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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 .  
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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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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. 



43 
 

„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, 



45 
 

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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