episoade. 
Comparativ cu alte lucr ri ale ciclului, acest preludiu este diferit prin virtuozitate i 
amploare. Are loc o divizare clar  a facturii în tema principal  i acompaniament 
(principiul omofono-armonic), îns  lipse te cu des vâr ire sistemul armonic bazat pe 
func ii. Partea întâi începe neîncrezut, cu unele ezit ri (d cu indica ia tenuto în m surile 6, 
13), dup  care treptat cre te mi carea tot mai intens  a dansului. Tonalitatea acestei piese 
se schimb  de la un centru spre altul: a – d, as – des. Jocul acestor centre formeaz  un 
colorit sonor neobi nuit i original.  

Sec iunea median  (m s. 39), dup  caracterul s u i desf urarea materialului 
muzical, aminte te de o improviza ie, unde autorul folose te diferite tipuri de factur  care 
se schimb  permanent. Aceast  sec iune prezint  o elaborare tematic  dezvoltatoare în 
care linia tematic  monodic  de la început este augmentat  prin mi care de cvarte — 
cvinte i de o amplificare de ritm, care în culmina ie include duratele de treizecidoimi 
aranjate în pasaje ascendente — descendente. Linia melodic  din episodul cvintelor în 
registrul acut (m s. 41–45) r sun  cristalin, iar sonoritatea armonic  creeaz  asocia ii cu 
clinchetele clopo eilor. Mi carea cvintelor în jos, din partida mâinii drepte, cap t  un 
caracter mai monumental. În m surile 43, 44, la sunetele liniei vocii de sus a, g, se 
recomand  de îndeplinit tenuto, re inând tempoul un pic. Dezvoltarea materialului 
tematic aduce la figura iile volante ale aisprezecimilor din mâna dreapt  ce pot fi 
asem nate cu fenomenul de ”flux i reflux” (m s. 52–63), în care este intercalat motivul 
scurt de dans (m s. 53–54). Spre sfâr itul p r ii mediane se a terne lini tea, sunetul d 
dispare pe fermata.  

Prin cre terea dinamicii i intensificarea tensiunii autorul exprim  culmina ia 
întregii lucr ri (m s. 58–60). Sarcina principal  a interpretului const  în expunerea 
expresiv  a liniei melodice. De asemenea, o aten ie deosebit  trebuie de acordat red rii 
intensit ii dinamice. Pasajele de treizecidoimi trebuie s  r sune foarte emo ional i 
inspirat. 

Repriza (m s. 67) începe cu remarca sostenuto e accelerando — adic  treptat se 
revine în tempoul dansului. O aten ie deosebit  solicit  linia basului care aici sun  deja în 
octave, mai concluziv. M sura 80 este anticipat  de o pauz -respira ie înainte de 
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mi carea care se stinge la diminuendo spre indica ia fermata. Ultima trasare a elementului 
tematic repetat în diferite octave ca un ecou sun  la fel de u or, rapid i glume . Preludiul 
finiseaz  cu o cod  mic  (ultimele apte m suri). Aici sonoritatea descre te pân  la pp, 
iar apoi, dup  o pauz , brusc r sun  acordul ce încheie lucrarea cu un sf imprevizibil.  

Aceast  ”creionare” atrage aten ia prin desenele ritmice capricioase. Anume ele 
sporesc for a de percepere a imaginii muzicale din pies . A adar, o exersare special  
pentru interpret necesit  atât executarea precis  i uniform  a acordurilor, cât i realizarea 
ha urilor.  

La baza imaginilor muzicale ale Preludiului nr. 3 stau exprimarea tragismului i 
viziunea fatal  asupra lumii. Anume aici compozitorul red  starea de singur tate. Este 
scris în forma tripartit  simpl  (a – b – a), în tonalitatea g-moll. Aici interpretul trebuie s  
disting  cele trei planuri, trei timbruri i culorile reprezentative ale fiec rui plan. 
Preludiul începe cu p i indica ia sostenuto, ceea ce ajut  s  p trundem în acea stare 
ap s toare de melancolie i pustietate l untric . Ostinato ritmic din partida mâinii drepte 
în tempo lent, în dou  linii ritmice independente ce sun  simultan, creeaz  un tablou 
obscur, care este marcat i intensificat de sunetul grav G1 (m s. 3, 5). Factura complex  
din ”trei nivele” distan ate larg nu învioreaz  tematismul, ci dimpotriv  marcheaz  
profunzimea lui zguduitoare.  

O adev rat  ascensiune amplificatoare se ob ine prin perpetuarea ritmului bazat pe 
aisprezecimi în partea a doua (m s. 10), aducând tensiunea discursului muzical la cea 

mai înalt  cot  dramatic  ce cre te în trei etape delimitate prin nota g în octav  la bas 
(m s. 10, 12, 13). Aceast  parte are un caracter energic, palpitant. La sfâr itul primei 
etape apare parc  strig tul l untric al durerii reprezentat de notele din registrul acut 
(sfâr itul m s. 11). În a doua etap  putem observa o aluzie de resemnare — prin 
aisprezecimile descendente, care totu i încearc  ”s  reînvie” speran a revenind în a treia 

etap , ce culmineaz  cu c derea în cel mai grav registru al pianului — simbolizând 
supunerea total  fa  de situa ia f r  de sc pare, c derea în abis (fermata pe d, m s. 15). 
Anume pentru a reda intensificarea acestor trei etape, de la interpret se solicit  
exprimarea întocmai a st rii de spirit a acestei sec iuni i anume dominarea agita iei i a 
nelini tii. 

Acest fragment trebuie interpretat cu un sunet plin i profund, f r  a pierde 
cantabilitatea sonorit ii. De la pianist se cere o atitudine aparte în executarea partidei din 
mâna stâng . Linia octavelor urmeaz  a fi trasat  adânc, iar cele care realizeaz  o 
schimbare în mi carea armonic  necesit  o mic  eviden iere. 

Ultima parte (m s. 16) descrie dispari ia tematic  prin dizolvarea intona iilor în cel 
mai înalt registru, cel acut. Repriza reflect  imaginea plec rii în eternitate. Caracterul 
muzicii din aceast  parte aminte te de preludiul Des pas sur la neige de C. Debussy. 
Indica ia ini ial  este sostenuto, se aud ecouri slabe care tot mai mult se dep rteaz , 
devenind doar ni te pic turi ce se transform  în amintiri (la pianissimo). 

În lucrul asupra piesei se recomand  ca interpretul s  se concentreze pe redarea 
liniei melodice: ea necesit  a fi intonat  expresiv, cu un sunet uniform, lin i totodat  
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conving tor. De asemenea trebuie s  predomine stratificarea timbrurilor fiec rei voci, 
spre exemplu precum sun  vioara, viola i violoncelul.  

Preludiul nr. 4 prezint  o miniatur  în caracter meditativ. Este scris în forma 
tripartit  simpl  (a – b – a). Caracterul acestuia este misterios, de tain . În lucrarea 
respectiv  are loc valorificarea intervalelor disonante trasate în câteva registre: în octava 
mic , octava mare i contraoctava. Putem specifica faptul c  elementul central al 
structurii intonative a întregii piese îl constituie intervalul de septim  mare. 

În factura primei p r i se disting patru voci. Preludiul debuteaz  cu tema principal , 
care începe ritmic, creând starea de pustietate, t cere înfrico toare. În m s. 3 are loc 
repetarea sunetului e, ce sun  lejer i în tempo re inut, dup  care urmeaz  octava 
întrerupt  din registrul acut ce ”plute te în aer” pân  la ”evaporare” pe fermata. Linia 
melodic  din mâna dreapt  trebuie interpretat  cu un sunet profund la mf, doimile 
(tenuto) reprezentând ni te lic riri în întuneric. Începând cu m s. 9, dezvoltarea se 
dramatizeaz  printr-un crescendo pân  la f, punctul culminant reprezentând repetarea 
notei c portamento pe fondalul tonalit ii f-moll. Anume acest fragment i realizeaz  
func ia de preg tire a reprizei. 

Materialul intonativ-tematic al ultimului compartiment readuce ascult torul la starea 
i cercul ini ial de imagini. Repriza se bazeaz  pe structura temei ini iale. Preludiul se 

încheie cu octava întrerupt  e în registrul acut, dup  care descre terea treptat  a dinamicii 
spre ppp sesizeaz  reducerea tensiunii i ”topirea” sunetului ce se pierde în dep rtare. 

A a cum în acest preludiu predomin  expunerea de tip polifonic, o aten ie deosebit  
pianistul trebuie s  acorde diviz rii vocilor, fiecare având culoarea sa aparte, iar împreun  
creând un întreg spectru. Pentru a realiza sonoritatea dorit , se utilizeaz  pedala stâng . 

Specificul acestei miniaturi se contureaz  din utilizarea întregului ambitus pianistic. 
Tematismul denot  o stare de reflec ie, de nara iune laconic , auster, fiind lipsit  de fraze 
ajut toare sau de trecere — doar pilonii tematici de baz . În aceast  pies , precum i în 
Preludiul nr. 1, volumul nu dep e te limita de o pagin  (A 4). 

Din p cate pân  în prezent ciclul pentru pian Creion ri nu este publicat i exist  
doar în manuscris. Pentru prima dat  cele patru preludii din ciclul men ionat au fost 
interpretate de c tre autorul acestui articol la Festivalul Interna ional de Muzic  
Contemporan  Zilele Muzicii Noi (edi ia a XVII-a, iunie 2013) în sala mic  a 
Filarmonicii Na ionale S. Lunchevici. În octombrie al aceluia i an, acest ciclu al lui Vlad 
Burlea a r sunat în sala Uniunii Compozitorilor în cadrul concertului-cenaclu George 
Enescu i la Festivalul Muzicii Române ti (edi ia a XVII-a) din Ia i (România) în 
interpretarea masterandei Academiei de Muzic , Teatru i Arte Plastice Livia Ciolpan.  

 Dup  cum a precizat în avizul s u despre concertul tinerilor piani ti din Republica 
Moldova în cadrul Festivalului Muzicii Române ti, Mihaela Balan, doctorand în 
muzicologie (Ia i, România): ”Concepute dup  modelul suitelor de miniaturi romantice, 
piesele compuse de Vlad Burlea se caracterizeaz  prin sonorit i modale (date de 
prezen a intervalelor m rite i a treptelor mobile), melodii simple, repetitive … caracterul 
folcloric i culorile sonore impresioniste ...” [2]. 



123 
 

 Sigur este faptul c  noile idei creative ale autorului, care i-au g sit reflectarea în 
ciclul Creion ri, au sporit considerabil spectrul de imagini artistice întruchipate de c tre 
compozitorii Republicii Moldova în genul de preludiu pentru pian. 
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Moldova, foaia ”Festivalului Muzicii Române ti” [online]. Ia i. [accesat 24.10.14]. 
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ABORD RI NOVATOARE ALE ANALIZEI OPEREI MUZICALE  
ÎN DOMENIUL CRITICII PROFESIONALE 

UNCONVENTIONAL APPROACHES OF ANALYZING A MUSICAL WORK 
 IN THE FIELD OF PROFESSIONAL CRITICISM 
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Pornind de la caracteristica situa iei generale în domeniul criticii muzicale, autoarea 
propune solu ionarea unor probleme enun ate în acest domeniu prin ni te abord ri mai pu in 
tradi ionale ale activit ii critice în general i a analizei operelor muzicale în particular, 
reliefând în prim plan principiul personal-orientat de abordare a fenomenelor muzicale. 

Cuvinte-cheie: critica muzical , analiza operelor muzicale, mijloace de comunicare în 
mas , cultura de mas , activitate critic  personal-orientat  

On the basis of the description of the general situation in the domain of music criticism, 
the author proposes the solution of the problems existing in this field by carrying out non-
standard approaches of the music-critical activity as a whole and of the object to be appreciated 
in particular, bringing out as the fundamental principle the personal oriented perspective in the 
interpretation of musical events. 

Keywords: music critics, analysis of musical works, means of mass communication, mass 
culture, personal-oriented critical activity 
                                                           
1         [1]. 
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ORIGINALITATEA STILULUI ORCHESTRAL AL OPEREI-BALET DE  
N. RIMSKI-KORSAKOV MLADA 

 
THE ORIGINALITY OF THE ORCHESTRAL STYLE OF  
N. RIMSKY-KORSAKOV’S OPERA-BALLET MLADA 

 , 
 , . . , 

    . . .  
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,   

Articol investigheaz  stilul orchestral al operei "Mlada" de N. Rimski-Korsakov, care este 
pu in cunoscut , dar foarte interesant . Creat  sub influen a operei "Der Ring des Nibelungen" 
de Richard Wagner, i, în acela i timp, contrastant  la aceasta, ea este distinctiv  în multe 
feluri, inclusiv în domeniul scrierii orchestrale. Stilul orchestral al operei demonstreaz  
tr s turi inovatoare pentru muzica rus , care nu se rupe cu tradi ia, dar continu  lor creativ i 
îmbog e te semnificativ. 

Cuvinte-cheie: Nicolai Rimski-Korsakov, oper -balet "Mlada", orchestra ie, stil 

The paper deals with the orchestra style of a little studied but very interesting opera by 
Rimsky-Korsakov “Mlada”. The work was written under the influence of R. Wagner’s  
opera“Ring of the Nibelung” but at the same time contrasting it and preserving its own identity 
in the field of orchestra writing as well. As a result, the opera’s orchestra style reveals bright 
novelty features in Russian music, however not breaking away from its traditions but creatively 
continuing and enriching them. 

Keywords: Nikolai Rimsky-Korsakov, opera-ballet “Mlada”, orchestration, style 
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IMAGINEA ARTISTIC  A PERSONAJULUI DE OPER  CA OBIECT DE 
INTERPRETARE COMPONISTIC  

THE ARTISTIC IMAGE OF THE OPERA CHARACTER AS AN OBJECT OF 
COMPOSITION INTERPRETATION  

 , 
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Articolul este dedicat problemelor metodologiei analizei integrale a imaginii artistice a 

personajului de oper  ca obiect de interpretare componistic . Pentru prima dat  în muzicologie 
se examineaz  mijloacele de realizare a unui chip concret al personajului creat de libretist i 
compozitor — autorii operei. De asemenea se propun principalele direc ii de analiz , care fac 
posibil  prezentarea imaginii artistice a personajului de oper  în forma cea mai complet . Ideile 
de baz  ale articolului sunt ilustrate cu exemple din literatura operistic  mondial . 

Cuvinte-cheie: oper , imagine artistic , personaj, analiz  complex 

The paper considers the methodologic problems of an all-round analysis of the image of an 
opera character as the object of compositional interpretation. For the first time in musicology 
there are examined the means of expression of a given character created by the librettist and 
composer — the authors of the opera. The author presents the main directions of this analysis 
that give the possibility to present the artistic image of the opera character in the most complex 
form. The main principles of the paper are illustrated by examples taken from world opera 
literature. 

Keywords: opera, artistic image, character, complex analysis 
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COMUNICAREA DIDASCALIC  ÎN TEXTUL DRAMATURGIC 

STAGE DIRECTION COMMUNICATION IN DRAMATIC TEXTS 

ANA GHILA  
 conferen iar universitar, doctor 

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de tiin e a Moldovei 

Problema abordat  în articol este rolul i func iile didascaliei ca mod de structur  i de 
comunicare în textul dramaturgic. În baza discursului artistic al lui I.Dru , se eviden iaz  rolul 
textului secundar în comprehensiunea celui principal (dialogul i monologul personajelor), 
atitudinea eului creator/auctorial fa  de ac iunea personajelor, precum i arta de a construi 
textul didascalic întru comunicarea mai ampl  a mesajului artistic, dar i a extinderii 
orizontului de a teptare al receptorului. 

Cuvinte-cheie: comunicare, text dramaturgic, structur , didascalia, eul creator/auctorial, 
Ion Dru  

The issue approached in the article refers to the role and functions of stage direction 
(didascalia) as a way of structure and communication in the dramatic text. On the basis of Ion 
Druta’s artistic discourse, there is an emphasis on the role of the secondary text in 
comprehending the main one (the dialogues and monologues of the characters). In addition, the 
author shows the attitude of the creative/authorial ego towards the characters’ actions, as well 
as the art of building the stage direction text in order to communicate the artistic message more 
profoundly, but also to extend the horizon of the receiver’s expectations.  

Keywords: communication, dramatic text, structure, stage direction, creative/authorial 
ego, Ion Druta   

Ca demers taxonomic, comunicarea circumscrie diverse domenii ce implic  anumite 
surse, emi tori i receptori, comportând, astfel, variate func ii. Majoritatea defini iilor 
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date acestui termen, ca i etimologia cuvântului “comunicare” relev  aspecte precum: 
punerea în comun, o împ rt ire de informa ii, existen a unui destinatar. În acest context, 
teatrul se prezint  ca un laborator de cercetare a comunic rii interumane, în elegând aici 
prin teatru textul dramaturgic i spectacolul. În articol vom avea în obiectiv doar textul 
dramaturgic ca mod de transfigurare a realit ii, în special structura lui i modalit ile de 
comunicare prin didascalii.  

Textul (lat.“textus” — „ es tur ”, “întocmire”, “alc tuire”) este definit de Heinrich 
F. Plett ca “o unitate func ional  de ordin comunica ional, având caracter autonom, 
închis” [1], iar condi iile pentru ca el s  fie unitar sunt coeren a i coeziunea. Totodat , 
structurile textuale, chiar dac  se realizeaz  prin intermediul entit ilor lingvistice (scrise 
sau orale), se raporteaz  esen ial la procesul comunic rii, de aici i specificul textului 
artistic ca interferen  între contextul stilistic i cel comunica ional. Referindu-ne la textul 
dramaturgic ca mod de comunicare, vom aminti c  acesta este o realitate literar , 
imaginar , diferit  de realizarea ei fizic  în timpul i în spa iul scenic. El îns  are, astfel, 
o dubl  existen  cultural , devenind în dou  feluri obiectul recept rii artistice: în 
procesul lecturii i în procesul spectacolului de teatru. Piesa de teatru i spectacolul, ca 
entit i estetice i ca mod de comunicare, sunt create de anumite individualit i creatoare 
— autor-dramaturg, apoi regizor, actor, scenograf, comunicare receptat  de spectator i 
de criticul de teatru ca interlocutori principali. Atât intersubiectivitatea cât i 
contextualizarea operei dramatice i a spectacolului au un rol important în transmiterea 
unui mesaj actual i actualizat, o asemenea comunicare caracterizând, într-un anume 
mod, timpul în care a fost scris  piesa, influen a tendin elor estetico-artistice din art  în 
general, dar i timpul când a fost jucat  pe scen  opera dramatic . Or, nu este valabil  i 
actualizat  la diferite perioade istorice întrebarea personajului din comedia O scrisoare 
pierdut  de I. L.Caragiale: i eu pentru cine votez?. Esen ial este cum i când o spune 
actorul i, evident, care este reac ia interlocutorului/spectatorului, care este 
func ionalitatea ei: de informare, de repulsie, de neîncredere etc., subiectul i spa io-
temporalitatea discursului contribuind la formularea unui r spuns pe m sura 
individualit ii receptorului. 

 Primul care comunic  i se comunic  în textul dramaturgic este 
autorul/dramaturgul, cu toate c  prezen a eului creator este minim  în asemenea tip de 
texte, în compara ie cu cel liric sau epic. Subiectul artistic, structura compozi ional  a 
textului relev  viziunea autorului asupra lumii, modul s u individual-estetic de a 
transmite anumite mesaje. Într-o m sur  mai mare îns , autorul discursului dramaturgic 
se manifest  în didascalii, element de structur  ce asigur , al turi de replicile 
personajelor, coeren a textului la nivel diegetic i al semnifica iilor. Didascaliile includ 
tot ceea ce ine de metatext, ele accentuând, de fapt, caracterul specific al textului 
dramaturgic i anume esen a lui dual , manifestat  prin receptarea imaginar  de c tre 
lector i ulterior prin montarea teatral  de c tre regizor. În a a fel, acest element de 
structur  — didascalia contribuie la comprehensiunea i interpretarea discursului de 
criticul literar, de regizor, scenograf i, în ultim  instan , de criticul teatral. În teatrul 
modern, mai p strând înc  func ia de text secundar (de explicare a celui principal — 
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dialogul personajelor, de comentare a situa iei scenice sau a ac iunilor, gesturilor 
personajelor), didascaliile cap t  un rol mai mare, formând un text de sine st t tor, care 
nu se refer  doar la explicarea psihologiei personajelor sau la descrierea lumii 
înconjur toare a acestora. În piesele lui M. Maeterlinck, de exemplu, ele cap t  o func ie 
poetic , iar în teatrul lui A. Cehov au func ie descriptiv , prin care se prezint  caracterul 
personajului, mai ales starea lui interioar  i comportamentul psihologic al acestuia.  

Tot din didascalii se observ  nu doar aranjarea personajelor dup  locul i rolul lor în 
desf urarea ac iunii sau atitudinea autorului fa  de ele, ci i intuirea, de c tre receptor, a 
unor aspecte ale conflictului sau ale tipului de personaj. De fapt, aceste conven ii artistice 
sunt impuse de dramaturgie i de timpul scrierii piesei, la rândul lor îns , impun i ele, 
dup  cum afirm  teatrologul i dramaturgul A. Nelega, „un anumit tip de dramaturgie, în 
raport cu situa ia i derularea textului” [2, p. 283], fapt demonstrat uneori chiar de acela i 
autor, cum e cazul lui Ion Dru . 

În opinia cercet toarei Iu. M. Gorjeladze [3, p.74–75], asemenea conven ii artistice 
au rolul de a în elege conceptul autorului i, respectiv, esen a lucr rii, realit ile sociale i 
politice pe care le abordeaz  sau în care a fost scris  piesa, cercet torul sus inând opinia 
c  fiecare autor vrea s - i afirme individualitatea sa în textul dramatic, s  controleze 
mersul ac iunii. Dac  S. Golopen ia Eretescu [ 4 ] asociaz  didascaliile cu descrierile 
dintr-un text narativ, pe care unii cititori nu le citesc obligatoriu, ci le trec repede cu 
vederea, Iu. Gorjeladze aseam n  didascalilie cu o component  esen ial  a dramei — 
nararea auctorial . Din aceste dou  opinii, vom în elege mai bine stilul dramaturgic 
dru ian, lirismul i poezia teatrului s u, ca i rolul autorului, „vocea” auctorial  în 
economia textului i, în urma opiniilor regizorilor, rolul s u în modul de montare scenic  
a fiec rei piese. Autorul apare în ipostaza de dramaturg i de „st pân” al textului. 
Didascaliile sunt mai informative decât dialogul personajelor, iar rela ia autorului cu 
textul s u, în acest context, nu este altceva decât rela ia dintre textul didascalic i cel 
dialogic. De aici i rolul didascaliilor în în elegerea conceptului artistic al dramaturgului 
ca individualitate creatoare. De aceea la analiza textului dramaturgic se impune divizarea 
textului primar (dialogul, monologul personajelor) de cel secundar (didascaliile), pentru a 
eviden ia atât arta dramaturgic  a personalit ii creatoare cât i specificul viziunii artistice 
a acesteia Astfel c , analizând micro-textele, relev m modul de structurare a macro-
textului, cu elementele lui esen iale: personajele (actan ii), figurile spa ialit ii i cele ale 
temporalit ii. 

În discursul dramaturgic al lui Ion Dru , didascaliile relev , a a cum am men ionat, 
autoritatea autorului în text, viziunea sa realist-romantic  asupra lumii, lirismul i 
m iestria pl smuirii imaginilor artistice la hotar dintre real i mitic [5, p. 182–183]. 
A adar, cum se manifest  atitudinea autorului sau vocea auctorial  în acest tip de 
comunicare artistic ? În primul rând, prin modul cum structureaz  lista cu numele 
personajelor, care devine, de fapt, un ansamblu d t tor de conota ii, de premoni ie 
privind tipologia conflictului, sursele de inspira ie ale personalit ii creatoare ori 
identific m anumite sugestii asupra actan ilor. În drama Casa mare (1959), didascalia 
incipient  prezint  nu atât personajele cât atitudinea eului creator fa  de ele, inducând, 
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totodat , i premonitia receptorului. Astfel, primele dou  personaje — Vasilu a, o tân r  
v dan ; P v lache, fl c u tomnatic [6, p. 6] — ne fac s  intuim un început de rela ie 
dintre “t n ra v dan ” i “fl c ul tomnatic”, mai ales c  substantivele ne îndrept esc s  
gândim logic i omene te: v dan  i fl c u, dar totu i tomnatic. O prim  i am gitoare 
esen  conflictual , una de suprafa , ar fi plasarea personajului al treilea — Sofica, 
“elev  în clasa a zecea”, — care ar constitui un element al triunghiului amoros. În acela i 
timp, din alt  perspectiv , aceste prime trei personaje prezint , dup  cum se poate 
observa, o înv lm al  a vârstelor i despre ultimul dintre ele autorul nu g se te decât un 
calificativ de natur  social  — “elev  în clasa a zecea”, cu toate c  i de aici intuim totu i 
psihologia adolescentin . Ne convingem pe parcursul desf ur rii ac iunii dramatice c , 
în adev r, “înv lm ala” pasiunilor, sentimentelor este în prim-plan, devenind fundal al 
realiz rii i dezvolt rii unui conflict moral-psihologic, de tip antic: omul i destinul s u, 
omul i Daimonul, în elegând din rezolvarea unui asemenea conflict c  nu se poate trece 
peste destin, peste datin , peste legea, firea vârstei. 

Tot în discursul dramaturgic respectiv atest m în macro-didascaliile de la începutul 
fiec rui tablou i scen  acela i spa iu — interiorul casei, cu elementele ei u a, fereastra, 
pragul, descrise în diferite ipostaze, ce contribuie la crearea atmosferei, „tr dând” i 
st rile personajelor, lumea lor interioar . Aceste conven ii structurale sunt ample ca 
economie spa ial , ni te descrieri poetice largi, în care recunoa tem arta narativ-liric  a 
autorului. Aici interiorul casei mari îmbin  elemente de tradi ional i modern: covorul, “o 
sofc  cu r m i e de zestre”, un scaun lung, acestea completate de o metafor  vizual , de 
factur  luminoas : “În fund — dou  ferestre mari, prinse de o u  cu sticl , care, 
împreun  cu ferestrele, frumos arcuite toate trei, ocup  mai tot peretele din fa ”. Este un 
spa iu luminos, iar dac  am apela la simbolistica ferestrei i a u ii, semnifica iile se 
amplific : fereastra mediaz  opozi iile “în untru” — “afar ”, “închis” — “deschis”, leag  
intimitatea casei de lumea exterioar . Pe parcursul ac iunii, fereastra devine element al 
spa iului dramatic cu func ie de leitmotiv i care apare în textul didascalic de la luminos 
la întuneric i chiar la geamul stricat, acoperit, ascuns “cu o alinc ”; pe fereastr  prive te 
adolescenta Sofica în a teptarea viitorului ei, la ferestr  îl a teapt  pe P v lache Vasilu a 
i de la fereastr  îl petrece în drumul s u de mai departe. Un element modern al 

discursului dramaturgic din acea perioad  (începutul anulor ’60), realizat/transfigurat de 
autor în textul didascalic, este psihologismul, reveria, transfigurate artistic aici prin 
enun ul: “I se n z resc musafiri”, cu care personajul vorbe te, îi invit  în casa mare, într-
un limbaj popular, amintind de primirea oaspe ilor la hram, faptul demonstrând i 
stringen a comunic rii interpersonale, necesitatea omului de a fi apreciat de semenii s i. 

Totodat , didascalia prezint  un spa iu care nu pare a fi închis, chiar dac  este o 
odaie — lumina face ca peretele parc  s  dispar . Este premoni ia, incipitul deschiderii 
spre lume a sufletului, a zborului l untric, sus inut de cântecul st pânei care se târ ie în 
genunchi tergând fiecare fir de praf. Nu în zadar în structura lexical  a textului 
didascalic apare i cuvântul “suflet”: “Pere ii i tavanul lucra i nu atât cu inima cât cu 
sufletul”, o caracterizeaz  autorul pe protagonist . Cum ar trebui s  realizeze aceast  
indica ie-caracterizare regizorul i scenograful? Ce ar trebui s  în eleag  actorul care va 
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juca rolul? Astfel, didascaliile la I. Dru  nu sunt doar simple “paranteze” în discursul 
dramaturgic i indica ii scenice pentru montarea piesei, ci constituie un text elaborat 
conform unei estetici i care, în func ie de lectura atent  i de personaliatea creatoare a 
regizorului, actorului, scenografului etc., se transform  în ac iune tr it , în st ri, senza ii, 
ce cap t  valoare artistic  i transmite un mesaj mai amplu. 

Ca parte a textului dramaturgic, didascaliile, pe lâng  faptul c  au func ie narativ  
sau descriptiv , dup  cum am amintit mai sus opiniile cercet torilor I. Gorjeladze sau 
S. Golopen ia, pot deveni ele însele elemente descriptiv-narative, cu largi sugestii pentru 
regizor i actori ori scenografi. În cea de a doua dram  dru ian , Doina (1968), 
didascaliile, de multe ori, sunt construite din peisaj, portret sau tablou ca modalit i de 
comunicare artistic . În acest discurs dramatic, în principiu, lipse te interiorul ca spa iu al 
desf ur rii ac iunii, el fiind doar amintit. Ac iunea are loc în curtea lui Tudor Mocanu, 

ranul devenit pragmatic, dar care mai p streaz , în subcon tient, fiorul doinei ca o 
chemare arhetipal , care este nu doar cântecul-simbol al spiritualit ii neamului 
românesc, ci prefigureaz , psihologic, un examen de con tiin  al protagonistului. In 
didascalie, protagonistul este prezentat astfel: „Doina, o stranie n z rire, marele dar i 
marele bluestem al neamului nostru”, urmat  de oameni: Tudor, legumicultor, Veta, so ia 
lui, copiii etc. Elementul modern al structurii textului dramaturgic îl constituie nu doar 
modul de prezentare a primului personaj, Doina, din care prezentare în elegem ori c  e o 
f ptur -fantasm  în ac iunea dramatic , ori c  e o stranie n z rire pentru mul i 
contemporani, mai degrab  o inexisten , ultimele aprecieri denot  clar atitudinea 
naratorului auctorial, exprimând comunitatea de pe pozi ia unui înv tor (marele dar i 
marele blestem al neamului nostru). Tot de factur  modern  este i tipologia celorlalte 
personaje: timpul i imaginea simbolic  a spiritualit ii etnice, descrise în mod poetic în 
didascalia incipient : “Zile posomorâte, zile cu cer senin, nop i înfrigurate, seri cu lun  
plin , amurgiri târzii i dimine i culese dintr-un miez de var  secetoas ”.. 

Imaginea Doinei ca personaj este realizat  artistic atât în didascalii cât i în dialogul 
personajelor (textul principal), fiind transfigurat  prin îmbinarea elementelor de peisaj, 
tablou cu portretul, ceea ce contribuie la amplificare semnifica iilor imaginii artistice: 

„Ascult  pân  la cap t, s  vad  ce avea cântecul s  spun , se mir  de atâta 
frumuse e. Dup  care r mîne smerit, molcom, de parc  ar fi fost la judecat , de parc  ar fi 
fost la spovedanie. i iat  c  prin es tura acelor melodii încep a se cerne, rotind sub bolta 
cortului, flori de m r, flori de cire .  

Nici Tudor, nici Veta nu se mir  de una ca asta, iar din ninsoare se arat  o coast  de 
ima , o stân  veche, o a i oar  de fum cu un cioban îngândurat la vatra focului. Între 
stân  i foc cre te un cop cel i st  rezemat  de acel cop cel o fat . O simpl  fat  de la 
ar  — fusti oar  de cit, bluz  de in brodat , basma alb . St  vr jit  de fluierul 

ciobanului, zâmbind când o îndeamn  cântecul, întristându-se împreun  cu el. i tot 
ninge, ninge, iar împreun  cu acea ninsoare se tope te vedenia de basm”. 

Peisajul din didascalie relev  ideea c  natura este ve nic , precum valorile spirituale 
na ionale, specificul etnic fiind transmis i prin imaginea „plaiului ca din poveste”, dup  
o expresie poetic  a lui G. Vieru sau a „spa iului mioritic”, dup  filosofia culturii a lui 
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L. Blaga [7, p. 10; 16] A a cum discursul dramaturgic include dou  registre verbale 
diferite — cel al autorului/actorului si cel al personajelor, func iile artistice ale peisajului 
sau ale altui tip de comunicare cum este interiorul sunt i ele variate: eviden iaz  viziunea 
dramaturgului, „tr deaz ” felul s u de a fi sau reful rile sale i caracterizeaz  personajul 
ca entitate estetic  i moral-psihologic , contribuiund, totodat , la crearea atmosferei etc. 

În drama P s rile tinere ii noastre (1972) al aceluia i autor, peisajul i interiorul 
creeaz , de fapt, cele dou  lumi: a satului i a m tu ii Ru a, iar casa (Ru ei, a lui Pavel), 
ca spa iu al ac iunii, are, de cele mai multe ori, func ie caracterologic . Spa iul exterior, 
mai restrâns sau mai amplu, devine i laitmotiv la nivel de structur  a textului, are i 
func ionalitatea de închidere i deschidere a ac iunii propriu-zise, exprimate/transfigurate 
prin dialogul din textul primar sau Nebentext (dup  M. Pfister). Astfel, la finele fiec rui 
tablou sau p r i din aceast  dram  revine peisajul ca închidere a ac iunii i ca o 
generalizare a atmosferei: 

„Un amurg prelung i pa nic. Peste v i, peste dealuri, acolo unde a apus soarele, 
mai arde pe geana cerului un brâu ro u, fierbinte.  

Tihn  de jur-împrejur, numai ârâiecii se aud prin grânele coapte i iar  r sare 
îngrijorarea cea mare. 

- He, m i, ce mai nouu? 
Ja-leee.... „ 
Transpus artistic prin metafor  i asonan , ce creeaz  o imagine sonor , peisajul nu 

doar transmite o pace adânc  a naturii i a omului, un sfâr it al ac iunii în acest tablou, ci 
i sugereaz , totodat , prin lexemul „îngrijorare”, o nelini te. Astfel încât acest tip de 

descriere are func ie de fundal al ac iunii, dar i una psihologic  prin continuarea textului 
secundar în cel principal (dialogul personajelor). Peisajul din didascalii comunic , a adar, 
un spa iu, un timp al zilei, dar i nelini tea s tenilor privind starea de s n tate a unuia 
dintre personajele principale, Pavel. 

Constat m în încheiere c  pentru imaginarul artistic al lui Ion Dru  este specific  
didascalia liric , peisagistic , cromatic , sonor . Ea are i func ie premonitiv , uneori d  
tonul, preg te te atmosfera, coloritul urm toarei ac iuni. Ea con ine multe din cele ce vor 
fi realizate ulterior în ac iunea piesei, relevând, totodat , logica gândirii artistice a 
individualut ii creatoare dup  regulile unui teatru poetic. Dramaturgul-poet Dru  
conteaz  mai mult pe fantezia receptorului, pe ceea ce se nume te opera deschis  i co-
participare la receptarea textului artistic. Un rol important îl are, la alt  etap  a recept rii,  
modul cum este „lecturat”, în eles textul primar în rela ie cu cel secundar de c tre regizor, 
cel de care depinde perspectiva de interpretare scenic .  
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IV: DEDICA IE... 

MUZICOLOGIA CA SISTEM EVOLUTIV  
AL CATEGORIILOR GÂNDIRII MUZICALE 

(PROPUNERE DE ABORDARE METODOLOGIC -HERMENEUTIC )1 
 

MUSICOLOGY AS AN EVOLUTIONARY SYSTEM  
OF THE MUSICAL THINKING CATEGORIES 

(PROPOSED FOR A METHODOLOGICAL-HERMENEUTICS APPROACH) 

OLEG GARAZ,  
lector universitar, doctor 

Academia de Muzic  Gheorghe Dima, Cluj-Napoca 

Apari ia muzicologiei ca tiin  se datoreaz  actului fondator întreprins de Guido Adler în 
1885. Formularea dialectic  a muzicologiei ca interac iune între disciplinele sistematice i 
istorice trebuiau s -i confere suficient  for  metodologic  încât proasp t inventata tiin  s  
devin  cât mai curând practicabil . Situat  istoric într-o descenden  a metodei istorice 
germane (Leopold von Ranke) i contemporan  cu pozitivismul (Auguste Comte), muzicologia se 
afirm  rapid ca disciplin  academic  (cu descenden  de la Wilhelm von Humboldt) i 
asociindu- i atât sociologia (Max Weber), cât i hermeneutica (Hermann Kretzschmar) ca 
discipline constitutive. Într-un prim sens, muzicologia s-a prezentat ca un sistem conceptual 
deschis, permeabil la muta iile evolutive ale câmpului gândirii i practicilor muzicale i într-un 
al doilea sens, metodologia organiz rii conceptuale sistematice era orientat  înspre câmpul 
înv mântului universitar ca ofert  pentru activit ile de studii propedeutice i de cercetare. În 
textul nostru propunem o ipotez  de abordare a sistemului conceptual al muzicologiei drept 
sistem cosubstan ial al ambelor constituen i - sistematic i istoric -, motivând i explicând astfel 
natura sa dialectic -evolutiv . 

Cuvinte-cheie: muzicologie, sistematic, istoric, metodologie, tiin , taxinomie, dialectic 
 
The appearance of musicology as a science is due yo Guido Adler’s foundation act of 

1885. The dialectical formulation of musicology as an interaction between systematic and 
historical disciplines were to confer it sufficien methodological force so that the newly invented 
science could become practicable as soon as possible. Historically being a descendant of the 
German historical method  (Leopold von Ranke) and the one contemporary with positivism 
(Auguste Comte), musicology affirms itself quickly as an academic discipline (begun by Wilhelm 
von Humboldt) and takes in both sociology (Max Weber) and hermeneutics (Hermann 
Kretzschmar) as constituent disciplines. In one sense, musicology presented itself as an open 
conceptual system, permeable to the evolutionary changes of the thinking field and musical 
practices and, in a second sense, the methodology of systematic conceptual organization was 
oriented towards the university teaching field as an offer for pedagogical and research activities. 
In our text, we propose a hipothesis of approaching the conceptual system of musicology as a 
cosubstantional system of botn the constituent parts — the systematic and the historical ones, in 
such a way motivating and explaining its dialectical-evolutionary nature. 

Keywords: musicology, systematic, historical, methodology, science, taxonomy, dialectics 

                                                           
1 Acest material anterior a fost publicat aici: 
https://www.academia.edu/11377837/Muzicologia_ca_sistem_evolutiv_al_categoriilor_g%C3%A2ndirii
_muzicale_propunere_de_abordare_metodologic%C4%83-
hermeneutic%C4%83_textul_va_fi_publicat_%C3%AEn_Lucr%C4%83ri_de_Muzicologie_vol._XXX_
Cluj-Napoca_Academia_de_Muzic%C4%83_Gheorghe_Dima_ 
În prezentarea referin elor bibliografice se p streaz  varianta de redactare a autorului. 
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În memoria muzicologilor 
Vladimir Veaceslavovici Axionov i László Ferenc 

 
 1. Momentul "zero" al muzicologiei — "cazul" Adler 
 Ca disciplin  academic  descriptiv-analitic , muzicologia a fost inventat  de c tre 

Guido Adler i propus  ca proiect în anul 1885. Dup  ce în 1884 el fondeaz , împreun  
cu Friedrich Chrysander (biograf al lui Haendel) i Philipp Spitta (biograf al lui Bach), 
Vierteljahresschrift für Musikwissenschaft (Revist  trimestrial  de muzicologie), în 1885, 
în paginile acesteea, apare i textul fondator al muzicologiei ca tiin  — Umfang, 
Methode und Ziel der Musikwissenschaft (Domeniul, metoda i scopul muzicologiei)1.  

 Aceast  dat  reprezint , astfel, un moment de formulare nu doar a numelui unei 
tiin e umaniste, ci i a unei metode specifice care i-ar justifica i legitima acest nume — 

Musikwissenschaft — tiin a muzicii. Într-un al doilea sens, actul tiin ific poate fi 
considerat a fi muzicologic de abia dup  ce ar fi fost formulat   

 (a) concep ia metodologic  în liniile ei principale de for , s-ar fi încheiat  
 (b) acumul rile i negocierile în ceea ce prive te aparatul terminologic i ar fi fost 

realizat   
 (c) descrierea sistematic  a obiectului, domeniului i doctrinei noii tiin e. Doar cu 

o anumit  rezerv  i cu un set de preciz ri aferente am putea considera drept documente 
apar inând muzicologiei totalitatea tratatelor antice, medievale, renascentiste sau 
iluministe în care sunt dezb tute problemele imaginarului, existen ei, gândirii sau 
practicii muzicale. Proiectarea "momentului Adler" asupra întregului trecut istoric care a 
premers anului 1885 ar duce la multiple i inadmisibile confuzii, deoarece este departe de 
noi gândul de a considera tratatul Dodecachordon (1547) al lui Glareanus, Tratatul de 
armonie  (1722) al lui Rameau sau sistematica lui Aristidus Quintillianus2, drept scrieri 
muzicologice altfel, decât printr-o recunoa tere retroactiv  a valorii muzicologice pe care 
o au asemenea scrieri, îns  într-o strict  concordan  cu concep ia i metodologia lui 
Adler. Altfel spus, într-un sens restrâns, nu putem considera un text drept muzicologic 
din moment ce nu exist  conceptul de muzicologie. Precum i invers, într-un mod foarte 
general i simplist, oricare scriere despre muzic  ar putea fi muzicologic  în virtutea 
sensului etimologic al cuvântului "muzica" — mousike (arta muzelor) i logos (rostire). 
De aici i un "dublu standard" în ceea ce prive te abordarea acestor texte:  

                                                           
1 În opinia noastr , parcurgerea comentat  i însu irea temeinic  a acestui text fondator al muzicologiei 
este obligatorie pentru studen ii-muzicologi din anul întâi de studiu din cadrul unei institu ii de 
înv mânt superior muzical (universitate, conservator, academie de muzic ).  
2 În textul s u, Guido Adler prezint  propriul sistem într-un incitant paralelism cu sistemul lui Aristides 
Quintilianus (aprox. secolul III d. Cr.), formulat în tratatul Perì musikês (  �  sau în latin  - 
De musica  - Despre muzic ). Îns  dincolo de ideea sistematic  a ambilor autori i o similitudine în 
gruparea elementelor conceptuale constitutive, nu poate fi vorba despre nici o "(proto)muzicologie 
antic ". În cazul lui Quintilianus este vorba despre o simpl  descriere a unui corp de discipline didactice, 
pe când Guido Adler propune un nou concept, metodologie i disciplin  tiin ific . A se vedea, de 
asemenea, i studiul analitic a cercet toarei Erica Mugglestone intitulat Guido Adler's "The Scope, 
Method, and Aim of Musicology" (1885): An English Translation with an Historico-Analytical 
Commentary (în: Yearbook for Traditional Music, Vol. 13 (1981), pp. 1–21).  
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 (a) standardul contemporaneit ii corespunz toare originalului i  
 (b) standardul contemporaneit ii noastre.  
 Evaluarea i interpretarea unor asemenea documente va trebui, astfel, s  ia în 

seam  ambele standarde, chiar dac  i între limitele unui anumit paralelism comparativ.  
  
 2. tiin a muzicii i tiin ele secolului XIX 
 Ideea lui Adler referitoare la cele dou  metode ale muzicologiei — istoric  i 

sistematic , oglinde te cu fidelitate nivelul de dezvoltare atins de tiin ele europene la 
acel sfâr it de secol XIX. Formularea ideii unei tiin e a muzicii, de aceast  dat  în sensul 
propriu al cuvântului i nu ca apendice "estetic"1 la diverse sisteme filofosice, devine 
posibil  în urma unei evidente convergen e între metodologia istoriei (von Ranke, dar i 
Mommsen, Droysen, Treitschke), a unei sinteze între modelele gândirii taxinomice 
(Buffon, Linnaeus)2, ideile unor tiin e precum paleontologia (Cuvier) i geologia 
(imaginea perioadelor istorice ca straturi geologice) i pân  la pozitivism (Compte), cu o 
promi toare deschidere atât înspre o sociologie a muzicii, cât i, mai cuprinz tor, înspre 
o epistemologie a gândirii tiin ifice aplicat  fenomenului muzical. 

 De asemenea, secolul XIX a fost i perioada în care a fost elaborat  concep ia 
sistematic  (sintetic ) a tiin elor ca doctrin  consensual  în ceea ce prive te cunoa terea 
savant , dar i a formul rii unui sistem de înv mânt (în sensul modern al cuvântului) 
fundat pe criteriile acesteia.  

 (a) În primul caz este vorba despre lucrarea Phänomenologie des 
Geistes (Fenomenologia spiritului, 1807) de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–
1831), conceput  ca prim  parte a proiectului Sistemului tiin elor, partea a doua 
revenind lucr rii Wissenschaft der Logik ( tiin a logicii, între 1812–1817). Lui Hegel i-l 
putem al tura pe naturalistul i exploratorul german Alexander von Humboldt (1769–
1859), ini iatorul curentului tiin ei humboldtiene, prin care în elegem atât concep ia 
asupra mediului natural ca întreg — ecologia (în sensul de geografie botanic  sau 
biogeografie), cât i un set de reguli i norme ale metodei moderne de cercetare 
tiin ific 3;  

                                                           
1 Aceea i situa ie poate fi considerat  i în cazul disciplinei Estetica muzical , deoarece, spre exemplu, în 
conformitate cu ideea logicianului rus Alexandr Zinoviev referitoare la tiin a logicii, aceasta nu poate fi 
matematic , fizic  sau filosofic . Logica poate fi doar aplicat  matematicii, fizicii sau filosofiei. Tot astfel 
precum i estetica nu poate fi muzical , arhitectural , literar  sau coregrafic : estetica poate fi doar a 
muzicii, a arhitecturii, a literaturii sau a coregrafiei. Fiind cunoscut  prima utilizare a termenului estetica 
(aesthetica) de c tre filosoful german Alexander Baumgarten la 1750, este evident c  drept estetice putem 
considera totalitatea textelor anterioare acestei date doar prin proiectarea regresiv  a termenului i 
metodei acestei noi tiin e ale senza iilor logicizate.  
2 Ca dovad  suplimentar  afirma iilor noastre ne poate servi teza de doctorat a lui Benjamin Breuer, 
sus inut  la în 2011 la Universitatea din Pittsburg, cu un titlu cât se poate de sugestiv: The Birth of 
Musicology from the Spirit of Evolution: Ernst Haeckel's Entwicklungslehre as Central Component of 
Guido Adler's Methodology for Musicology. 
3 Activitatea lui Alexander von Humboldt, dar mai ales particularitatea metodei lui de cercetare i 
impactul acesteia asupra tiin ei (naturale i nu doar) secolului XIX, în: Susan Faye Cannon, Science in 
culture: the early Victorian period, Dawson, Folkestone, and Science History Publications, 1978.  
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 (b) În cel de-al doilea caz este vorba despre fratele mai mare al lui Alexander, 
filologul german Wilhelm von Humboldt (1767–1835), care în calitatea lui de ministru al 
educa iei a formulat i implementat reforma prusian  a înv mântului (Königsberger 
Schulplan, 1809), acesta din urm  considerând sfera înv mântului ca un întreg organic 
i înglobând traiectul formativ colar de la nivelul primar pân  la cel superior-universitar 

(cu aportul unor personalit i ca filosoful Johann Gottlieb Fichte sau universitarii i 
lingvi tii fra ii Jacob i Wilhelm Grimm) sub forma unui canon educa ional.  

 Doar într-un asemenea context putem în elege cu claritate natura condi iilor 
determinante, din ale c ror convergen  a rezultat gestul fondator al lui Guido Adler — 
Musikwissenschaft ca sistem al domeniilor tiin ifice (taxinomie) orientate înspre studiul 
(formativ-educa ional al) muzicii ca tip de gândire i practic .  

 O semnifica ie suplimentar , îns  una esen ial  pentru contextul cultural-politic în 
care apar i se dezvolt  tiin ele europene din secolul XIX, o formuleaz  muzicologul 
american Bruno Nettl: "În lumea lui Adler, nu a existat nici un dubiu c  muzica adev rat  
era muzica apar inând culturii occidentale i c  autentica muzic  a fost arta muzicii 
secolelor optsprezece i nou sprezece a Austriei i Germaniei i, poate, a Italiei i 
Fran ei."1 Iar ca fundament i substan  pentru o asemenea afirma ie, Nettl, ca 
etnomuzicolog, aduce argumentul "euro-centrismului", precum i a "euro-suprema iei", 
care au definit mentalitatea colectiv , dar mai ales politica în a doua jum tate a secolului 
XIX. Astfel, muzicologia apare i în calitatea ei de dovad  a statutului exclusiv pe care îl 
are cultura muzical  european , una în stare s - i elaboreze o proprie tiin , care treptat 
î i va afirma calitatea de metod  universal  de reprezentare i în elegere a fenomenului 
muzical.    

  
 3. Muzicologia ca sistem taxinomic de substan  dialectic  
 Cere a fi formulat  urm toarea întrebare: care din cele dou  elemente ale 

concep iei adleriene ar fi putut servi drept element generativ al ideii de muzicologie, dar 
i a întregului sistem — binar, dialectic i cosubstan ial deopotriv  — elementul istoric 

sau cel sistematic? Întrebarea este cu atât mai oportun , cu cât este mai evident c  acestea 
se raporteaz  unul la cel lalt în imaginea rela iei antinomice abstract (istoric) — concret 
(sistematic). Altfel spus, ca generator conceptual elementul istoric se prezint  drept un 
element slab, inoperant, el fiind unul mai degrab  deductibil, configurabil prin multiple 
trepte de diferen iere tipologic  sau mediere temporal  ("straturi", perioade, etape, dar i 
documente, scrieri, cronici etc.) i, în acela i timp, semantic  (spre exemplu, diverse 
accep iuni istorice ale conceptului de stil muzical). Aceast  pendulare între genealogic i 
arheologic sau, mai r u, situarea sub înrâurirea direct , cumulat , a amândurora, 
amplific  într-un mod exponen ial dificultatea oper rii cu elementul istoric. Elementul 
sistematic, îns , func ioneaz  drept entitate generativ  puternic , operant , f r  "filtre" de 
mediere i, deci, de distorsiune, una "bran at " la actualitatea imediat  a câmpului 
cunoa terii tiin ifice.  
                                                           
1 Bruno Nettl, Nettl's Elephant: On the History of Ethnomusicology, University of Illinois Press, 2010, 
pag. 5–6.  
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 Aici ar putea fi vorba despre temporalitatea elementului istoric i imediate ea i 
prin acest fapt — "atemporalitatea" elementului sistematic în calitatea lui de sec iune 
transversal  atemporal  a st rii de actualitate a culturii muzicale, dar i ca "sistem al 
categoriilor teoretice-muzicale ca instrument de analiz  a culturii muzicale, a 
constituentelor i fenomenelor acesteea. Caracterul abstract al universaliilor teoretice (a 
se în elege — sistematice — O. G.) impune nevoia concretiz rii lor istorice"1. Doar a a i 
nu invers sau oricum altfel. Este vorba aici despre criteriul sistematic în calitatea lui de 
totalitate tipologic  sincron  i, respectiv, despre criteriul istoric considerat în calitatea lui 
de totalitate "genealogic " diacron . Aceast  inversiune prezint  un dublu statut semantic 
al fiec ruia din cei doi termeni i în egal  m sur  consubstan ialitatea lor: (a) func ia de 
structur -form  a elementului sistematic i (b) func ia de con inut a elementului istoric.   

 O imagine i mai clar  putem ob ine întreprinzând urm torul pas i apelând o alt  
pereche antinomic  — antic (istoric) — actual (sistematic) sau, intensificând 
diferen ierea, fic ional (istoric) — real/autentic (sistematic). Aceast  ultim  ipostaz  
dihotomic  depuncteaz  i mai mult capacitatea generativ  a elementului istoric, luând în 
considerare i vârsta relativ fraged  a tiin ei istorice la acea or 2. Din moment ce 
concep ia muzicologiei ca tiin  apare ca o sintez  epistemologic  decurgând atât din 
constatarea clar  a nivelului cunoa terii tiin ifice europene, cât i, mai ales, din "oferta" 
tipologic  de activit i tiin ifice existente la acea or  (anii '80 ai secolului XIX), nu este 
greu de imaginat c  drept element declan ator în formularea ideii de muzicologie ca 
tiin  lui Adler i-a servit elementul sistematic, cu atât mai mult c  acesta din urm  se 

prezenta ca i un ceva evident la modul nemijlocit, axiomatic, pe când elementul istoric 
presupune recurgerea la mediere multipl . Într-un sens pur temporal-diacronic, istoric, 
fenomenele abordate pur i simplu nu exist  ca valori ale actualit ii, chiar dac  prezentul 
se calific  drept cumul al unor efecte produse de cauze mai mult sau mai pu in 
îndep rtate în sens temporal. În cel mai bun caz pot fi apelate doar forme "reziduale" ale 
acestora — documente arhivate, care la rândul lor trebuiesc descifrate, interpretate i nu 
atât în termenii timpului în care au fost concepute, ci în termenii timpului de actualitate a 
cercet torului, cu toate bunele i mai ales relele pe care le presupune. Altfel spus, 
constituenta istoric  se prezint  drept o ecua ie cu multiple necunoscute i cu o 
probabilitate extrem de redus  de a-i fi relevate (demonstrate) sensurile originale. Astfel 
încât, imaginea întregii concep ii este structurat  drept una la rândul ei sistematic , 
ambele constituente — sistematic  i, respectiv, istoric , fiind prezentate drept câmpuri 
taxinomice complexe.  

                                                           
1 , ., [Bîcikov, Iuri],   [Metodologia muzicologiei], la adresa: 
http://yuri317.narod.ru/wwd/metodol.htm. 
2 Drept un necesar punct de reper, chiar dac  i cu o valoare evident relativ , alegem activitatea istoricului 
german Leopold von Ranke, fondatorul istoriei ca tiin  în sensul modern al cuvântului. Putem indica 
anul 1824, atunci când istoricul german public  prima lui lucrare intitulat   Geschichte der romanischen 
und germanischen Völker von 1494 bis 1514 [Istoria popoarelor Latine i Teutone din 1494 pânp în 
1514]. 
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 Ca o concluzie preliminar , putem reprezenta muzicologia drept instrument de 
mediere1 între con tiin  creativ  (subiectivitate) i "natura"2 muzical  (obiectivitate, 
empirism pur) în calitatea lor de subiect i obiect.    

 Într-o imagine comparativ  a evolu iei artelor europene, muzica întotdeauna s-a 
prezentat ca fiind o art  "întârziat ". Spre exemplu, ideea clasicit ii, formulat  i 
elaborat  activ în teatrul francez (genul tragediei lirice — Pierre Corneille i Jean Racine) 
al secolului XVII, în muzic  se relev  drept dominant  conceptual  de abia în a doua 
jum tate a secolului XVIII. Acest fapt îi permite muzicii dobândirea unui confortabil 
ascendent i, implicit, legitimitatea de a formula concluziile ideologice-stilistice-estetice 
ale unei epoci (figuri de compozitori care "închid" o epoc  precum Bach, Beethoven, 
Mahler sau Webern). Tot astfel, i muzicologia ca tiin  reprezint  o apari ie 
"întârziat ", îns  doar în raport cu alte tiin e, mai "vârstnice" i într-o perfect  
conformitate cu starea de lucruri din câmpul gândirii i practicilor muzicale. Paradoxal, 
îns , pentru a reprezenta cu fidelitate existen a muzical  i, în acela i timp, pentru a 
corespunde defini iei normative a conceptului de tiin , muzicologia este nevoit  s  
apeleze la dou  metodologii aparent str ine câmpului artistic muzical.   

 În acest sens, muzicologia apare ca expresie sintetic , a convergen ei între 
umanitare (istoria) i naturale (biologia), îns  cu dou  preciz ri semnificative:  

 (a) în cazul muzicologiei istorice nu este vorba despre o istoriografie ca simplu 
gen narativ-descriptiv (Herodot), ci despre o istoriografie analitic , una bazat  pe 
cercetarea critic  a surselor i cu o miz  major  pe documente i consultarea arhivelor;  

 (b) de i este gândit  ca o proiec ie a taxinomiilor naturaliste i reprezint  i ea un 
sistem ierarhic de "regnuri", "familii" i "genuri", sistematica muzicologic  se articuleaz  
ca un sistem dinamic deschis pentru "absorbirea" unor noi entit i tipologice, a c ror 
apari ie ar fi determinat  într-un mod logic i legitim de c tre evolu ia formelor de 
gândire i existen  social .  

  
                                                           
1 Urm torul citat ofer  o spectaculoas  i l muritoare multitudine de atribute, posibil de aplicat i unei 
tiin e precum muzicologia, ideea unei tiin e a medierii între subiect i obiect: "Goethe spune c , în 

contemplarea universului, omul nu se poate ab ine s  se aventureze în idei i s  construiasc  concepte cu 
care încearc  s  în eleag  esen a lui Dumnezeu sau a naturii. «Aici ne lovim de o dificultate deosebit  
[...], anume c  între idee i empirie pare s  existe un anumit hiat, peste care zadarnic încerc m din 
r sputeri s  dur m pun i. Cu toate acestea, st ruin a noastr  va r mâne mereu de a nimici acest hiat prin 
ra iune, inteligen , imagina ie, credin , sim ire, iluzie i, dac  nu suntem în stare de altceva, prin prostie. 
În cele din urm , dup  osteneli perseverente, g sim c  s-ar putea s  aib  dreptate filosoful care sus ine c  
nicio idee nu e perfect congruent  cu empiria, dar recunoa te c  ideea i datele experien ei pot fi, ba chiar 
trebuie s  fie analoge»; W. Goethe, Îndoieli i resemnare", în: Gândirea lui Goethe în texte alese, 
alegerea i sistematizarea textelor, traducere i comentarii de Mariana ora, Bucure ti, Editura Minerva, 
1973, vol. II, pp. 185–186; în: Löwith, Karl, De la Hegel la Nietzsche. Ruptura revolu ionar  în gândirea 
secolului al nou sprezecelea, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2013, pp. 18–19 .  
2 Prin "natur " muzical  în elegem domeniul practicii muzicale ca dat empiric pur, edificat sub forma de 
"audio-sfer " (în termeni subiectivi) sau "sono-sfer " (în termeni obiectivi). Într-o alt  imagine, am putea 
reprezenta raportarea subiectivit ii receptoare sau creatoare la o "mundanitate" pur auditiv-sonor . În 
ideea celor trei concepte ale lui Boethius (cca 480–cca 525) — musica humana, musica mundana i 
musica instrumentalis, ultima ap rând ca un element de mediere între primele dou , i muzicologia apare 
într-un mod necesar ca element mediator între cele dou  naturi ira ionale — intui ia pur  a subiectului 
creator i "sonoristica" pur  a lumii ca univers.  
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 4. "Momentul" Riemann — muzicologia între Lexikon i Katechismus 
 Chiar dac  Adler propune o sistematic  muzicologic  suficient  ca i con inut, nu 

poate fi trecut cu vedere "momentul Riemann" i concep ia lui atât de sugestiv  
exprimat  în termeni precum Katechismus i Musiklexikon, iar aceast  preocupare 
aproape obsesiv  pentru scrieri normative de substan  exhaustiv-enciclopedic  
impresioneaz , dincolo de aspectul pur cantitativ, printr-o rigoare sistemic  i nu în 
ultimul rând prin nevoia unei reformul ri i resemnific ri totale a întregului bagaj de 
cuno tin e în domeniul muzicii acumulate pân  spre sfâr itul secolului XIX. Scrierile lui 
Riemann "flancheaz " cu câte trei ani diferen  data "momentului Adler" prin publicarea 
în 1882 la Leipzig a primei edi ii de Musiklexikon, i în 1888, tot la Leipzig, a primului 
Katechismus der Musik (Allgemeine Musiklehre). Riemann pretinde a produce, practic, o 
"summa teologiae" (de unde i termenul de Catehism) cu valoare universal : nu mai pu in 
de cincisprezece volume ca cincisprezece modele normative sub titulatura de 
Katechismus, cu tematiz ri din teoria i istoria muzicii, compozi ie, orchestra ie, armonie, 
contrapunct, precum i un titlu relevant i totalizator pentru întreaga lui activitate - 
Grundriß der Musikwissenschaft (Schi  de muzicologie, Leipzig, 1908). Tot astfel 
precum în concep ia lui Adler ambele domenii ale muzicologiei se întrep trund i 
reprezint , în fapt, dou  metodologii consubstan iale — istoric  i sistematic  — o istorie 
privind diferen ierea evolutiv  a tipologiilor normative, în cazul lui Riemann sunt 
relevante cele dou  ipostaze, în egal  m sur  consubstan iale, de profesor (activitatea 
didactic ) i cercet tor (activitatea normativ-analitic ). Într-un cu totul alt sens, 
activitatea lui Riemann reprezint  un caz spectaculos i în egal  m sur  singular de 
enciclopedism în întreaga cultur  muzical  a Europei la acea or . Îl putem interpreta, 
îns , i ca indiciu al gradului de consisten  ideatic , multitudine i densitate conceptual , 
caracteristice câmpului existen ei intelectual-artistice a Germaniei sfâr itului de secol 
XIX. Cu alte cuvinte, concep ia lui Adler apare într-un context preg tit pentru a o primi i 
asimila în propriii ei termeni. Pân  la începutul Primului R zboi Mondial aceasta deja era 
încadrat  ca structur  institu ional  i, evident, practicat  de un num r considerabil de 
profesori i cercet tori (printre care, dup  Hugo Riemann, îi putem numi pe Heinrich 
Schenker i Ernst Kurth).   

  
 5. Elementul lips : al treilea element — istorico-sistematic, al sistemului 

adlerian  
 Fiind clar delimitat  substan a celor dou  metode muzicologice - istoric  i 

sistematic , precum i cele dou  "identit i" profesionale ale unui muzicolog — profesor 
i cercet tor (cu o extensie înspre ipostazierea ca i critic-evaluator), urm toarea întrebare 

se refer  la obiectul muzicologiei. Ce este istoricizat i, deasemenea, sistematizat? Ce 
este acest obiect al muzicologiei pe care l-am putea reprezenta drept un corp conceptual-
empiric i a c rui articulare evolutiv-acumulativ  ar presupune, admite i chiar ar necesita 
o istorie (cu istoriografia aferent ) referitoare la o sum  de entit i tipologice (fluctuante 
ca num r) în care acest corp s-ar recunoa te în integritatea i autenticitatea lui? i chiar 
mai mult, care ar fi natura acestui corp conceptual-empiric, pentru a c rui descriere 
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ambele metode — istoric  i sistematic , ar trebui s  func ioneze drept o a treia, una 
consubstan ializat , sintetic ? 

 În cel mai general sens posibil, muzicologia reprezint  o tiin  al c rei obiect este 
fenomenul muzicii, considerat într-un mod cumulat prin totalitatea aspectelor proprii 
acestuia, pornind de la constituirea acustic  a materiei sonore i pân  la formele 
superioare de practicare social  a muzicii ca art  (compozi ia-interpretarea) i tiin  
(cercetare-predare). Altfel spus, muzicologia reprezint  o activitate tiin ific  orientat  
înspre studiul muzicii ca i consens cultural i a a a evoluat pân  în prezent1.  

 Diferen iind în interiorul sensului general al termenului muzicologie — mousike i 
logos, mai multe grada ii ale accep iunii termenului, ob inem o dubl  departajare:  

 (a) muzicologia ca tip de activitate (în esen , ca reflexie teoretic -analitic  asupra 
fenomenului muzical):  

 (a1) didactic  (înv area no iunilor elementare de teorie a muzicii, precum i 
înv area practic rii muzicii ca art  a compozi iei i interpret rii) i   

 (a2) tiin ific -evaluativ  (cercetarea-critica/estetica), aici fiind inclus  i reflexia 
metodologic  asupra constituentelor istoric  i sistematic  a muzicologiei îns i ca obiect 
de studiu;   

 (b) muzicologia ca i concep ie-proiect de disciplin  didactic - tiin ific : teoria  
fondatoare a lui Adler — muzicologia sistematic  i istoric . 

  
6. Sistemul lui Adler: imaginea unui dublu "quadrivium" 
 A a cum am men ionat mai sus, imaginea proiectului adlerian se prezint  în 

limitele ideii sistematice, cum i este normal s  fie prezentat  o concep ie metodologic . 
Paradoxal, îns  Adler în descrierea sistemului s u posteaz  nu constituenta sistematic , 
a a cum am fi noi a teptat, ci constituenta istoric , una slab , fic ional  i în egal  
m sur  abstract . Este vorba despre patru subdiviziuni constitutive:  

 A. Teoria nota iei (paleografia muzical ); 
 B. Categoriile istorice fundamentale (grupate în jurul formelor muzicale); 
 C. Succesiunea istoric  a principiilor: (c1) a a cum sunt ele prezentate în artele 

epocilor istorice, (c2) a a cum au fost gândite de c tre teoreticienii epocilor respective i 
(c3) modalit i de abordare practic  a artei;  

 D. Organologia ca istorie a instrumentelor muzicale;    
 Ramura sistematic  (drept ansamblu al celor mai generale legit i în domeniile 

artei tonale2) este constituit , la rându-i, din alte patru subdiviziuni:  
 A. Investigarea i formularea acestor legi în: armonie, ritm i melodie; 
 B. Estetica artei tonale; 

                                                           
1 Este interesant de remarcat c  orientarea New Musicology (Joseph Kerman, Susan McClary, Garry 
Tomlinson) î i fondeaz  declara ia doctrinar , pe de o parte, chiar pe critica no iunii de consens i, pe de 
alt  parte, pe metodologia recuperativ  fundat  pe reformularea normelor i a regulilor "jocului" 
muzicologic cu trecutul i în egal  cu prezentul cultural.   
2 Termenul tonal de ine o dubl  semnifica ie: (a) ton — sunet, de aici decurgând cu claritate c  arta 
muzicii este o art  a sunetelor, deci, una tonal  i (b) ton — tonalitate, muzic  tonal , cu trimitere la 
sistemele de organizare sonor  modal i tonal-func ional.    
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 C. Pedagogia i didactica muzical : 1. Sc ri muzicale, 2. Teoria armoniei, 
3. Contrapunct, 4. Teoria compozi iei, 5. Orchestra ia i 6. Metode de predare vocal  i 
instrumental ; 

 D. "Muzicologia" (examinarea i compara ia în scopuri etnografice)1. 
 Prezentarea grafic  a ambelor ramuri este înso it  la Adler, fiecare, de un 

ansamblu de tiin e auxiliare, îns  ceea ce ne preocup  pe noi aici este r spunsul la 
întrebarea formulat  mai sus: care ar fi imaginea, natura i elementele constitutive 
obiective ale acestui corp conceptual-empiric, pentru a c rui descriere ambele metode — 
istoric  i sistematic , ar trebui s  func ioneze drept o a treia, una consubstan ializat , 
sintetic ? Este vorba aici nu atât despre o departajare mecanic  în istoric i sistematic, ci, 
mai degrab , despre un sistem de categorii care pe lâng  faptul c  ar putea fi gândite într-
o ordine sistematic , nu ar putea fi în elese în totalitatea lor decât într-un mod cumulativ-
evolutiv istoric.  

 Relu m aceast  întrebare, deoarece cele dou  tetrade (un dublu "quadrivium"2) 
formulate de Adler drept constituente normative ale muzicologiei nu dau un r spuns 
concludent la întrebarea noastr  i nu ofer  decât o imagine "scindat " asupra câmpului 
gândirii muzicologice. În accep iunea noastr , muzicologia nu se rezum  doar la 
formularea unor imagini "staticizate" teoretic ale fenomenului muzical, ci din contr , 
de ine dou  func ii compensatorii în rela ia ei cu practica empiric  a artei muzicale3:  

 (a) într-un sens morfologic i, poate, chiar "anatomic", în imaginea unui organism 
ca sistem integru de organe, muzicologia reprezint  o parte integrant  a practicii 
muzicale, salvând compozi ia i interpretarea de limit rile i diletantismul unui empirism 
pur i  

 (b) într-un sens pur func ional, muzicologia reprezint  cealalt  jum tate a 
traiectoriei unui pendul imaginar, simetria absolut  a unui necesar "recul" reflexiv într-o 

                                                           
1 Erica Muglestone, Guido Adler's "The Scope, Method, and Aim of Musicology" (1885): An English 
Translation with an Historico-Analytical Commentary (în: Yearbook for Traditional Music, Vol. 13 
(1981), pag. 15) 
2 Este vorba despre sistemul celor apte arte liberales (în latin  — septem artes liberales), formulate în 
antichitate, preluate în înv mântul evului mediu i grupate în patru tipologii sub termenul generic de 
quadrivium — aritmetica, geometria, muzica i astronomia, i, respectiv, trivium — gramatica, logica i 
retorica.  
3 Dialectica rela iei teorie-practic  în câmpul gândirii muzicale apare ca un fenomen fluctuant, deoarece 
nu exist  posibilitatea unui r spuns cu valoare absolut  la întrebarea privind întâietatea teoriei sau 
practicii, iar în opinia noastr  o asemenea formulare tr deaz  mai degrab  diletantismul emitentului. În 
realitate, situa ia se prezint  drept una fluctuant  i am putea, pentru început, formula ideea unei rela ii de 
intercondi ionare între muzicologie ca sistem de cuno tin e despre muzic  i muzica îns i ca i câmp 
sistemic al tipologiilor de practici muzicale. Apare, îns , o întrebare: reprezint  muzicologia un "mulaj" al 
practicii muzicii sau muzica îns i, ca idee i practic , reprezint  un "construct" conceptual al 
muzicologiei? Altfel spus, sistemic  este îns i natura practicii muzicale ca fenomen social-empiric, adic  
obiectul însu i al muzicologiei, sau este vorba doar despre o proiectare asupra realit ii a muzicologiei 
îns i ca sistem conceptual coerent. Deja într-un al doilea moment ne-am putea întreba despre întâietatea 
teoriei asupra practicii muzicale sau invers în istoria muzicii europene. R spunsul ar putea reprezenta o a 
treia ipotez , nep rtinitoare, una "diagonal ", deoarece în muzic  rela ionarea între teorie i practic  se 
prezint  ca interac iune în scopul poten rii reciproce atât în vederea recuper rii trecutului, cât a asigur rii 
unui viitor. Aceste dou  entit i se succed la comanda i controlul evolu iei în func ie de muta iile de 
paradigm  în interiorul unor segmente istorice definite.    
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opozi ie de continuitate fa  de formele aplicate ale gândirii muzicale deja amintite în 
punctul precedent1.   

 i într-un sens, cel istoric, i în cel lalt, sistematic, muzicologia se prezint  ca un 
ansamblu de discipline normative, ca o tiin  a tiin elor, o sum  "tehnologic " având ca 
func ie stabilirea unui consens epistemologic asupra unor semnifica ii în egal  m sur  
unanim acceptate i prin acest fapt stabile, dac  nu i invariabile. În acela i timp, cele 
dou  constituente de in i sarcina de a-l implementa ca adev r unanim acceptat cu 
semnifica ii particulare: ca limbaj (normativ-terminologic), defini ii (consens normativ-
semantic), metod  (consens normativ-analitic) i, în consecin , ca descriere conceptual-
discursiv  a fenomenelor studiate în calitate de consens referitor la datele receptate. 
Astfel,  am putea emite ideea c  obiectul muzicologiei, cu un puternic accent pus pe 
metodologie, reprezint  elaborarea unor norme consensuale, acceptate sub forma 
cumulat  de  doctrin  a câmpului unitar (unificat) al formelor de a gândi (concepe-
reprezenta) i de a practica (realiza) muzica. Aceast  metodologie, la rândul ei, de ine o 
dubl  aplicabilitate, semnalat  mai sus: orientarea normativ-formativ  (didactic , 
însu irea normelor consensuale) i, respectiv, normativ-analitic  (de cercetare, 
formularea-reformularea configura iei consensuale). 

  
 7. Adler i obiectul sistemului s u: dublul "trivium" al categoriilor gândirii i 

existen ei muzicale 
 Într-o "antitez " compensatorie fa  de sistemul adlerian, ca o completare i 

aducere la zi, putem formula ipoteza unui sistem de concepte sistematice-istorice 
interdependente, organizate în imaginea unui dublu "trivium", compus, evident, din dou  
triade:  

 (a) prima triad  ("tehnic "), având semnifica ia de forme ale gândirii 
componistice-tehnice: sunetul muzical, sistemele de organizare sonor  i formele 
muzicale, precum i  

 (b) a doua triad  ("sociologic "), având semnifica ia de conven ii ale formelor de 
reprezentare i practicare a muzicii în societate: genul, stilul i canonul2.  

  
 7.1. Inventarea nota iei muzicale ca moment declan ator al culturii muzicale 

europene: (a) formularea imaginii muzicii, (b) a în l imii sunetului muzical, (c) a 
sintaxei polifone, (d) a figurii compozitorului i (e) a ideii de compozi ie 

                                                           
1 O alt  imagine sugestiv  care ar ilustra raportul teorie-practic  în câmpul activit ilor muzicale, ar putea 
fi a unui iceberg, un simbol relevant al rela iei vizibil-invizibil: o zecime vizibil  i celelalte nou  - 
invizibile. Partea vizibil  îi revine, evident, practicii, cu o focalizare exclusiv  pe practica interpretativ . 
Sub "umbrela" invizibilit ii ar intra, îns , atât activitatea compozitorului, cât i, mai ales, aceea a 
muzicologului în totalitatea ipostazelor acestuia.  
2 Sub forma unei acumul ri gradate începând cu sunetul muzical, întregul sistem a fost prezentat într-un 
mod detaliat în prima parte a studiului nostru intitulat  Genurile muzicii i "regresia" înspre organicul 
primordial: de la sociologic la antropologic, de la taxinomic la arhetipal (I), în: revista "Muzica", 
Bucure ti, nr. 3/2014 
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 Chiar prima constituent  a ramurii istorice din tabelul lui Adler — nota ia — se 
prezint  din punct de vedere sistematic drept norm  consensual , care determin  în plan 
istoric o impresionant  "cascad " de evenimente definitorii pentru imaginea i identitatea 
culturii muzicale europene precum:  

 (a) inventarea unei imagini a muzicii, iar concomitent cu aceasta, într-un mod 
firesc au urmat atât  

 (b) inventarea polifoniei, cât i  
 (c) inventarea figurii compozitorului i a produsului muncii acestuia în sensul 

conceptului de ópus.  
 Stimulat  puternic în perioada Rena terii carolingiene, preocuparea pentru o 

nota ie muzical  universal  determin , pân  la urm , apari ia acesteea. Doar astfel, de 
abia peste trei secole, este definitivat proiectul canonic al Papei Girgore cel Mare (540–
604). Putem considera aceast  perioad  de intens  formulare teoretic  ( i practic ) drept 
una întins  între activitatea c lug rului benedictin franc  Hucbald de Saint-Amand (850–
930) cu tratatul lui De harmonica institutione (aprox. 880) i un alt c lug r benedictin, de 
aceast  dat  italian, Guido d'Arezzo (991–1033), cu al s u celebru tratat Micrologus 
(scris în 1024). Nu în ultimul rând, îns , o importan  major , ca o ultim  verig  în acest 
lan , îl de ine tratatul De musica cum tonario, apar inând presupului c lug r cistercian 
Johannes Affligemensis (1053–1121), cunoscut i sub numele de John Cotton1. Din toate 
cele trei scrieri reiese cu claritate c  inventarea nota iei nu a fost un proces singular, ci, 
a a cum o prezint  textele, a fost vorba despre o sus inut  exersare de natur  
componistic , aceasta din urm  constând în elaborarea unor lucr ri de substan  
contrapunctic .  

 În trena acestui proces complex de formulare a mijloacelor muzicale, precum i a 
unui nou limbaj, intr  i o cu totul nou  reprezentare asupra sunetului muzical. Ast zi, 
prin sunet muzical, în elegem un construct consensual constând din conlucrarea celor 
patru parametri: în l ime, durat , intensitate i timbru. Ace ti patru parametri reprezint , 
în realitate, patru etape istorice sau istorii (discursuri) diferite de inventare propriu-zis  a 
constructului consensual numit sunet muzical.  

 (A) O prim  etap  a constat în inventarea în l imii ca imagine i concept, cu 
inventarea portativului (secolul XI) ca i câmp vizual de amplasare a în l imilor. Prima 
problem  a constat în formularea spa ialit ii, îns  în dubla ei ipostaz : (a) ca i câmp i 
(b) ca i în l ime propriu-zis  a sunetelor notate;   

 (B) În a doua etap  preocup rile mai mult teoretice au fost focalizate pe 
formularea taxinomiei mensurale — duratele. Tratatul De mensurabili musica (cca 1250) 
de Johannis de Garlandia (1270–1320), care s-ar putea s  fi fost profesor la Universitatea 
din Paris. Diferen ierea este realizat  fa  de musica plana, muzica nem surat , în 
opozi ie cu cea m surat , mensurabilis. Iar necesitatea m sur rii duratei este, la rândul ei, 

                                                           
1 Lucr rile celor trei c lug ri, toate trei reprezentative pentru perioadele în care au fost scrise, sunt 
publicate într-o edi ie comentat : Hucbald, Guido, and John on music: three medieval treatises, 
(traducere de Warren Babb), cu introducere de Claude V. Palisca, Yale University Press, New Heaven, 
1978.   
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determinat  de nevoia de ordonare i control a mai multor planuri (linii plane) melodice 
interdependente,  agregate într-o scriitur  de substan  contrapunctic .. În acest sens, 
în elegerea genezei ideii teoretice de durat  este strâns legat  de na terea sintaxei 
polifone.   

 (C) Gândit  ca i coeficient al raporturilor spa iale între "straturile" melodice-
lineare ale unei scriituri de tip polifonic, intensitatea este probat  ca dep ire a "bi-
dimensionalit ii" în l imilor în sensul unei "tri-dimensionaliz ri" prin ad ugarea 
profunzimii atât în sens pur tehnic-interpretativ, cât i sugestiv-expresiv, mai întâi prin 
tehnica  

 (1) antifonal-responsorial  în muzica vocal -coral  a evului mediu i Rena terii, 
cât i în procedeul  

 (2) "dinamicii terasate" utilizat în muzica instrumental  a barocului. În a doua 
jum tate a secolului XVIII este descoperit  

 (3) procedeul deplas rii gradate între extremele de piano i forte — crescendo i 
diminuendo, care este implementat de c tre Carl Stamitz (1745–1801), promotorul colii 
de la Mannheim. Odat  cu emergen a esteticii romantice (sfâr itul secolului XVIII–
începutul secolului XIX) intensitatea este formulat  drept  

 (4) coeficient i analogie sonor  a dinamicii psiho-afective, ca i consecin  a 
orient rii înspre psihologismul teatral/literar-dramatic al clasicilor vienezi i romanticilor.  

 (D) În aceast  istorie a invent rii sunetului muzical, ultimul cuvânt i-a apar inut 
timbrului. Dup  cum observ  Valentina Konen1, este surprinz tor de constatat cât de 
"incolor " timbral este muzica clasicilor vienezi i, în acela i timp, este atât de explicabil 
interesul lui Debussy, preocupat de culoarea timbral , pentru coloristica sonorit ii corale 
netemperate a muzicii lui Palestrina, a modalismului lui Mussorgskii, dar i a timbralit ii 
culturilor extra-europene (balinez , andalusian  i afro-american ). Iar odat  cu 
reformularea timbralit ii din element constitutiv în principiu generativ, fie în termeni 
postromantici (culoare–lumin –sunet — Skriabin sau culoare–sunet — Rimski-Korsakov 
i Wagner), fie impresioni ti (Debussy), în scen  intr  zgomotul (Russolo .a.). Una din 

dominantele muzicii contemporane — concep ia sonoristic , este fundat  integral pe 
timbru i pe poten ialul generativ al acestuia în termeni de textur , precum i de form -
proces.  

 Putem formula o prim  concluzie: consensualitatea sunetului muzical ca sum  
sintetic  a celor patru parametri nu reprezint , astfel, un dat natural, ci, mai degrab , o 
achizi ie cultural  în planul gândirii muzicale. Reprezentând lucrurile în acest fel, 
"naturale ea" sunetului muzical cedeaz  în favoarea unei convergen e sistematic-istorice 
a trei elemente:  

 (a) sistematic — suma celor patru parametri  
 (b) istoric — evolu ia cultural-istoric  în dobândirea acestora ca i constante ale 

gândirii muzicale i  
                                                           
1 Valentina J. Konen, Speciile artistice-muzicale ale secolului XX (spre formularea problemei) 
[ -     (   )], în: Studii despre muzica de peste 
hotare [    ], Editura Muzîka, Moscova, 1975, pag. 385. 
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 (c) rolul determinant al nota iei muzicale medievale în formularea sunetului 
muzical ca i concept fundamental consensual al gândirii i practicii componistice.  

 Altfel spus, sistematica nu poate fi în eleas  f r  în elegerea evolu iei acumulative 
în plan istoric, printr-o concomiten  i interpoten are. Conceptele sistematice nu au nici 
un sens în afara procesului evolutiv-istoric, iar acesta din urm  nu poate fi în eles altfel 
decât doar ca evolu ie a unor entit i conceptuale. Invocând un element sistematic 
(tipologie formal  sau stilistic ), invoc m totalitatea sensurilor istorice parcurse de c tre 
acest element înspre atingerea formei ultime în actualitate.  

 În ceea ce prive te formularea nota iei muzicale, acest proces este i el unul 
"diseminat" pe parcursul a mai multor secole (IX–XVII), îns  impulsul originar este 
realizat în perioada Rena terii carolingiene ca i consecin  a nevoii de a avea un canon 
universal, unanim acceptat i implementat, al cânt rii liturgice, dar i ca baz  al 
înv mântului muzical din cadrul unui prim imperiu post-barbar1.   

 Este interesant de observat c  inventarea în l imilor i duratelor datoreaz  nota iei 
muzicale acela i lucru ca i polifonia contrapunctic , deoarece ambele  apar, practic, 
drept consecin e ale posibilit ii de a nota sonoritatea ca imagine. "Punctum contra 
punctum" reprezint  o descriere a raport rii spa iale de în l imi, iar raporturile mensurale 
reprezint  o "pârghie" esen ial  în construirea desf ur rii discursiv-structurale de 
substan  contrapunctic . Problema temporalit ii - durata, a reprezentat o solu ie la 
organizarea (contrapunctic ) a desf ur rii liniare a " uvoiului" sonor. 

 
 7.2. Sistemul lui Adler i nevoia unei ordini sistematice diferite 
 Deja la acest nivel sistemul lui Adler î i relev  limit rile, deoarece lucrurile 

prezentate în "c su e" diferite — fie sistematic, fie istoric, se amestec : "punctul" istoric 
în care apare nota ia genereaz  o adev rat  "constela ie" de evenimente, toate importante 
i într-o mare m sur  definitorii pentru cultura muzical  european :  

 (a) trecerea de la cultura muzical  oral  la cultura scris ,  
 (b) de la mono-linear (plain-chant — cântarea gregorian ) la pluri-linear 

(polifonic-contrapunctic),  
 (c) de la anonimatul textului canonic la canonizarea textului conceput de c tre 

compozitor2, figura acestuia fiind o noutate conceptual  absolut . 
                                                           
1 Un sens asem n tor cu reforma carolingian  a avut-o, peste aproximativ zece secole, reforma 
humboldtian  a înv mântului prusian. Miza major  a ambelor reforme a fost formularea unui canon 
formativ-educa ional unitar, iar efectele s-au l sat v zute prin formularea i universalizarea unui sistem 
taxinomic standardizat al tiin elor i, implicit, a metodologiei normative privind implementarea acestora.  
2 "Compozitorul este «omul care scrie», compozitorul este omul care creaz  texte muzicale, care ulterior 
se transform  în sonoritatea real  a muzicii. [...] ... principiul compozi iei se rezum  mai întâi de toate la 
dispunerea anumitor elemente grafice. Organumul exista deja de mai mult de o sut  de ani, îns  a devenit 
compozi ie doar atunci când a putut fi într-un anumit fel fixat scriptic i v zut ca o structur  grafic  cu 
care pot fi întreprinse anumite (tot grafice) proceduri. [...] Nota ia liniar  permite a vizualiza ceea ce este 
imposibil de a fi auzit. Deseori, structura compozi ional  nu poate fi surprins  prin intermediul urechii, 
îns  poate fi relevat  prin intermediul ochiului; drept exemplu util în acest caz poate servi Simfonia op. 21 
de Anton Webern, în care percep ia auditiv  nu ofer  în principiu reprezent ri privind multitudinea 
fa etelor cristaline, care devin accesibile prin recurgerea la forma grafic  a partiturii. Aceast  tendin  este 
împins  pân  la extrem în Structures (I i II, pentru dou  piane) de Boulez, îns  nu trebuie s  uit m c  
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 Altfel spus, aceast  stare de lucruri amorseaz  o dialectic  evolutiv  diferit  de tot 
ceea ce a putut fi gândit i practicat pân  în perioada Rena terii carolingiene i în 
consecin , necesit  un alt sistem de reprezentare. În acela i timp, sistemul lui Adler nu 
prezint  cele dou  constituente — sistematic  i istoric , drept entit i consubstan iale, ci 
le organizeaz  în imaginea unor câmpuri taxinomice complexe. Astfel, fenomene înrudite 
precum nota ia i contrapunctul apar în "c su e" diferite:  

 (a) nota ia deschide lista categoriilor istorice, pe când  
 (b) contrapunctul se reg se te la a treia pozi ie — pedagogic -didactic , a 

categoriilor sistematice. Altfel spus, organizarea taxinomic  a sistemului nu de ine decât 
un caracter constatativ i nu unul organic-consubstan ial.    

 Iar o posibil  solu ie o putem deslu i doar prin rearanjarea elementelor i anume 
într-o ordine ierarhic , pornind de la elementul primar care este sunetul muzical, 
prezentat anterior. Îl putem considera pe bun  dreptate drept element generator pentru un 
întreg sistem de categorii ale gândirii i practicii muzicale europene. În al doilea rând, 
putem prezuma c  i celelalte categorii ierarhice, superioare sunetului muzical, vor putea 
fi formulate în ideea aceleia i consubstan ialit i sistematic -istoric : con inuturile unei 
taxinomii de ordin sistematic vor putea fi în elese doar prin aportul articul rii 
acumulative ale acestora într-un planul unei taxinomii de ordin istoric. Cu alte cuvinte, 
fiecare context istoric va de ine o proprie sistematic  a categoriilor constitutive specifice, 
iar în elegerea sau sensul contemporan al acestora va reprezenta consecin a unei 
îndelungate evolu ii istorice, o cumulare într-un corp conceptual trans-istoric, ca i garant 
semantic al pertinen ei conceptelor utilizate în discursul muzicologic, a capacit ii 
acestora de a reprezenta la modul coerent atât trecutul, cât i, mai ales, prezentul muzical 
în care tr im. Astfel, chiar sistemul lui Adler se prezint  ca o situa ie particular , 
încadrat  de aceast  dat , în "fluviul" evolutiv-istoric al gândirii i practicii muzicologice.    

 
 7.3. Sintaxa contrapunctic-polifon  ca i câmp taxinomic complex 
 Într-un mod evident, contrapunctul este reprezentativ pentru un alt ordin de 

fenomene, precum i pentru o alt  logic  a organiz rii, gândirii i oper rii. Este vorba 
despre un fenomen de ordin secund fa  de sunetul muzical, o derivat  suprapozi ionat  
acestuia, care îl înglobeaz  ca element constitutiv. În esen , este vorba despre un sistem 
de tipologii structural-istorice de organizare (rela ionare) specific  a sunetelor muzicale, 
pe care l-am putea defini generic drept sistem de organizare sonor . Privit  din punctul 
de vedere contemporan, forma complet  a acestui grup de fenomene este alc tuit  din 
dou  subgrupuri:  

 (a) sisteme de organizare sintactic  (monodic, eterofonic, polifonic, omofon i 
sonoristic)  

 (b) sisteme de organizare tonal  (modal, tonal-func ional, atonal) i 

                                                                                                                                                                                           
majoritatea trucurilor structurale ale marilor neerlandezi nu pot fi, practic, receptate auditiv."; Vladimir 
Martînov,    [Sfâr itul vremii compozitorilor], Editura Russkii Puti, 
Moscova, 2002, pp. 152, 158.    
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 Aici este vorba despre principii specifice de organizare ale materiei sonore în 
imaginea unor straturi func ionale rela ionate într-un mod particular, caracteristic unei 
anumite perioade istorice. Succesiunea istoric  a acestor sisteme se prezint  ca o cre tere 
i diversificare organic : 

 (1) sintactic: monodic-eterofonic (antichitatea, evul mediu)-polifonic (ev mediu-
Rena tere), omofon (baroc, clasicism, romantism), cu accentul de prioritate pus pe 
linearitatea (orizontalitatea, planus-ul) melodiei ca element primar al organiz rii1, i, 
respectiv  

 (2) tonal: modal (antichitate, ev mediu, Rena tere), tonal-func ional (baroc-
clasicism, romantism), atonal (modernismul serial dodecafonic i bruitist), cu accentul 
pus pe structurarea întregului ca sistem de func ii de rela ionare a straturilor sonore în 
interiorul materialului muzical gândit ca întreg.  

 Într-o opozi ie radical  cu sistemele sintactice bazate pe parametrul melodic, 
înspre mijlocul anilor '50 apare sistemul sonoristic, cu accentul puternic pus pe imaginea 
de mas  sonor , relevând într-un mod definitiv identitatea sistemelor de organizare 
sonor  ca i tipologii i tehnici de scriitur .   

 Sistemele de organizare sonor  con in într-un mod grupat ceea ce la Adler apare 
într-un mod diseminat în cadrul capitolului sistematic:  

 A. Armonia, ritmul i melodia, dar i  
 C. 2. Teoria armoniei, toate împreun  i în semnifica ia lor de concepte tehnice i 

fenomene sonore, se reg sesc în convergen a între sistemul de organizare tonal - tonal-
func ional i tipul sintactic omofon, aici fiind vorba despre "arta tonal " (în termenii lui 
Adler).  

 Ritmul, ca sistem, i idee sau concept, de articulare a duratei, ine de nivelul 
primar al sunetului muzical. Melodia (cu extensia înspre func ia de tem ) - ine, la 
începuturi, de linearitatea plan  a tipului sintactic monodic, iar armonia reprezint  un 
concept sintetic, ob inut prin fuziune a tipului sintactic omofon i tipului tonal tonal-
func ional.  

  
 7.4. Principiul i sistematica formelor muzicale — o "arhitectur " arhetipal  
 Urm torul pas îl întreprindem în direc ia ultimului element al primei triade — 

formele muzicale, în calitatea lor de "osatur " sau, mai propriu, cadru, ca sistem de 
articula ii func ional-structurale concatenate, concepute în scopul constituirii unei 
succesiuni procesual-evolutive logic organizate ca desf urare arhitectonic-acumulativ . 
Aici este vorba despre procesul evolutiv ca mecanism de acumulare arhitectonic  a 
lucr rii muzicale ca totalitate a unui ansamblu de articula ii func ionale.  

                                                           
1 A se vedea în acest sens urm toarele studii ale compozitorului român tefan Niculescu: tefan 
Niculescu, Analiza fenomenologic  a tipurilor fundamentale de fenomene sonore i raporturile lor cu 
eterofonia, în: Studii de muzicologie, Editura muzical  a Uniunii Compozitorilor, Bucure ti, 1972, vol. 
VIII; tefan Niculescu, Eterofonia, în: Reflec ii despre muzic , Editura Muzical , Bucure ti, 1980; tefan 
Niculescu, O teorie a sintaxei muzicale, în: Reflec ii despre muzic , Editura Muzical , Bucure ti, 1980 
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 Reg sim la Adler termenul "forme" în prima list  — istoric , la pozi ia 
B. Categorii istorice de baz  (grupând formele muzicale).  

 În esen , principiul i conceptul  formelor muzicale serve te drept "angrenaj" 
structural de articulare a sistemelor de organizare sonor . Aceast  rela ionare poate fi 
reprezentat  în limitele modelului form -con inut, unde formele reprezint  modelele de 
structuri arhitectonic-procesuale, concepute în vederea articul rii unui con inut, de 
"umplere", reductibil la titlul generic de tipologii de scriitur . Geneza conceptului de 
form  muzical  în calitatea ei de "exoschelet" al con inutului, o putem în elege mai bine 
pornind de la dou  imagini:  

 (a) analogia între lucr rea muzical  în totalitatea datelor acesteia i corpul uman ca 
totalitate func ional  a unui ansamblu de organe i, în acela i timp, 

 (b) imaginea corpului uman ca mecanism:"... la începutul secolului al XVIII-lea, 
organismul nu a fost (perceput drept — O. G.) un organism viu , ci (ca — O.G.) o 
structur  mecanic  de pârghii, pompe i filtre"1. 

 Ca analogie, putem formula imaginea formei muzicale ca sistem pluristratificat, 
orientat procesual în direc ia unei acumul ri de "corporalitate" — structur  i sens:  

 (a) nivel microstructural: de la intona ie/celul  pân  la nivelul perioadei; 
 (b) nivel macrostructural: de la tiparul monostrofic înspre nivelul formelor ciclice. 

Tot aici poate fi vorba despre manifestarea arhetipurilor binar i ternar (forme strofice 
mici i mari), precum i a celorlalte dou , legate de rota ie (rondo) i transformare 
(varia iuni); 

 (c) nivelul func iilor compozi ionale: categoriile initio-motus-terminus 
implementate de c tre Boris Asafiev; 

  
 7.5. A doua triad : genul muzical i sistemul "speciilor" muzicii 
 A doua triad  ("sociologic ") începe de la nivelul conceptului de gen muzical, în 

accep iunea exact  al lui Franco Fabbri: "Genurile muzicale reprezint  un set de 
evenimente muzicale (reale sau posibile) ale c ror desf urare este determinat  de un set 
definit de reguli acceptate social."2 Nu g sim nimic asem n tor cu o formulare clar  a 
genurilor muzicale în concep ia lui Adler, de i în lista categoriilor sistematice, la litera 
C. Pedagogia i didactica muzical , g sim o sugestiv  dihotomie la pozi ia num rul 6. 
Metode de predare vocal  i instrumental .  

 Aceast  opozi ie — vocal-instrumental (organic-mecanic), reprezentând o opozi ie 
tradi ional  muzical-artistic  (începând din antichitatea european ), trimite cu gândul la o 
alt  dihotomie, de aceast  dat  arhetipal , care este vocal-coregrafic. Ambele 
constituente trimit, într-un prim sens, la organicitatea corporalit ii (umane), fiind func ii 
ale acesteia, iar într-un al doilea sens, trimit la "bazinul" con inuturilor (de etos) universal 
umane formulabile i exprimabile doar prin intermediul cântului i dansului. Doar astfel, 

                                                           
1 Daniel Chua, Absolute Music And the Constructing of Meaning, Cambridge University Press (Virtual 
Publishing), 2003, pag. 82.  
2 Franco Fabbri, A Theory of Musical Genres: Two Applications, la adresa: http://www.tagg.org/others 
/ffabbri81a.html 
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putem rela iona geneza ideii de gen muzical cu termenul i conceptul (engleze ti) de 
"gender", în accep iunea diferen ierii feminin (vocal)-masculin (coregrafic)1. i doar la 
nivelul genurilor i prin intermediul acestora devine posibil  dep irea "mecanicit ii" i 
"anatomismului" atât de evident la nivelul formelor muzicale. La nivelul genurilor 
muzicale, i într-o total  conformitate cu defini ia lui Franco Fabbri, putem vorbi despre 
o "ecologie" i în egal  m sur  despre un "ecosistem", dar i despre o istorie a acestora, 
în care genurile muzicale s-ar prezenta drept "specii", într-o total  conformitate cu datele 
biologiei i zoologiei, ca i câmpuri sistematice-taxinomice, i, implicit, ale 
paleontologiei ca i câmp istoric-taxinomic.   

 Nu putem concepe o existen  social  a formelor muzicale în calitatea lor 
"anatomic " (modele structurale), decât sub forma cvasi-biologic  de "specii", genuri, 
exact a a cum acestea au fost formulate în sistemele taxinomice ale naturali tilor Carl 
von Linné (1707–1778) i, respectiv, Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707–1788).   

   
 7.6. "Climaxul" sistemului adlerian: stilul muzical ca semn identitar 

individual 
 Dup  genuri urmeaz , la o treapt  superioar , ideea i conceptul de stil. Ca i 

categorie, stilul reprezint  punctul culminant al sistemului adlerian, cheia de bolt  i 
principiul organizator al celor dou  constituente — istoric  i sistematic . Stilul 
reprezint  i o preocupare major  a muzicologului, concretizat  în monografia intitulat  
Der Stil in der Musik (Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1911), iar sensul acestui concept — 
stilul, este dezv luit chiar de la începutul textului, în sec iunea secund  din Stilprinzipien, 
unde la pagina 13 g sim o titulatur  relevant  - Tonkunst als Organismus (Arta sunetelor 
ca organism).  

 Aceast  semnifica ie, organic -biologic  în substan a ei, în modernitatea post-
iluminist  a secolului XIX european va evolua i culmina în accep iunea celebrei butade 
a lui Buffon - stilul este omul: „Stilul va dobândi de aici încolo (de i acest proces e 
departe de a fi unul non-contradictoriu, liniar) diverse formul ri, dar grupate în jurul unei 
constante, convergând în direc ia ei: stilul e o expresie a sinelui, rezultanta involuntar , 
dar indelebil  a personalit ii sau a dialogului acesteia ca nucleu prim, generator, cu 
circumstan ele externe; chipul pe care îl cap t  acest dialog; ‘a avea stil’ nu înseamn  a-l 
adopta (s.n. — O.G.), ci a accede la el ca mod deplin de manifestare a singularit ii tale 
ca artist.”2  

 Aceast  stare de fapt reprezint , într-un mod evident, o caracteristic  a gândirii 
muzicale europene începând cu modelul personalit ii artistice beethoveniene, a c rui 
accep iune stilistic  a i fost adoptat  de c tre compozitorii romantici în exemplaritatea ei 
de referent normativ-valoric absolut. Anume ideea artistului-geniu, calitatea 
transcendental  a intui iei i operei acestuia i în virtutea acestei calit i, valoarea 

                                                           
1 Astfel, ideea i conceptul de instrumentalitate, reprezint  în opinia noastr  doar o func ie de dep ire a 
diferen ierii feminin (vocal)–masculin (coregrafic), prin cumularea însu irilor ambelor elemente i 
reformularea acestora sub forma "androginiei" instrumentale.    
2 Anca Oroveanu, Teoria european  a artei i psihanaliza, Bucure ti, Editura Meridiane, 2000 p. 197.  
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absolut  a gestului creator comis, au determinat muta ia semantic  radical  în 
accep iunea termenului de stil i desprinderea lui de originile filologice-retorice 
anterioare perioadei romantice (din antichitate i pân  în perioada barocului). Sensul 
romantic al termenului stil este practicabil i în contemporaneitate, chiar dac  doar în 
calitatea lui de categorie istoric  i doar în cadrul practicii didactice de înv are a 
conceptelor normative ale gândirii i practicii muzicale. 

 Într-o evident  opozi ie cu accep iunile stilului ca instrument de identificare 
(Asafiev) sau ca i concept definibil drept idiosincratic (Leonard B. Meyer), muzicologul 
american Manfred Bukofzer red  conceptului de stil semnifica ia lui organic -
unificatoare: "Stilul nu poate fi confundat cu manierismul sau cu cli eul prin care 
compozitorul poate fi recunoscut imediat. Acesta înglobeaz  to i ace ti factori care în 
configura ia lor distinct  produc unitatea i coeren a muzicii."1  

  
 7.7. Canonul ca liter  i spirit al "legisla iei" muzicale 
 Ultima categorie a triadei secunde este reprezentat  de termenul i conceptul de 

canon. În sistematica lui Adler îi putem g si un corespondent în termenul Gesetz, cu 
semnifica ia de lege, regul  sau norm . Spre exemplu, compartimentul istoric este 
formulat în termenii în care istoria este în eleas  "... în concordan  (cu referire la — 
O.G.) cu epocile, popoarele, imperiile, na iunile, regiunile, ora ele, colile de art , 
arti tii"2, pe când compartimentul sistematic are ca sarcin  "stabilirea legit ilor 
superioare (s.n. — O.G.) în ramurile individuale ale artei tonale"3.  

 Chiar dac  nu folose te termenul canon, Guido Adler sugereaz  în ambele cazuri 
acest termen ca func ie de corelare între totalitatea informa iilor i func ia normativ  a 
unui concept (sugerat) consensual cu valoare universal  care i este conceptul de canon. 
Deja aici putem remarca ceea ce peste aproximativ un secol, Joseph Kerman, fondatorul 
tematiz rii canonului în muzic , va clarifica prin fraza de deschidere a studiului s u A 
Few Canonic Variations (1983): "Wir haben ein Gesetz" ("Noi avem o lege") i o va 
completa cu ideea c  prin canon muzicienii în eleg altceva (decât, spre exemplu, litera ii, 
pictorii, sculptorii sau arhitec ii).  

 Cumulând toate ideile expuse anterior, putem afirma c  sistemul lui Adler propune 
un concept epistemologic inedit — Musikwissenschaft, îns  reu e te s -l impun  în 
aceast  calitate de prim-plan anume prin modul de formulare a celor dou  constituente 
ale sale — istoric  i sistematic , asigurându-i astfel un autentic poten ial evolutiv. Altfel 
spus, atât implementarea rapid  a muzicologiei ca disciplin  tiin ific -didactic , dar i 
evolu ia ei ulterioar  pe întreg traiectul secolului XX, au demonstrat cu lux de argumente 
adaptabilitatea conceptual  a sistemului adlerian la noi i noi configura ii culturale-
artistice, dar i un poten ial real al evolu iei din interior, înaintând fie pe direc ia 
sistematic , fie pe cea istoric .  

                                                           
1 Manfred Bukofzer, The Place of Musicology in American Institutions of Higher Learning, The Liberal 
Art Press, New York, 1957, pag. 30.  
2 Mugglestone, op. cit., pag. 14.  
3 Mugglestone, op. cit., pag. 15.  
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 Metoda de corelare comparativ  a dublului "quadrivium" adlerian (istoric-
sistematic) cu ideea dublului "trivium" (de consubstan ialitate sistematico-istoric ), am 
inten ionat relevarea în interiorul sistemului lui Adler a unei "coloane vertebrale" care ar 
trimite, ca urmare a unei selec ii, la un sistem disimulat în interiorul concep iei declarate 
i vizibile. Este vorba despre formularea explicit  a unui ansamblu taxinomic complex, 

polistratificat, organizat ca ierarhie i care, în esen , reprezint  suma dominantelor 
terminologice-procedurale ale gândirii i practicii muzicale, cu o focalizare exclusiv  pe 
ontologia faptului muzical.  

 Astfel, întreg sistemul adlerian poate fi divizat în cel pu in dou  subsisteme: (a) unul 
primar, de baz , i cel lalt de ordin secund, suprastructurat celui dintâi. Tehnologia actului 
componistic ca sistem de algoritmi i mijloace ale gândirii muzicale1 (sunet muzical, 
sisteme de organizare sonor , forme muzicale), precum i istoria evolu iei acestora (genuri, 
stiluri i canon muzicale) se prezint  ca filon axial al sistemului adlerian, pe care ni-l putem 
imagina ca "r d cini" i "tulpin ". "Coroana" acestui sistem este constituit  din disciplinele 
celui de-al doilea sistem, de propagare, interpretare i implementare a conceptelor generice, 
de baz : estetica, pedagogia, psihologia (recept rii) i fiziologia (auzului), acustica, 
matematica aplicat  faptului muzical, logica, sociologia . a.   

 
 8. Criteriul echilibrului just — sistemul lui Manfred Bukofzer 
 La aptezeci i doi de ani de la anul public rii scrierii lui Adler, în 1957, apare 

textul muzicologului american Manfred Bukofzer, intitulat The Place of Musicology In 
American Institutions of Higher Learning. De aceast  dat  este vorba despre imaginea 
contemporan  a unei discipline ajuns  la maturitatea metodologic  deplin . Spre 
deosebire de structura concep iei lui Adler - dou  subdiviziuni majore: muzicologia 
istoric  i sistematic , fiecare cu câte patru "capitole" constitutive, la Bukofzer imaginea 
sistemului este una diferit , mai "supl ", mai clar  i mult mai puternic orientat  pe 
relevarea specificului fiec rei constituente conceptuale, evitând amestecul de categorii 
eterogene.  

 Este vorba despre patru "capitole" mari: A. Teoria, B. Istoria, C. Intepretarea 
(performarea) i D. Educa ia muzical . Astfel, prim-planul sistemului adlerian — 
diviziunea în istoric i sistematic, se reg se te doar în  primele dou  subdiviziuni — A. i 
B., ale sistemului din textul lui Bukofzer. Mai mult, sistemul prezentat în acest text este 
puternic orientat pe aplicarea i asimilarea practic  a tuturor conceptelor constitutive ale 
muzicologiei, în virtutea faptului c  muzicologul american nu prezint  concep ia unei 
tiin e, nemaifiind nevoie de a a ceva, ci, mai degrab , imaginea muzicologiei ca 

disciplin  institu ional . Aici cuvântul-cheie nu este gesetz (legea sau norma), ca la 
Adler, ci mai multe, precum exerices, courses i instruction, toate de substan  
pedagogic -didactic . Dac  la Adler criteriul de organizare a întregii concep ii este de 
natur  taxinomic -sistematic , la Bukofzer aceasta se prezint  mai degrab  sub auspiciile 
unei taxinomii de substan  propedeutic .  
                                                           
1 "Teoria compozi iei" o g sim în tabelul categoriilor sistematice, la litera C. Pedagogia i didactica 
muzical , pozi ia 4; în: Mugglestone, op. cit., pag. 15.  
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 Aceast  aparent  "sl bire" epistemologic  instrumentat  de c tre Bukofzer 
reprezint  pre ul pl tit pentru posibilitatea detalierii, aprofund rii i diversific rii 
disciplinelor constitutive ale muzicologiei. În acela i timp, reconfigurarea sistemului prin 
prezentarea interpret rii (perform rii) i educa iei muzicale ca i capitole autonome, 
poate însemna nu altceva decât consecin a corel rii muzicologiei ca disciplin  
institu ional  la realit ile existen ei muzicale, diferite în compara ie cu contextul 
sfâr itului de secol XIX.  

 Cu alte cuvinte, o asemenea reformulare a sistemului adlerian, adaptat  
imperativelor normativ-formative, reprezint  dovada clar  a energiei evolutive, a 
capacit ii de transformare adaptativ , a permeabilit ii la noi categorii i concepte ale 
gândirii muzicale, dar i la noi concep ii privind atât noi modele de configurare interioar  
a disciplinelor muzicologice deja existente, cât i admiterea în sistem a noi discipline.   

 
 Concluzii 
 O tiin  a muzicii — Musikwissenschaft, a a cum a formulat-o Guido Adler la 

1885, devine posibil  în virtutea a cel pu in dou  motive:  
 (a) prin emula ie, "calchiere", împrumut i mimetism epistemologic, for ând 

oarecum lucrurile în inten ia de a- i formula o proprie episteme. Atâta timp c t ansamblul 
referen ilor imita i ( tiin ele europene din a doua jum tate a secolului XIX) ajunge s  fie 
formulat într-o semnifica ie tare a termenului de tiin , oferind terminologia, logica i 
metoda, muzica reu e te, pân  la urm , s  ias  de sub "umbrela" filosofiei i esteticii. 
Arcul istoric-evolutiv de aproximativ aisprezece secole întins între sistematica lui 
Aristides Quintilianus i a lui Guido Adler prezint  o spectaculoas  evolu ie 
epistemologic  de la tiin a didactic  a unei muzici incluse într-un amplu program 
formativ i pân  la tiin a unei muzici emancipate, ca domeniu autonom al cunoa terii în 
sensul deplin al cuvântului, i  

 (b) ideea discursului ( tiin ific) despre fenomenul muzicii ca descriere textual-
conceptual . Aici se impune, îns  o observa ie important : pentru a- i asigura un discurs 
no ional care i-ar explica sensurile, condi ia primordial  este ca muzica îns i s  
reprezinte o entitate discursiv  i nu una ontologic . Pentru a putea fi transferate în forma 
unui discurs no ional, sensurile constitutive ale muzicii îns i trebuie s  fie de natur  
no ional-discursiv , iar muzica s  fie conceput  i reprezentat  drept o tehnic  prin 
defini ie descriptiv . Altfel spus, muzica trebuie mai întâi de toate s  se prezinte ca 
descriere ale unor lucruri exterioare ei — idei, emo ii, personaje, imagini ale naturii i 
desf urare de evenimente. Aceast  posibilitate, a a cum a demonstrat-o practica 
muzical  a secolului XVIII i XIX, a fost asigurat  prin împrumutul de idei, imagini i 
concepte din retoric , literatur , poezie i filosofie, teatru i artele plastice. Explicit 
programatic  sau "pur ", muzica a fost gândit  drept o sum  de con inuturi 
discursivizabile, doar astfel ea putând s - i asigure o minim  accesibilitate.  

 Starea de lucruri, atât de normal  pentru secolele barocului, clasicismului i 
romantismului, fiind implementat  activ i în prezent, reprezint , în fapt, o form  post-
renascentist  de a concepe sensul artei muzicale. Spre exemplu, în concep ia lui 
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Martianus Capella, autor i jurist  cartaginez al antichit ii târzii (sec. V. d. Cr.), expus  
în tratatul De nuptiis Philologiae et Mercurii (Despre nunta Filologiei cu Mercur, în nou  
volume, redactat  între 410 i 439 î. Cr.), muzica f cea parte din quadrivium-ul artelor 
"matematice", " tiin ifice" sau chiar "cosmice/universale", fondate pe numitorul comun al 
num rului: aritmetica (num rul), geometria (num rul în spa iu), muzica (num rul în 
timp) i astronomia/astrologia (num rul în spa iu i timp). Astfel, muzica intra în grupul 
tiin elor care se ocupau de ceea ce este sau, altfel spus, de aspectul pur ontologic al 

realit ii. Genealogia acestei concep ii descinde cu claritate din credin a lui Pitagora 
(580–495 î. Cr.) conform c reia principiile propor iilor numerice stau la baza muzicii, 
precum i a universului, de aici decurgând celebra "muzic  a sferelor". Arcul tematic se 
subîntinde între filosoful antic Pitagora i astronomul renascentist Johannes Kepler 
(1571–1630) 

 Al doilea grupaj din Septem artes liberales ( apte arte libere), compus din 
retoric , logic  i gramatic , reprezentau tiin ele umane sau, a a cum ajung acestea s  fie 
considerate în Rena tere — Studia humanitatis. 

 Pasul decisiv pentru imaginea modern  a muzicii este realizat  de c tre 
umani tii Rena terii italiene, iar numele persoanei este Giulio del Bene, care în 1586, cu 
patru secole înainte de Adler "a sus inut un discurs la o alt  Camerata din Floren a, 
Accademia degli Alterati, propunând c  muzica ar trebui s  fie transferat  de la 
quadrivium la trivium, de la structura imuabil  al cosmosului medieval la relativitatea 
lingvistic  a retoricii, gramaticii sau dialecticii."1 În fapt, este vorba despre solu ionarea 
ultim , în favoarea discursului, a tensiunii antinomice existente între "ontologismul" 
muzical numeral-cosmic al lui Pitagora i hermeneutica filosofic  de substan  discursiv  
a lui Platon.  

 Dou  titluri precum Music and Discourse. Toward a Semiology of Music 
(Princeton University Press, 1990) sau un altul, de o relevan  ultim  - La Narrativisation 
de la musique. La musique: récit ou proto-récit? (în: Cahiers de Narratologie. Analyse et 
théorie narratives; nr. 21/2011 — Rencontres de narrativités: perspectives sur l'intrigue 
musicale), ambele apar inând muzicologului francez Jean-Jacques Nattiez, sunt relevante 
dincolo de orice comentarii în ceea ce prive te natura alegerii decisive realizat  în 
Rena tere2.  
                                                           
1 Claude V. Paliska, The Alterati of Florence, Pioneers in the Theory of Dramatic Music, în: W. W. 
Austin (ed.), New Looks at Italian Opera: Essays in Honor of Donald J. Grout, Ithaca: Cornell University 
Press, 1968, pag. 14-15; în: Daniel Chua, Absolute Music and the Constructing of Meaning, Cambridge 
University Press, 1999, pag. 34-35. De asemenea, a se vedea i: Paolo Gozza, Number to Sound. The 
Musical Way to Scientific Revolution, Boston: Kluwer Academic Publishers, University of Western 
Ontario series in philosophy of science, vol. 64, 2000.  
2 Planul celui de-al doilea text citat mai sus (dar i împreun  cu cele dou  titluri), merit  analizat din 
punctul de vedere al unei supralicit ri aproape incontrolabile a unui ansamblu de cuvinte-cheie prin care 
muzica este reformulat  într-un mod suficient de violent în calitatea ei exclusiv  de discurs: 1. La 
musique raconte -t-elle (aici i mai departe sublinierile noastre - O.G.) une histoire; ? 2. La narrativisation 
de la musique : la musique comme proto-récit; 3. Les origines développementales de la proto-narrativité 
musicale; 4. Le discours de la musicologie narratologique comme récit de fiction. Aceste informa ii la 
adresa: http://narratologie.revues.org/6467.  
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 Fatalmente ireversibil , aceast  redimensionare a ordinii primordiale prin simpla 
mutare a muzicii din quadrivium în trivium produce un efect de "r sturnare a lumilor", 
replasând accentul de prioritate de pe sensurile originare tari (ontologice) pe sensurile 
moderne slabe (discursive), de pe Cosmos, pe Om, de pe imperativul necesit ii pe 
imperativul voin ei. Muzica ajunge, astfel, deprivilegiat  de statutul ei ontologic, 
ajungând o simpl  art  a discursului, textului, descrierii i, cel mai important aspect 
pentru mentalitatea modern , a interpret rii hermeneutice. Exact în acest din urm  sens, 
atât de dureroasa "depunctare" a muzicii o putem în elege i ca posibilitate de a "coborî" 
muzica de la nivelul sensurile fixe, universale i arhetipale, i chiar cu pre ul unei enorme 
pierderi, de a face muzica accesibil  chiar în virtutea faptului c  arta sunetelor ar con ine, 
în noua ei postur , nimic altceva decât doar afecte umane. De la Cosmos la Antropos1, în 
cea mai strict  conformitate cu preceptele umanismului renascentist. 

 tiin a muzicii lui Guido Adler apare ca realizare tardiv  a acestei muta ii, îns  
începând deja cu primele decenii ale secolului XX, arta i, implicit, tiin a muzicii va 
porni într-o fascinant  "cruciad " sau, poate, revolu ie pentru eliberarea sonorului, pentru 
redobândirea sensului ontologic primar, care se va releva în toat  splendoarea lui 
"plurifa etat " de abia în arta avangardelor anilor '50.       
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Articolul con ine amintiri personale ale autoarei — coleg  de studii cu V. Axionov al turi 
de care ea i-a petrecut anii de studen ie la Moscova, când deja se conturau foarte pregnant 
viitoarele calit i personale i profesionale ale unui remarcabil om de tiin , camarad receptiv 
i prieten adev rat. 

Cuvinte-cheie: Conservatorul de stat din Moscova, muzicologie, c min studen esc 

 Der Gegenstand des Artikels sind persönliche Erinnerungen einer 
Musikwissenschaftlerin, Kommilitonin V. Aksënovs aus seinen Moskauer Zeiten als Student, als 
sich schon klar seine menschlichen und professionellen Eigenschaften als herausragender 
Wissenschaftler, hilfsbereiter Kamerad und treuer Freund abzeichneten. 

 Schlüsselwörter: Moskauer staatliches Konservatorium, Musikwissenschaft, 
Studentenwohnheim 
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VLADIMIR AXIONOV — IPOSTAZELE MANIFEST RII 
PROFESIONISTE 

VLADIMIR AXIONOV — ASPECTS OF HIS PROFESSIONAL SKILL 

ELENA NAGACEVSCHI, 
cercet tor tiin ific superior, doctor în studiul artelor, 

Institutul Patrimoniul Cultural al Academiei de tiin e din Republica Moldova 

Articolul prezentat este o ofrand  de comemorare i recuno tin  marelui Înv tor, 
Mentor, Conduc tor tiin ific, Savant i Fondator al colii de  muzicologie din Republica 
Moldova care s-a format i a transmis elevilor s i tradi iile distinse ale Conservatoarelor din 
Chi in u i din Moscova. Se etaleaz  maniera sa de lucru în calitate de cadru didactic, tiin ific, 
administrativ: riguros cu studen ii, protector cu doctoranzii, tacticos cu subalternii, muncitor 
neobosit în toate domeniile oferite de profesie, marcate adânc de prezen a lui. Se men ioneaz  
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influen a stilului s u de munc  asupra discipolilor, fie ace tia interpre i sau muzicologi, 
profesori sau cercet tori tiin ifici. 

 Cuvinte-cheie: profesor, muzicolog, stil pedagogic, formarea aptitudinilor, conduc tor 
tiin ific, discipol, domeniu de cercetare, comunicare tiin ific , doctorantur , sus inerea tezei 

de doctor habilitat, culegere de articole, prorector 

The present article is meant to pay homage and gratitude of the memory to the great 
Teacher, Mentor, Supervisor, Scholar in musicology of the Republic of Moldova, who had been 
educated and had also conveyed to his followers the distinguished traditions of the 
Conservatoires from Chisinau and Moscow. The author speaks about his teaching style, 
scientific and administrative work. He was severe to students, solicitous to post-graduate 
students, tactful to subordinates, an indefatigable toiler in every field offered by his profession, 
that was deeply marked by his presence. The influence of his way of working with his disciples, 
performers or musicologists, teachers or research scientists is also discussed in this article. 

Keywords: professor, musicologist, teaching style, formation of abilities, scientific 
supervisor, disciple, fields of research, scientific paper, post-graduate studies, defence of a 
Doctor’s degree thesis, collection of articles, prorector  

Înainte de a exprima cuvinte de recuno tin  Înv torului Vladimir Axionov, s -i 
amintim pe cei care l-au format ca Om, ca Muzician, ca Muzicolog.   

În primul rând, pe p rin ii:. mama, Lidia Alexandrovna Axionova (Iacovleva), 
prorector pentru lucru tiin ific i didactic de neuitat al Institutului de Stat al Artelor 
G. Musicescu (actualmente Academia de Muzic , Teatru i Arte Plastice), fiic  i nepoat  
de muzicieni. În memoria fo tilor studen i a r mas în special prezent  la toate concertele 
sus inute de ei, în rând cu somit ile mondiale; tat l, Veaceslav Nikolaevici Axionov, 
Artist merit în Art  al RSSM, a fost regizor al Teatrului Dramatic Rus A. P. Cehov. 

O amintim la fel i pe prima profesoar  i prieten  de familie, Tatiana  
Alexandrovna  Voi ehovskaia u are, între anii 1957–1968, Vladimir Axionov a studiat 

ianul la coala de Muzic  E. Coca (actualmente divizat  în dou  licee de muzic : 
C. Porumbescu i S. Rahmaninov). i ast zi, dup  40 ani, memoria mamei autoarei 
acestor rânduri, I. F. Borisova, pe atunci tân r pedagog al sec iei Pian special la Colegiul 
de muzic  t. Neaga care a asistat i la acel examen de absolvire în clasa Pian a colii de 
Muzic  E. Coca, p streaz  amintirea evolu rii «fiului Lidiei Alexandrovna». Un b iat de 
clasa a 10-  la instrument s-a impus comisiei de examinare severe i publicului versat 
profund în materie (!) ca un pianist matur, cu o viziune proprie, concludent  i extrem de 
impresionant  a Sonatei nr. 2 de S. Prokofiev, una dintre cele mai «spinoase» în literatura 
pianistic  mondial .  

În anul 1968 V. Axionov se înscrie la Institutul de Arte de la Chi in u unde studiaz  
deja în paralel dou  specialit i: muzicologie i pian. Dup  absolvirea anului I se 
transfer  la Conservatorul P. I. Ceaikovski din Moscova unde studiaz  specialitatea 
Muzicologie în anii 1969–1974. Numele profesorilor lui de la Chi in u i Moscova 
stârnesc i invidie, i admira ie tot mai mare.  

La Chi in u pianul continu  s -l studieze cu T. Voi ehovskaia. Istoria muzicii îi este 
predat  de Alexandr Vladimirovici Abramovici, muzicologul-legend  (tat l admirabilului 
muzicolog Elena Alexandrovna Abramovici care ne-a furnizat cu amabilitate informa ii 
ce urmeaz  privind familia sa). A. V. Abramovici a fost nepotul celebrului fondator al 
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literaturii evreie ti Mendele Moiher Sforim. Numele bunicului în idi  înseamn  «vânz tor 
ambulant de c r i» — a a era porecla i pseudonimul literar al lui olom-Jacob 
Abramovici care r spândea cultura în popor, ducând c r i cu o c ru  mic  în ora e i în 
sate (este de men ionat c  olom Aleihem, celebrul scriitor evreiesc, îl considera 
«p rintele» s u literar). Asemenea bunelului, Alexandr Abramovici aducea ambian a 
operei europene în clasele de studii ale Institutului de Arte, prelegerile lui fiind 
transformate în adev rate concerte, toate partidele din opere i roman ele le interpreta ca 
un cânt re , cu acompaniament propriu. Cum î i va ilustra prelegerile D-l Axionov? 
Printr-un salt instantaneu se transfera de la masa de lector la pian i... degetele i se 
înfigeau în clape, de parc  mâinile-i de pianist «ar fi pândit r bd tor», asemeni unui 
animal de prad , momentul potrivit când puteau «întrerupe» lectorul i prinde, în sfâr it, 
la via  proprie — se cânta totul pe re rost, cum altfel?! 

Armonia o studiaz  sub conducerea compozitorului Solomon Moiseevici Lobel, în 
viitor unul dintre «obiectele» favorite de studii în domeniul simfonismului din RSSM, iar 
Solfegiul îl face cu prima femeie-compozitoare din republic , Zlata Moiseevna Tkaci. Ar 
fi inutil s  amintim c  i ace ti mari muzicieni devin prieteni de via  ai familiei 
Axionov. Vladimir Axionov nu- i afi a rela iile amicale, ci doar devenea de neînlocuit în 
momentele cruciale ale vie ii celora care intrau în orbita lui. Când plecase din via  
muzicologul i lectorul de vaz , Efim Marcovici Tcaci (unul dintre primii care au 
introdus în circuitul tiin ific din ar  numele lui Dimitrie Cantemir-muzicianul), v duva 
acestuia, d-na Zlata Tkaci, a exprimat dorin a de a-i onora memoria, luându- i r mas bun 
de la el i dup  ritualul iudaic, dar i dup  cel ortodox, respectat atât de inimos în 
Moldova, i anume cu un praznic pentru mort, în organizarea c ruia i-a ajutat d-l 
Axionov. Când, dup  aceea i tradi ie, ne luam r mas bun i de la ea, Vladimir Axionov a 
fost acela care a introdus note luminoase în ora iile funebre, înseninându-le memoria 
colegilor pleca i în lumea celor drep i. 

Dar s  revenim la anii lui de studii. coala pianistic  din Moldova a suferit o 
pierdere, realmente, irecuperabil , dar cu atât mai mare era s  fie achizi ia muzicologiei 
noastre, c ci tradi iile colii muzicologice moscovite sunt recunoscute în întreaga lume i 
r mân a fi de o autoritate incontestabil  în ara noastr  de un secol i jum tate. Istoria 
muzicii universale V. Axionov a studiat-o cu Sofia Nikolaevna Pitina, Tamara Erastovna 

îtovici, Israel Vladimirovici Nestiev, Boris Mihailovici Iarustovski, Istoria muzicii ruse 
cu Alexei Ivanovici Kandinski, Iuri Vladimirovici Keldî , Evghenii Mihailovici Leva ov, 
iar perioada de la «confluen a secolelor XIX–XX» (care va fi o perl  i în iragul 
prelegerilor d-lui Axionov la Istoria muzicii universale în Conservatorul Moldovenesc de 
Stat, actualmente AMTAP) cu Elena Ghenadievna Sorokina. Profesorii lui la disciplinele 
muzical-teoretice au fost: Nina Sergheevna Kacialina (Solfegiul), Stepan Stepanovici 
Grigoriev (Armonia), Evghenii Vladimirovici Nazaikinski (Formele muzicale), Vladimir 
Vasilievici Protopopov (Contrapunctul), majoritatea numelor fiind cunoscute tinerilor 
muzicologi din Moldova dup  manualele la disciplinele numite. Calit ile pianistice ale 
studentului din Moldova de asemenea nu au r mas f r  aten ie la Conservatorul din 
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Moscova, profesor fiindu-i eful catedrei Pian obligat Mihail Gheorghievici Sokolov, 
Maestru emerit al artelor din Federa ia Rus 1. 

Doctorantura la Conservatorul din Moscova (1974–1977) impunea o 
responsabilitate colosal , dar i fericirea de a lucra sub supravegherea unui conduc tor 
tiin ific de o erudi ie, aten ie i generozitate care o f ceau Instruitor ideal în lumea 
tiin ei, Nadejda Sergheevna Nikolaeva, istoriograf al muzicii cu renume mondial i 

autoritate neclintit  printre colegii de breasl . Tradi iile Ei anume D-l Axionov le-a 
transmis, ca i comoara cea mai de nepre uit, tuturor doctoranzilor s i, încurajându-i pe 
fiecare în parte în abordarea unor teme de pionierat de un spectru nelimitat, în fiecare 
tez  înaintat  pentru ob inerea primului grad tiin ific.   

Recenziile D-lui Axionov, de altfel, i ale tuturor colegilor no tri mult stima i (iar 
între ei sunt i discipolele lui str lucite, Victoria Tcacenco i Violina Galaicu ale c ror 
nume sunt deja notorii în muzicologia na ional ), la tezele de doctor i doctor habilitat au 
devenit i r mân un obiect de studii pentru noi, cei cu studii la conservatorul i 
doctorantura de la Chi in u, modele de perspicacitate, exhaustivitate i echilibrare în 
expunerea remarcilor critice, modele la care ne orient m când d m i noi cu opiniile. 

Teza de doctor a lui Vladimir Axionov Simfonia vest-european  a anilor 1920–
1930 în lumina tendin elor stilistice ale timpului l-a f cut coautor al unor somit i ca 
Boris Mihailovici Iarustovski i Mark Ghenrihovici Aranovski la capitolul Simfonia al 
monografiei enciclopedice Muzica secolului al XX-lea. Cu o asemenea apreciere înalt  a 
calit ilor profesionale, Vladimir Axionov avea toate premisele s  ocupe un loc onorabil 
la catedra de Istoria muzicii la Conservatorul din Moscova, una dintre cele mai 
prestigioase universit i muzicale din lume. El îns  revine la prima sa Alma mater, la 
Institutul de Arte din Chi in u i ne aduce i o «achizi ie» inestimabil , tân ra sa so ie, 
Svetlana Victorovna îrcunova. Dumneaei îi face ferici i pe to i acei care au onoarea de a 
studia cu ea disciplinele muzical-teoretice, dar i (prin propriul exemplu imperceptibil) 
modul de a se impune în societatea tiin ific  i pedagogic  elevat  — calit i ale unui 
veritabil Instruitor cult i demn de toat  admira ia molcom  pe care cultura belarus  le-a 
împ rt it i Moldovei. 

Stilul pedagogic al d-lui Axionov era, în unele aspecte, similar, în altele — cu totul 
diferit. Am f cut cuno tin  cu el de mai multe ori, în circumstan e diverse: fiind 
abiturient , am înghe at de fric  sub privirea lui de examinator-vasilisc. Ca o student  de 
rând — uluit  de complexitatea, profunzimea i valoarea tiin ific  a prelegerilor, inute 
la nivel de comunic ri la conferin e interna ionale, conspectam la vitez  cosmic  fiecare 
cuvânt, cu frica de a sc pa irecuperabil m car unul! Studen ii care conspecteaz  
prelegerile, mai scap  câte un cuvânt, mai ales dac  nu au preg tire profesional  
necesar , mai opresc vecinii din scris. Eu una mai repetam  o dat  pentru acela, cu 
explica ii necesare, — grupa relaxa mâinile 3 secunde, informa ia se prindea mai bine în 
memorie. Colocviile i examenele de an se petreceau într-o ambian  mai binevoitoare i 

                                                           
1 inem s  reproducem cât mai cert informa iile furnizate cu amabilitate de d-na S. ircunova. Unele 
informa ii au fost precizate gra ie ajutorului amabil al d-nei G. Cocearova. 
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cu rezultate mai satisf c toare, decât în cazurile, când colegii de grup  se r steau la cei ce 
îi ab teau de la idee (se mai întâmpla, când în grupa muzicologi i compozitori venea un 
membru cu nivel de preg tire la literatur  muzical  cu mult inferior, solicitat de 
specificul specialit ii interpretative, ca instrumente populare, spre exemplu. O tortur  
pentru studen i versa i, dar i prilej de însu ire a unui stil pedagogic democratic în lucru 
cu cei care nu tiu ceva — receptate direct de la conduc torului meu tiin ific!).  

La D-l Axionov nimeni nu întrerupea prelegerea: colegii l-ar fi sfâ iat pe loc ( i eu 
prima!) pentru c  pierdeau firul conceptual. Se l sau spa ii goale în conspecte. Iar dup  
prelegere profesorul (nici urm  de oboseal  sau nemul umire!) ne ajuta s  le complet m 
— inea minte pe de rost toat  improvizarea de la lec ie! Improvizare anume — fiindc  
dicta direct din gând! Îi era indiferent, s  in  o prelegere improvizat  sau s  respire — de 
procesul de respira ie nu obose ti! Iar dup  ce timpul nostru oficial de dou  ore 
academice, transformat, la implor rile noastre (Marina Stoianova, fiica redutabilului 
savant Petru Fiodor Stoianov, Mihail Afanasiev, actualmente compozitor novator, i 
autoarea articolului de fa ), în cele dou  astronomice, expira definitiv, 30–40 minute nu 
eram în stare s  inem stilourile în mâini, în pofida «antrenamentelor» de pianiste 
(M. Stoianova i cu subsemnata), regretând doar c  nu f cuser m la coal  studii de 
stenografie. 

Nu am avut ocazia s -i sus in examene anuale, despre ele mi-a povestit sora mai 
mic  care i-a fost i ea student . De altfel, legende despre d-l Axionov-examinatorul 
circulau de la studen ii anilor preceden i la cei ai anilor urm tori. Ace tia, îngrozi i, se 
apucau de manuale, enciclopedii, monografii nu înainte de examene de an, ci în vacan , 
înainte de anul de studii, înainte de prelegeri!   

Conspectele prelegerilor D-lui se transmiteau între muzicologi din mân  în mân  ca 
i c r uliile tipografiei clandestine (de i nu con ineau nimic din literatura prohibit  a 

disiden ilor, ci anume idei tiin ifice profunde, exhaustive, exprimate într-o form  cât se 
poate de concis , cu prescurt ri maximal posibile ale cuvintelor), ba mai mult, erau 
împrumutate i apoi r pite, ca i cum ar fi ni te timbre rare! La fel i biletele de examene, 
compuse de el (ulterior i de subsemnata, urmând indica iile lui) pentru muzicologi i 
compozitori, nu presupuneau o tocire tâmpit  a conspectelor, nici cititul manualelor «pe 
diagonal », «de la – pân  la», ci îndreptau gândul analitic al viitorilor profesori, critici ai 
artei muzicale, savan i. Testele la muzic  erau primite nu de un profesor, ci de un «balaur 
cu nou  capete» — pentru to i cei examina i avea un caie el special unde însemna 
leitmotivele i temele muzicale nerecunoscute, i studentul, fie muzicolog, fie interpret, 
nu primea nota la examen de an pân  când nu sus inea testul muzical la toate temele 
muzicale înv ate insuficient. Aceast  metod  asigura o perfect  formare a aptitudinilor 
preg tirii pentru testul la muzic  i pentru examenul de stat, unde se verific  cuno tin ele 
ob inute de studen i în to i anii de studii i, de aceea, nici un interpret, ca s  nu mai 
vorbim de muzicologi i compozitori, nu sc pa de exigen a protectoare a Profesorului. 

Cu atât mai mare era onoarea s  intri în rândurile doctoranzilor lui, iar s  ob ii de la 
el o invita ie în doctorantura Academiei de tiin e din Republica Moldova era egalabil 
doar cu o invita ie de participare la programul de preg tire cosmic  din partea lui Iuri 
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Gagarin! Mult timp nici nu ne venea a crede în realitatea acestor oferte! Era ( i r mâne!) 
o responsabilitate atât de enorm , o încredere atât de mare din partea Înv torului, încât 
e nevoie de o via  pentru ca s  o justifici.  

S  nu uit m c  pentru abiturien i nu era un simplu examinator terifiant, ci «groaza 
nop ii», iar studen ii tremurau la ecoul vocii lui pe coridoarele etajului al doilea al  
Conservatorului, înfrico a i ca de «leii care mugit-au», c ci «îi r mâneau datori cu 12 
leitmotive din Wagner, ce oroare, unde s  m  ascund ca s  nu m  vad , am avut concert 
academic, înc  n-am dovedit s  le-nv , el m  ine minte!».  

Iar pentru doctoranzi i subalterni s-a dovedit a fi «ca un tat », explica, «ducea de 
mânu » prin labirinturile domeniului de cercetare (de sine st t tor, se presupunea!), avea 
grij  s  nu r mân  nimic «obscur» în explica ii (nu te «decapita», dac  îndr zneai s  
precizezi ceva, pentru a fi sigur  c  ai în eles totul cert, ba din contra, te încuraja tacticos 
s  treci peste groaz  i sfial , s -i vorbe ti «ca de la egal la egal»!), în clipe de r gaz mai 
i glumea, zâmbetul lui era semn de încredere maxim .  

Pân  la Dl Axionov am f cut cuno tin  cu dou  metode de conducere tiin ific : 
unii profesori (ca mult regreta ii Lev Ivanovici Adam i Gleb Simonovici Ceaicovschi-
Mere anu) î i d deau bine seama c  s  scrii o tez  de an sau o tez  de licen  f r  
asisten a grijulie a conduc torului tiin ific, f r  ca el s  te ajute s - i formezi aptitudinile 
necesare, e imposibil, al ii (lectori str luci i, erudi i în materie, de altfel) îi l sau pe 
studen i s - i demonstreze incapacit ile «cum îi duce capul».   

Când am început s  lucrez în calitate de cercet tor încep tor, al turi de Dl Axionov, 
eram sut  la sut  sigur  de dou  lucruri: 1). Specialitatea D-lui este câmpul în care intr  
ca segment îngust i tema tezei mele de doctorat, i 2). Are în palmares cel pu in 10–15 
doctoranzi cu sus ineri reu ite în acela i domeniu de cercetare! Am avut mai mul i 
profesori de specialitate la Pian care considerau c  doar nervozitatea lor f i  îi face pe 
elevi s  se simt  «dezghe a i» la instrument în timpul examenului. Realmente îns  elevii 
sensibili intrau în panic  i pierdeau 60–80 la sut  din cele ob inute la penultimele 
repeti ii. Înainte de sus inerea tezei de doctorat, supraveghindu-mi procesul de elaborare a 
tacticilor defensive, Conduc torul meu tiin ific lucra cu mine mai calm decât la prima 
etap  a alegerii strategiilor abord rii temei tezei de doctorat. i doar dup  sus inerea 
tezei, dup  ce am ie it definitiv din «coconul» studen esc i m-am adaptat pu in la 
«spa iul cosmic» al Academiei de tiin e, am aflat c  Profesorul meu se preocup , în 
special, de domeniul muzicii simfonice moderne (avea deja pân  la 90 de titluri, în total, 
actualmente, sunt mai mult de 100!), c  tema mea nu a fost studiat  de el niciodat  pân  
la momentul când ne-am apucat de ea împreun  i, mai mult, eu am avut onoarea 
excep ional  de a fi prima dintre doctorandele lui!  

În decurs de 20 ani (1992–2012) a fost unicul doctor habilitat în muzicologie, i era 
o situa ie cât se poate de natural , nimeni nu focaliza aten ia asupra acesteia, ceea ce 
relateaz  de faptul cât de pu in valora pentru Dl Axionov «alaiul cu fanfar » (ca titlul de 
Om emerit, 1999 sau medalia Meritul civic, 2011) în compara ie cu lucrurile reale care 
trebuiau s  fie f cute în intervale extrem de compacte de timp i la un nivel profesional 
superior. i ori icine putea s  intre, între timp, în biroul lui de prorector; documentul i 
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stiloul imediat i imperceptibil erau puse la o parte pe masa de lucru i... parc  a intrat în 
acest birou cu dou  minute înaintea dvs. anume pentru a rezolva împreun  cu dvs., într-o 
ambian  calm   de lucru, problemele lui cu dvs., ale tuturor în comun. i se rezolva pe 
loc, chiar dac  pe masa lui era o sumedenie de hârtii i î i a teptau solu ionarea la fel de 
ardent  mormane de sarcini administrative, didactice i tiin ifice, dvs. i problema dvs. 
era i prioritare pentru prorectorul V. Axionov, iar mormanele lui nici nu le-a i fi sesizat.  

i cu atât mai mare este bucuria cu care îi salut m pe to i acei care s-au raliat 
cohortei noastre mândre de «axionovi ti», elevi i doctoranzi. Vai, num rul acestora din 
urm , aflat în cre tere sigur  i permanent , s-a curmat brusc... i de acum înainte vom fi 
doar noi, cei opt doctoranzi i cei ase doctori «din pepinierea lui Axionov». Ace tia 
suntem, din «prima recrutare», Elena Nagacevschi (1996); la fel, t cuta mândrie i 
bucurie a sectorului Muzicologie, eleva D-nei îrcunova la teza de licen , Alina 
Pereteatco (1997); de decizia ei de a p r si A M i a reveni la munca de cadru didactic 
pân  acum regret  to i acei care au cunoscut-o, punând-o pe o treapt  cu Violina Galaicu 
(prima dintre cei chema i de D-l Axionov în componen a noului sector Muzicologie, ei i-
a încredin at i conducerea acestuia când a plecat la postul de prorector lucru didactic) i 
Victoria Tcacenco (de i este ultimul element al turat componen ei noastre, dar i unul de 
elit  — nu mai obose ti s  înve i de la aceste discipole ale lui Axionov); dar cu atât mai 
mare norocul copiilor i p rin ilor acestora, la care a revenit Alina Pereteatco, c ci este i 
ea o Profesoar  i Instruitoare înn scut . Conspectele ei, cele mai complete, s-au 
învrednicit i ele de onoarea de a fi împrumutate i r pite în promo ia antecedent  celei 
c reia apar ine subsemnata — Alina Pereteatco sus inea examenul s u de stat f r  ele, 
inând în memorie vocea profesorului de la prelegeri la fiecare tem . Bine c  Nicolai 

Dmitrievici Sebov care ne inea prelegeri la Istoria muzicii ruse, nu ne permitea s  
conspect m, ne antrena s  memor m totul «din glas», f r  repet ri.  

i speran ele noastre nerealizate, Elena Lungu-Belcicov i Iulia Cibotaru ale c ror 
teme au r mas neînf ptuite dup  plecarea lor din doctorantur . În schimb, ca o etern  
consolare în pierderi atât de irecuperabile ale colegelor i prietenelor, ni s-a raliat 
Parascovia Rotaru (2004); spre diferen  de noi, doctorandele precedente care, la un nivel 
calitativ nou, în concordan  cu cerin e mai riguroase i în termeni de timp la fel de riguros 
restrân i, am continuat propriile investiga ii, începute în teze de licen !) i-a fost propus  
una dintre cele mai complexe teme — i a reu it s  o realizeze în ciuda tuturor încerc rilor 
la care a fost supus  de destin! În pofida faptului c  sfera intereselor ei tiin ifice se afl  
într-un domeniu de cercetare cu totul diferit, pe care îl i exploreaz  actualmente în regim 
absolut autonom, deoarece nu putem s -i venim în ajutor, sugerându-i solu ii posibile, ci ea 
ne d  consulta ii, la nevoie, cu generozitate i delicate e. 

Anatol Cazacu a sus inut tez  de doctor dup  10 ani de munc  asidu  (2010), 
demonstrând prin fapt c  i reprezentantul catedrei Instrumente aerofone i de percu ie 
poate s  ajung  pe o tabl  cu un muzicolog-cercet tor înn scut, dac  urmeaz  st ruitor 
toate recomand rile conduc torului tiin ific — c ci sus inerea lui a avut loc în aceea i zi 
cu sus inerea exemplar  a tezei de c tre Elena Sambri . Au urmat sus inerile unor teze 
complexe, cu teme aprofundate ca i materie muzicologic , autorii fiind Ruslana Roman 
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(2011) i Vladimir Andrie  (2012), în cadrul Academiei de Muzic , Teatru i Arte 
Plastice. Acolo, unde se p streaz  cu sfin enie memoria altui prorector, Lidia 
Alexandrovna, acolo, unde, dup  prezentarea la A M a d rii de seam  pentru anul 2012 
despre lucrul tiin ific îndeplinit, revenea gr bit prorectorul Vladimir Axionov, acolo, 
unde nu va mai reveni, dar de unde nu va mai pleca nicicând memoria lui însenin toare. 
Ceea ce nu înseamn  c  s-a curmat i cre terea noastr  profesional , din contra, 
Profesorul nostru continu  s  ne conduc  prin operele sale (în baza lor urm rim elanul lui 
profesional i conceptual de o consecven  unic ! Ponderea real  a cercet rilor lui 
tiin ifice, valoarea lor pentru muzicologie, atât na ional , cât i interna ional , necesit  

un articol aparte în baza studierii meticuloase a acestei materii realmente imense).  
Suntem mândri i ferici i s  purt m r spundere pentru munca noastr  fa  de 

memoria lui luminat . Nu deplângem plecarea lui subit , ci ne bucur m c  l-am cunoscut 
i am fost onora i de aten ia i grija lui, de munca lui în a ne forma. F r  persoane de tipul 

Profesorului i Instruitorului nostru, muzicologia ca i tiin  elevat  din Moldova ar fi 
disp rut înainte de a se înfiripa.  

 
 
DESPRE ABILIT ILE SOCIALE I CALIT ILE ORGANIZATORICE 

ALE DLUI VLADIMIR AXIONOV 

VLADIMIR AXIONOV’S SOCIAL ABILITIES AND ORGANIZATION 
QUALITIES 

ALA STAR EV 
 conferen iar universitar, doctor  

Academia de Muzic , Teatru i Arte Plastice 

În prezentele teze mi-am propus s  eviden iez abilit ile sociale i calit ile organizatorice 
ale lui Vladimir Axionov, pedagog de o înalt  anvergur  profesional . 

Cuvinte-cheie: autoritate personal , sobrietate, camaradiere, eficien  de lucru, calitate, 
exigen  

The purpose of the present theses was to bring out the social abilities and organization 
qualities of Vladimir Axionov, an educator of high professional scope. 

Keywords: personal authority, sobriety, companionship, work efficiency, exigency 
 
Activând împreun , pe parcursul unui deceniu i jum tate, în cadrul Academiei de 

Muzic , Teatru i Arte Plastice, mi-am propus s  men ionez abilit ile sociale i calit ile 
organizatorice ale prorectorului activitate didactic  Vladimir Axionov, profesor 
universitar, doctor habilitat în studiul artelor: 
- comunicativ, cu un limbaj clar, conving tor; 
- autoritate personal , dublat  de cordialitate; 
- tia s  asculte i s  p trund  sensul lucrurilor; 
- s  aduc  argumentele necesare în discu ii; 
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- avea o atitudine constant  i o rigoare bine temperat  nu numai fa  de discipoli, dar 
i fa  de membrii colectivului nostru;  

- g sea propor ia just  între sobrietate i camaradiere. 
 Vladimir Axionov a ocupat un post de maxim  responsabilitate în AMTAP, 
colaborând cu diverse individualit i, caractere, temperamente, unde adesea prevalau 
emo iile. Domnia sa, fiind înzestrat cu deosebite calit i organizatorice: 
-  tia s  echilibreze mersul lucrurilor, procesul de activitate la catedre, facult i, diverse 
subdiviziuni din cadrul Academiei; 
- cerea s  se fac  totul la timp, era exigent, urm rea s  fie întotdeauna calitate;  
- cuno tea profund lucrul administrativ; 
- tia s  aleag  priorit ile, aten ionându-ne la ce e nevoie de atras aten ia i cum mai 
eficient de lucrat cu tot felul de scrisori, acte etc; 
- tia s  prezinte i s  sus in  colectivul Academiei noastre la diverse edin e de înalt nivel. 

Persoan  cu o mare putere de munc , V. Axionov avea capacitatea de a analiza i de 
a sintetiza, fiind la curent cu activit ile subdiviziunilor. Prezen a spiritului, intui iei îl 
ajuta în rezolvarea situa iilor dificile i neprev zute. 

 Pe lâng  dragostea pentru materia pe care o preda, V. Axionov avea un orizont de 
cunoa tere ce dep ea cu mult hotarele specialit ii sale. Pe drept cuvânt, îl putem 
considera pedagog de o «autentic  croial  universitar ». Avem de urmat un model, de 
cum trebuie s  fie un adev rat pedagog, un sensibil coordonator, un bun adminastrator.    

 
 

ÎN SEMN DE OMAGIU PROFESORULUI VLADIMIR AXIONOV 

AS A SIGN OF GRATITUDE TO THE TEACHER VLADIMIR AXIONOV 

PARASCOVIA ROTARU, 
cercet tor tiin ific superior, doctor în studiul artelor, 

Institutul Patrimoniul Cultural al Academiei de tiin e din Republica Moldova 

Articolul este dedicat fostului meu profesor, conduc tor al tezei de doctor, Vladimir 
Axionov. A fost i r mâne a fi cea mai reprezentativ  personalitate a muzicologiei i a culturii 
muzicale na ionale, care în numeroasele sale studii a promovat, neîncetat, crea ia muzical  
autohton , demonstrând valoarea spiritual  i nivelul artistic al acesteia. 

Cuvinte-cheie: profesor, savant, personalitate unic , muzicologie, crea ie muzical , 
voca ie pentru tiin  i predare, patrimoniu na ional, valori spirituale. 

This article is dedicated to my former lecturer, scientific supervisor of my Doctor’s Degree 
Thesis — Vladimir Axionov. He was and still is the most dignified personality of national 
musicology and musical culture, who, in his numerous studies, had continuously promoted native 
music creation, showing its spiritual value and level of artistic excellence.  

Keywords: lecturer, scientist, exceptional personality, musicology, music creation, a 
calling for science/vocation for teaching, national heritage, spiritual values.  

Încercând s  scriu aceste rânduri, am sim it, pentru prima dat , un sentiment de 
p rere de r u c  nu sunt poet sau scriitor, s  pot, ca i ei, aduna cele mai frumoase i mai 
alese cuvinte, s  le îmbin, ca i ei, cât mai armonios, i s  le aduc în semn profund  
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recuno tin  i mul umire celui care a fost profesorul i îndrum torul meu în arta 
sunetelor, celui datorit  c ruia am ajuns unde am ajuns. 

Îmi amintesc foarte bine venirea lui Vladimir Axionov la Institutul de Arte Gavriil 
Musicescu din Chi in u, unde prin  anii 1976–1977 îmi f ceam i eu studiile. Un lector 
energic, bine instruit, cultivat, Vladimir Axionov a devenit profesorul f r  pereche la 
obiectul Istoria muzicii universale. Ba mai mult, spiritul tiin ific pronun at i voca ia 
deosebit  pentru profesia sa, atât pentru tiin , cât i pentru predare,  l-au transformat pe 
Vladimir Axionov în animatorul vie ii cultural-muzicale de la noi, tot el devenind piatra 
de temelie pentru  muzicologia na ional  ca tiin . 

Din acel moment Vladimir Axionov a tr it cu toat  d ruirea în aceast  atmosfer  i-
mi dau bine seama c  orice încercare dea-l  privi într-o alta, r mâne f r  succes. Vladimir 
Axionov i-a îndeplinit destinul hot rât de Dumnezeu, p ind cu toat  d ruirea spre 
împlinire. For a interioar  vulcanic , interesul mereu constant în activit ile sale, ghidate 
de harul primit de la na tere i-au asigurat ilustrului savant un loc aparte în istoria 
spiritualit ii poporului nostru.  

Numeroasele sale studii care cuprind o arie tematic  variat  prin abordarea 
diverselor aspecte din domeniul muzicii na ionale i interna ionale, ne conving de 
greutatea tiin ific  i valoarea cultural  a cercet rilor sale, de faptul c  Vladimir 
Axionov a fost un reprezentant str lucit al tiin ei muzicale. O simpl  enun are a numelui 
s u înt re te afirma ia c  a fost i va r mâne o fiin  singular  a muzicologiei na ionale. 
De pe aceast  treapt  înalt  Vladimir Axionov a demonstrat tuturor c  muzica acestui plai 
mioritic de ine patrimoniu incontestabil care trebuie s  intre în circuitul valorilor 
na ionale i interna ionale. 

Cuno tin ele profunde pe care le acumulase la una dintre cele mai renumite institu ii 
muzicale din Europa, la Conservatorul P. Ceaikovski  din Moscova, Rusia, talentul i 
felul de a munci cu toat  abnega ia i-ar fi permis s  profeseze în orice instiu ie muzical  
din lume. N-a f cut-o, îns . Modest din fire, a preferat s  r mân  la ba tin , în Moldova. 
N scându-se într-o familie cu vechi tradi ii culturale, Vladimir Axionov a preferat s  
devin  un fidel continuator al acestora, ceea ce a i f cut într-un mod, cu totul, admirabil. 

Un crâmpei din via a lui m-a surprins enorm i atunci mi-am dat seama c  într-
adev r, Vladimir Axionov a fost un om deosebit de to i cei care-l înconjurau. Indiferent 
de toate grijile i responsabilit ile pe care le purta pe umerii s i, el n-a sc pat din vedere 
lucrul cel mai de pre  din via a unui muritor — de a se îngriji i de sufletul s u. S-a 
preg tit cu toat  seriozitatea, a citit suficient  literatur  din domeniul respectiv i la o 
vârst  onorabil , a primit taina Botezului, tain  care, conform înv turii patristice, este 
calea direct  spre mântuire, spre via a ve nic , spre nemurire. Vladimir Axionov a ales 
aceast  cale. i în acest caz, parc  simplu i pe în elesul tuturor, el a r mas s  fie un 
model, precum i un exemplu vorbitor de slujire i devotament pentru tot ce înseamn  
neam, ar , valori spirituale. 

Cu to ii avem datoria de a cunoa te via a acestei personalit i unice, f r  egal, în 
deosebi cei care nu l-au cunoscut, c ci Vladimir Axionov a fost i va r mâne, în istoria 
culturii neamului, o binecuvântare dumnezeiasc .  
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Elev al Liceului-Internat Republican E. Coca        Tatiana Voi ehovschi 
             (1915–1976)  
 

 

 
 
Clasa prof. Tatiana 
Voi ehovschi  
 
 
Din stâng  la dreapt ,  
rândul 1: Raimonda einfeld, 
Ana Strezev, Emanuil Zel er;  
rândul 2: Kira Kavun, Tatiana 
Voi ehovschi;  
rândul 3: Vladimir Axionov, 
Marc Zel er, Tatiana 
Tarasenco, Ilia ramco 
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    Nadejda Nikolaeva                             Student al Conservatorului  
(1922–1988)         P. I. Ceaikovski din Moscova 

 
 
 
 

 

În procesul de preg tire a tezei de licen  
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Ceremonia de c s torie: Maria Krîsteva, Mito Protici, Tamara Ovseannikova,  
Nina Goncearova (Gukova), Svetlana ircunova, Vladimir Axionov,  

Oleg, Fedorkov, Alla Ablaberdîeva, Alexandr Bevz 
 

 

Tân rul profesor al Conservatorului din Chi in u 
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La edin a catedrei Istoria muzicii: Eleonora Abramova, Lilia Burdian,            
Elena Mironenco, Tudor Chiriac, Eleonora Florea, Vladimir Axionov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ”subotnic”: Vladimir Axionov, Gheorghe Mustea 
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La edin a Consiliului specializat: 
Victor Ghila , Victoria Melnic, Vladimir Axionov 

 
 

 

La Uniunea Compozitorilor i muzicologilor 
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Dup  sus inerea tezelor de licen  
 

 

Dup  un concert cu participarea nepotului Vladimir Axionov 

C l torii 
 

 

La Bucure ti 
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La Viena 
 

 

Tel-Aviv: Margareta Belâh, Vladimir Axionov, Nisan ehtman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

În Bulgaria cu corul Renaissance 
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Împreun  cu so ia Svetlana ircunova 
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                                            Aniversarea a 60 de ani 
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                                   Vladimir Axionov  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     arj  de Glebus Sainciuc                
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