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Monografia profesorului univer-

sitar, doctor habilitat în muzicologie 
Vladimir Axionov Tendinţe stilistice în 
creaţia componistică din Moldova 
(muzica instrumentală) este o lucrare 
fundamentală de sinteză care materia-
lizează experienţa acumulată de autor în 
domeniul exegezei ştiinţifice a unor ca-
tegorii-cheie ale teoriei artelor cum sunt 
stilul şi genul în muzică. În centrul aten-
ţiei lui Vl. Axionov se situează genurile 
muzicii instrumentale în creaţia com-
pozitorilor din Republica Moldova abor-
date din perspectivă stilistică. 

Această lucrare apare ca o conti-
nuare firească şi o aprofundare a in-
vestigaţiilor precedente ale autorului: 
Simfonia vest-europeană din perioda in-
terbelică în lumina tendinţelor stilistice 
ale timpului (teza de doctor în studiul 
artelor, Moscova, 1979); Simfonia în 
sistemul de genuri ale muzicii simfonice 
din Republica Moldova (teza de doctor 
habilitat în studiul artelor, Moscova, 
1992); Simfonia (în colaborare cu M. 
Aranovski şi B. Iarustovski) în Muzica 
sec. al XX-lea, Moscova, Editura Muzica, 
partea a 2-a, vol. 3, 1980; Simfonia din 
Moldova: evoluţia istorică, varietăţile 
de gen, Chişinău, Ştiinţa, 1987; Genuri-
le muzicii simfonice din Moldova, Chişi-
nău, BulatArtGlob, 1998; Moldova. Art 
music în New Grove, - London, 1999 etc. 

Monografia se axează pe analiza 
comparată a concepţiilor despre stil în 
arta muzicală şi alte domenii artistice, 
pe fundamentarea princepiilor şi criterii-

lor de comprehensiune stilistică a opera-
lor muzicale. Realizarea acestui dezide-
rat a fost posibilă datorită erudiţiei auto-
rului, cunoaşterii profunde a evoluţiei 
conceptelor despre stil în gândirea 
muzical-teoretică începând din antichi-
tate şi până în zilele noastre. Direcţia 
istorică, diacronică a investigaţiilor 
stilistice este sintetizată de autor cu di-
mensiunea sistematică, teoretică, deve-
lopând diferite sisteme de clasificare a 
stilurilor, precum şi aspectele axiologic, 
psihologic, filosofic, structural-sistemic 
şi comparat în abordarea stilurilor în 
ştiinţa contemporană. Autorul lucrării 
propune o scară ierarhică a fenomenelor 
stilistice în arta muzicală bine constru-
ită, menţionând în special corelaţia 
categoriilor naţional/regional – univer-
sal în privinţa stilului artistic, interde-
pendenţa elementelor stilistice şi ale ce-
lor de gen în practica artistică. 

Aportul ştiinţific al investigaţiei 
savantului V. Axionov constă în exe-
geza plenară a celor mai importante sur-
se stilistice ce au impulsionat gândirea 
muzicală a compozitorilor din Republica 
Moldova. Autorul nu doar constată 
dependenţa muzicii instrumentale postbe-
lice şi moderne din Republica Moldova 
de: a) diferite straturi, genuri şi elemen-
te folclorice; b) experienţa compozito-
rilor predecesori din partea locului; c) 
acumularea influenţelor muzicii univer-
sale, dar face şi o analiză exhaustivă şi 
bine argumentată a traiectoriilor de evo-
luţie în fiecare dintre sursele de influ-
enţă nominalizate. 
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Autorul argumentează convingă-
tor actualitatea continuă a problematicii 
stilistice nu doar pentru creaţia compo-
nistică axată pe anumite tradiţii, canoa-
ne, ci şi pentru lucrările acanonice, 
„experimentale", deoarece în muzică nu 
există nimic fără elementele morfo-
logice şi sintactice componente, care 
constituie „coloana vertebrală" a stilu-
lui. Un interes ştiinţific aparte prezintă 
analiza interferenţelor în abordarea fe-

nomenelor de stil, gen şi formă muzi-
cală. Autorul sugerează interpretarea, 
printr-un sistem de similitudini, a unor 
probleme stilistice prin prisma celor de 
gen şi formă (şi viceversa). În rezultat, 
se propune comparaţia ,,hibridărilor'' 
stilistice şi de gen cu formele muzicale 
libere şi mixte, se argumentează şi se 
utilizează pe larg noţiunea de stil 
sintetic şi individual. 

 
VICTORIA MELNIC, 

conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor  
 

 
 
 

VIAŢA CA O GHICITOARE 
sau 

IULIAN FILIP. ELEGIA DRAMATICĂ A GOLULUI, 
Ploieşti, LVS Crepuscul, 2007 

 
Editura LVS Crepuscul, Ploieşti, în seria Poeţi basarabeni contemporani a 

scos de sub tipar anul acesta volumul de versuri al poetului IULIAN FILIP Elegia 
dramatică a golului,  prefaţă şi selecţie de Victor Adam. 

Propunem atenţiei cititorului câteva poezii din acest volum care, în aprecierea 
prefaţatorului, „confirmă încă o dată remarcabilul talent al acestui cultivat şi 
modern poet basarabean”. 

 
OGLINDĂ IRONICĂ 

Ce om bun am fost eu azi – 
mi-am dat singur în obraz, 
mi-am scuipat în suflet rău, 
supărat pe-un eu de-al meu, 
că a vrut să-i scuipe-n faţă 

unui mort în plină viaţă. 
 

CERŞETORII CEREŞTI 
Farfuriile antenelor satelit – 

Ca nişte palme rugătoare 
Desfăcute spre cer … 

Şi cerul se-ndură: 
cui o emisiune sexy, 

cui o comedie franceză, 
cui alte daruri cereşti, 
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