
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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de care omul se priponeşte 
cu raze incolore 

pe imaşul fantastic al ecranului, 
imaş 

mai mult cu întuneric luminat 
decât cu lumina adumbrită, 

şi moare de viu, 
răcorindu-se cu senzaţia 

participării la viaţă – 
savurează bolnav 

iluzia de viaţa altora 
risipită cu dărnicie 

din satelit 
în farfuriile cerşetoare. 

 
UNA… UNUL… 

Mână-n mână trecem, draga mea. 
Inimioară-n inimă ni-i viaţa… 
Mâna cui dintâi va scăpăta? 
Inimioara cui va rupe aţa? 

PLÂNGĂREŢI TEREŞTRI 
Din durere răsărim – plângând: 
- Bună ziua, viaţă chemătoare! 
Şiruri-şiruri vin-se duc, pe rând 

plângăreţii vieţii-ghicitoare. 
 

CONDIŢIA PERECHII 
Fără CELĂLALT – 

de cele mai multe ori – 
ce-le-lal-te nu-s. 

MOR DE DOR, MOR FĂRĂ DOR 
Poate-o fi uşor 

dacă poţi fără de dor. 
Fără dor eu mor. 

ÎNCREDEREA-N MARTORI 
Eu nu vă explic – 

încerc să-nţeleg. Iar voi 
ce-aţi crezut că fac? 

 
NICI UN EFORT 

Ca toată lumea poate fi oricine.
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