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„Nu număr anii. Încă mai iubesc muzica, aşadar sunt de serviciu. Slujesc. 
Scopul meu este umanitatea“, mărturiseşte compozitorul şi multi-instru-
mentistul american de jazz Charles Lloyd cu acel inconfundabil „southern 
accent“. Lucru dovedit cu uşurinţă de o carieră de succes de peste cinci 
decenii a unui muzician care peste scurt timp va împlini 77 de ani. New 
Orleans Jazz & Heritage Festival, Monterey Jazz Festival, Montreaux Jazz 
Festival, Festival International de Jazz de Montréal şi Copenhagen Jazz 
Festival sunt doar câteva dintre festivalurile de jazz de top din lume, unde 
Charles Lloyd a fost invitat să cânte.
Lloyd şi al său band sunt cunoscuţi şi pentru diferitele premiere obţinute 
de-a lungul timpului. Albumul său „Forest Flower“ (1966) a fost unul 
dintre primele albume de jazz care s-au vândut în peste un milion de ex-
emplare. Este vorba de o înregistrare a concertului lui Lloyd şi a cvartetu-
lui său format în anii 1960 împreună cu pianistul Keith Jarrett, basistul 
Cecil McBee şi toboşarul Jack DeJohnette de la Festivalul de Jazz de la 
Monterey (California). Cvartetul lui Lloyd a fost prima trupă de jazz care a 
cântat la Filmore în San Francisco, o scenă rezervată exclusiv muzicienilor 
şi trupelor de rock. Lloyd a fost şi primul jazzman care a participat la un 
festival de muzică clasică în Bergen (Norvegia).
Nu în ultimul rând, cvartetul lui Lloyd este una dintre primele trupe de 
jazz care a întreprins un turneu în Europa de Est în perioada Războiului 
Rece. În aceeaşi componenţă – Keith Jarrett, Cecil McBee şi Jack DeJoh-
nette –, cvartetul Charles Lloyd vine prima oară şi în România. Despre 
concertul de la Bucureşti nu îşi aminteşte prea multe, impresia pe care i-a 
lăsat-o însă publicul românesc a rămas încă vie. „Publicul a fost extraordi-
nar, această parte o simt, doar că nu-mi amintesc nimic specific, au trecut 
totuşi 40-50 de ani de atunci.“ Dar nu a uitat situaţia politică şi socială din 
ţările blocului estic. „În acele vremuri, oamenii au suferit mult în co-
munism. A fost foarte greu“, povesteşte Lloyd îngândurat.

Charles Lloyd s-a născut la 15 martie 1938 în Memphis (Tennessee), într-o 
regiune  cu o bogată cultură riverană şi o moştenire muzicală saturată 
de blues, gospel şi jazz. Primul saxofon l-a primit la vârsta de nouă ani. 
În adolescenţă deja cânta în band-urile unor celebri muzicieni de blues 
precum Johnny Ace, Bobby „Blue“ Bland, Howlin’ Wolf şi B.B. King. Din 
1956 studiază la University of Southern California compoziţie cu Halsey 
Stevens, un expert în materie Béla Bartók.
Lloyd cântă în principal la saxofon tenor şi la flaut, dar şi la taragot şi 
ocazional la gyaling, un instrument de suflat din lemn cu o formă similară 
oboiului, originar din Tibet. După ce de-a lungul anilor a încercat mai 
multe saxofoane „toate mărcile bune: Selmer-uri, Keilwerth-uri“, Lloyd 
optează pentru un model vintage: un saxofon tenor Conn construit cu 
75-80 ani în urmă în SUA. Este un model asemănător celui la care a cântat 
renumitul saxophonist american Lester Young (1909-1959). De ce îi place 
cel mai mult tocmai vechiul Conn? Pentru că „are un metal cald şi mi se 
potriveşte bine“. Astfel de mai bine de 40-50 de ani cântă la saxofoane 
Conn, care îi favorizează cel mai bine redarea sound-ului său „foarte 
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personal“. „Folosesc un muştiuc Dukoff, un dar din partea unui pri-
eten, şi platini Rico Select 3 hard“, specifică Lloyd, surprins din cauza 
întrebărilor de natură tehnică.
Din cele peste 20 de albume înregistrate de muzician trebuie 
amintite, în afară de celebrul „Forrest Flower“ şi „Dream Weaver“, 
„Soviet Union“ şi „In Europe“. Pentru meritele sale artistice, Lloyd a 
fost distins cu mai multe titluri şi premii, precum în 1967 titlul „Jazz 
Artist of the Year“ oferit de Down Beat sau „Jazz Legend Award“, care 
i-a fost decernat în 2014 la Festivalul de Jazz de la Monterey. În timp 
a cântat cu mai mulţi muzicieni de jazz celebri, printre care Herbie 
Hancock, Ron Carter, Tony Williams, Michel Petrucciani, Gabor Szabo 
şi Zakir Hussein. Lloyd a fost şi mentorul mai tinerilor Jason Moran şi 
Eric Harland. Cu aceştia doi din urmă şi cu Zakir Hussein a concertat şi 
la Gărâna Jazz Fest. 

În 2008, cu Jason Moran la pian, Charles Lloyd a cântat pentru 
prima oară la Festivalul de Jazz din localitatea cărăşană Gărâna. 
„A fost foarte frumos atunci“, spune Lloyd despre prima experienţă 
jazzistică din Banatul Montan. O şapcă Gatsby, o căciulă sau o pălărioară 
şi o pereche de ochelari cu sticlă fumurie de multe ori cu ramă rotundă, 
din spatele cărora transpare un zâmbet prietenos, 
sunt accesoriile nelipsite din imaginea de scenă a artistului.
În Gărâna, sau Wolfsberg, numele dat de pemi, coloniştii germani aduşi 
în secolul al XIX-lea de împăratul austriac, care au emigrat la începutul 
anilor 1990 în Germania, jazzmanul american se simte ca acasă. Aceasta 
deoarece şi el, atunci când nu cântă, trăieşte „în natură“, într-un oraş de 
la malul mării înconjurat de pădure, în Montecito (California). Foarte im-
presionat este muzicianul şi de publicul gărânez „extraordinar“, care este 
„foarte deschis şi atras de muzica mea“. 
Faptul că în fiecare loc unde cântă cu trupa lui „oamenii sunt înfometaţi 
de muzică“ este pentru Lloyd o binecuvântare. Îl mişcă „deschiderea şi 
puritatea experienţei“ de la Gărâna Jazz Festival. 
Şi consideră că acest lucru se datorează faptului că nu l-au auzit de atâtea 
ori live, doar de două ori, referindu-se la cel de-al doilea
concert din 2013, când a urcat pentru a doua oară pe scena festivalului de 
la Gărâna, de data aceasta însoţit de Zakir Hussein (percuţie, tabla, voce) 
şi Eric Harland (percuţie, tobe, pian) şi a prezentat proiectul „Sangam“.

În anul 2013, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, Lloyd a fost 
sărbătorit pe toate scenele festivalurilor de jazz din lume unde a concer-
tat, la fel şi la Gărâna. Cu această ocazie, artistul vizual Elisabeth Ochsen-
feld, originară din Timişoara şi care trăieşte la Heidelberg, i-a dedicat o 
expoziţie aniversară. „Foarte frumoasă, minunată”, o apreciază jazz-
manul ,vizibil impresionat de portretele în care artista l-a imortalizat.
Cele mai frumoase amintiri ale sale despre Gărâna sunt legate de al 
doilea concert. „Prima oară a fost grandios, iar acum am clădit pe ceea 
ce exista deja“, spune Lloyd. „De data aceasta, publicul a fost mai experi-
mentat. A fost pregătit!“. „They were ready!“ Cu aceste cuvinte Lloyd îşi 
încheie impresiile despre experienţele muzicale din Poiana Lupului.

Iulia Sur

Fotografii: Gaghi

„Mă simt 
ca acasă aici“
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Inaugurăm cu acest număr o anchetă jurnalistică despre destinul, mai 
degrabă amar, al monumentele de for public care ne însoțesc anonim, 
pe care le lăsăm în seama porumbeilor, a ciorilor orașului, a frunzelor, 
a zăpezilor, a vreunei  trecătoare priviri. În rest, tăcere; de cele mai 
multe ori paragină, socluri de pe care se desprind literele și cad plăci 
de marmură ori de granit. Ansamblurile statuare care îndrăznesc să 
fie altfel, mai acătării estetic, prin urmare mai obraznice – asemenea 
teenagerilor cu părul vopsit roșu sau adunat creastă în vârful capului – 
au parte de dispreț public și avânt demolator în numele unor conform-
isme de cazarmă ale semenilor noștri. O să publicăm de fiecare dată, 
rostuind așa o predoslovie a serialului nostru, fragmente dintr-o epis-
tolie a sculptorului Bata Marianov către confratele său Napoleon Tiron, 
ca să știm și noi ce gândesc despre ”cestiune”  cei care îi dau viață.
Redacția

”Dragă Napo,

[...] Prietene sculptor, problema monumentelor este foarte interesantă, 
atât de interesantă, în complexitatea ei, încât nici nu mi-a venit să mă 
mai apuc de ea. Mi-am zis s-o las pe mai încolo, înspre bătrâneţe, pen-
tru când oi fi şi eu mai copt. Şi bine am făcut... Vreau să spun că nu am 
făcut monumente, dar nici de râs nu m-am făcut. Iar în ceea ce priveşte 
cea de-a doua perioadă legislativă a mea în domeniul artelor plastice, 
care, după o socoteală aritmetică, ar trebui să ocupe cam următorii 40 
de ani, şi în care se va produce şi maturizarea mea pentru monumente 
sunt, desigur, pregătit.... Dar voi societăţile? V-aţi mai schimbat punctul 
de vedere în legătură cu monumentele?... O să-i întreb eu pe ei, dacă 
o să mai am cu cine sta de vorbă. Aici, în Occident, treaba este clară: 
monumente nu se mai fac; se mai plasează din când în când o aşa-
zisă plastică publică, dar cu valoare, nu de monument, ci de mobilier 
urban. Şi e corect aşa. Nu se mai comemorează nimic.
De fapt, cred că ultimele monumente bune le-a făcut Rodin. La noi, 
câteva reuşite pot fi numărate pe degete şi, printre ele, se numără, 
bineînţeles, Complexul lui Brâncuşi. În rest, este o mare tristeţe în 
oraşele noastre. Şi asta, ştii de unde vine? Vine de la un diacronism în-
tre eveniment şi comemorarea lui prin ceea ce se cheamă monument... 
Asta se întâmplă când nu ştii clar ce e cu tine, când ai vrea să fii ca alţii, 
dar nu poţi, fiindcă nu te lasă istoria şi geografia. Şi atunci, te înfurii şi 
zici că eşti cel mai grozav şi mai original şi vrei să fii ca tine, dar, de fapt, 
nici nu mai ştii cum eşti. Şi din asta iese o brambureală care e aşa cum 
e, dar se oglindeşte perfect, atunci când se produce un monument.”
Fragment din Scrisoarea a şaptea (Către prietenii, rămaşi acasă...), 
semnată: Bata, datată: Frankurt am Main, 22 iulie 1998, din volumul lui 
Bata Marianov, Trecerea nimicului prin ceva, Editura Crater, Bucureşti.

Monumentul de for public 
între artă și kitsch (1)
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Într-o după amiază incertă de sâmbătă am cotrobăit 
prin parcul comunei Șag, nu departe de Timișoara, 
în căutarea unui monument de for public evadat 
din clișeul posac al atâtor altora care împovărează 
cazon parcurile satelor din Banat. Acestea de pe 
urmă le putem găsi peste tot, repetitive și lipsite de 
originalitate,  sub înfățișarea unor stâlpi tronconici 
deasupra cărora planează un vultur cu aspect de 
cioară așezată stângaci peste o cască soldățească. 
Monumentele acestea evocă posterității jertfa 
utilă (inutilă!) a oamenilor din prima și a doua 
conflagrație mondială. Aceasta de pe urmă a dat 
naștere altor monumente cu iz de artă sovietică și 
temeinic proletcultistă. Și monumentele de după 
primul război și celelalte din al doilea evocă (și 
comemorează),  în paralel cu bietele vieți irosite prin 
șanțurile tranșeelor prin străinătăți îndepărtate, și 
obtuzitatea estetică a puternicilor din autoritățile 
locale. Pe ici, pe colo răsar și excepții. Unele de talie 
mondială, cazul de la Târgu Jiu cu știuta, și pe drept 
unanim lăudata Coloană a Infinitului brâncușian. În 
rest, lipsă de originalitate și poezia golului indis-
tinct: adăugați aici și Lupa Capitolina mussoliniană 
– monument de for public de serie răspândit de 
propaganda fascistă a Ducelui peste tot prin lume, 
reluată mai nou în România de autorități municipale 
pe modelul celor din București, Cluj, Timișoara din 
vremea interbelică. Așadar mai peste tot criză de 
inspirație și ilustrare expresiv involuntară a semi-
doctismului, a suficienței, a subculturii de stat. Dacă 
apar și alte monumente, ele tulbură, enervează, scot 
din minți, provoacă pentru că sunt cât de cât vii , ori 
așa fiind, nu dau pace ălora care vor ca totul să fie 
peste tot la fel.

Despre cel de-al doilea autor 
al îngerului amărăștean
Ne aflăm în localitatea Șag, vizavi de un centru 
cultural pustiu în geamurile căruia tronează un 
afiș anunțând cursuri de dans la un preț convena-
bil. Peste drum de Centru, înconjurată de un gard 
scund de fier forjat: ARTA! Autorul ei: Mircea Roman, 
prieten cu marele sculptor de obârșie timișoreană 
Paul Neagu, trăitor multă vreme ca și acesta la 
Londra, repatriat, laureat al unui premiu de mărime 
care te pun pe gânduri și-ți stârnesc compasiunea 
mai degrabă decât furii fundamentaliste împotriva 
celor care le neagă existența. Un demers, acesta 
al sculptorului, care seamănă cu  premărirea prin 
gravură a personajelor biblice prin punerea lor în 
oglindă cu cerșetori, obdachloseri și boschetari în 
creația de gravurile lui Rembrand pe care le-am 
văzut mai zilele trecute în Muzeul de artă din oraș. 
Așa și cu îngerul amărăștean al monumentului 
dedicat morților din cele două războaie pe care 
comuna Șag i-a dat istoriei, laolaltă cu un număr de 
civili împușcați din pricini obscure tot atunci. Numai 

Dincolo de 
bicisnicia vremii
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realizări, profil puternic asemenea îngerilor 

domniei sale care sunt niște amărășteni 
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că aproape la fel de important ca arta monumen-
tului de for public este și îndărătnicia celuilalt 
autor al monumentului, inginerul Gheorghe 
Sârbovan, pe care l-am dibuit în casa domniei sale 
nu departe de parc și monument. După câteva 
semnalizări sonore prin veranda semipustie a 
casei, am reușit în cele din urmă să stăm de vorbă. 
Cu toate că este chinuit de Parkinson, autorul 
Monumentului mi s-a părut la fel de tonic ca în 
anii 90 în care ne-am cunoscut din  astrale con-
juncturi... politice. Inginerul nostru a făcut parte, 
în anii de început ai democrației autohtone, din 
Partidul Alianței Civice. Gheorghe Sârbovan a 
câștigat un mandat de primar între anii 1992-
1996 în Șag. Traiectoria sa politică ilustrează de 
minune destinul politic al intelighentsiei uman-
iste (și nu numai) implicată după revoluție în 
politica de partid. Primarul pachist a fost, înainte 
de toate, un om onest în funcția sa (lucru de 
mirare astăzi). Îmi amintesc că în anii aceia se 
pregătea frenetic marele jaf național. PAC-ul era 
un partid mai degrabă dedicat binelui public prin 
oamenii săi (mare parte dintre ei, desigur nu toți), 
animați de idealurile politice ale Proclamației 
de la Timișoara. S-a spus atunci, de către viitorii 
țapinari ai averii naționale, cu privirile și rostir-
ile lor știutoare care aduc aminte de șăgălnicia 
ipocrit-demagogică a politrucilor contemporani, 
că pachiștii de felul primarului Sârbovan n-ar fi 
potriviți pentru politică deoarece erau ”lipsiți de 
pragmatism”. În dosul acestei vorbe mincinoase 
se ascundea dorința (pragmatică, desigur) de a 
fura. Obșteasca dorință autohtonă de îmbogățire 
prin demagogie și minciună de partid. Imaginați-
vă un primar precum Gheorghe Sârbovan, care 
avea (are) în casă un aprig tablou Diodor Dure, 
alături de icoane de colecție pe sticlă, imaginați-
vă administrând, acest om cu aceste ”apucături”, 
o comună periurbană, cu terenuri intra și ex-
travilane care valorau milioane de mărci încă de 
pe atunci. Imaginați-vă ce enervare, ce tumult, 
câtă ură. A și pierdut alegerile în favoarea unui 
”pragmatic” mecanizator agricol de la partidul lui 
Ion Iliescu, prin care s-au deschis, tot pragmatic, 
băierile îmbogățirilor peste noapte. Bineînțeles 
că primarul de atunci nu a ridicat monumentul 
în timpul mandatului pentru că nu avea nici bani 
și nici nu a dorit să apeleze la sponsori care l-ar 
fi înrobit cu obligații care să le stingă pofta de  
averi ilegale. Ideea i s-a năzărit de la o emisiune 
televizată în care a aflat despre sculptura lui 
Mircea Roman. Așa a început epopeea Monu-
mentului de for public de artă modernă din Șag. 
Un alt prilej s-a ivit la un congres al partidului 
de la Alba Iulia unde l-a cunoscut pe unul dintre 
marii colecționari de artă românească, doctorul 
Sorin Costina din Brad, care i-a dat toate datele 
ca să-i înlesnească  întâlnirea cu Mircea Roman la 
București. Lucrurile au apucat de aici pe un făgaș, 
care, chiar dacă nu a fost lipsit de hopuri și hâr-
toape, a sfârșit prin vernisajul din anul 2000 când 
monumentul a fost dezvelit.  

Au mai contribuit:
Crișan Nicolae, 100 grame bronz
profesor Sas Teofil, 50 kg. Bronz
inginer Mlădinaș Florica, proiectul de 
rezistență
economist Ușvar Dan, Arad, patron care mi-a 
vândut granitul din import fără a percepe 
beneficiu
Soclul a fost făcut de Ciupei Ion și 
Bobișteanu Marcel,
Scrierea prin sablare Doczi Iosif”
*
Am reprodus întocmai lista donatorilor, cu 
tot cu prețuri, materiale, oameni, mărinimii 
și indiferențe, cum fu aceea a Primăriei care 
a ”binevoit să dea 406 mărci” într-o comună 
plină de bani, interese, oameni de afaceri, 
terenuri extra și intra. Până la urmă, poate 
că e mai bine așa, monumentul a fost ferit 
de interesele autorităților locale și apetitul 
dumnealor cultural care i-o fi îndemnat 
să considere îngerul lui Mircea Roman o 
blasfemie a drăgălășeniilor de prin verande, 
broderii și icoane din târgurile și iar-
maroacele de la mănăstiri și rugi. Altfel – aici, 
prin truda unui iubitor de artă autentică, din 
aceea care nedumirește, stârnește supărări 
și dispreț. Acesta este, până la urmă, destinul 
monumentele de for public cu miză estetică. 
Trăiesc doar când sunt susținute de civili și 
de societatea civilă. Exemplul de răsunet 
universal pomenit de gargara acelorași polit-
icieni locali și centrali rămâne (și ea!) ispravă 
civilă: Coloana Infinitului și Masa Tăcerii din 
Târgu Jiu. Toți le ridică în slăvi și le ignoră cu 
totul când arta vie se naște astăzi asemenea 
Coloanei. Nu învățăm niciodată din istorie 
pentru că trăim prea adesea înțărcuiți în 
bicisnicia vremii!
Daniel Vighi

Posteritatea 
dintr-un dosar gălbejit de ani
Iată câteva informații, așa cum le-am găsit într-
un dosar gălbejit de ani pe care mi l-a pus pe 
masă ”autorul” civic al monumentului : 
”Prezent la București pentru aprobarea unor 
investiții l-am vizitat pe domnul Mircea Ro-
man la atelier. Interesat de lucrare, la șase 
noiembrie 1995 mi-a trimis un proiect, am fost 
încântat așa că l-am invitat la Șag pe douăzeci 
și șase noiembrie. După ce am depășit delicata 
chestiune financiară i-am acordat un avans de 
2500 mărci germane. La 14 mai 1996 m-am 
întâlnit cu domnul Roman la Arad pentru a 
vedea pozele machetei, mi-au plăcut atât de 
mult încât l-am îmbrățișat pe artist. În prezent 
macheta, executată în lemn, este expusă per-
manent la Muzeul de artă modernă București, 
dar în iunie 1996 lucrarea s-a blocat financiar 
eu nemafiind ales primar, după doi ani m-a 
salvat sora mea Lia, medic stomatolog la Viena, 
așa că în 1998 am încheiat la Șag cu domnul 
Roman un contract pentru încă 5200 de mărci 
germane, plătibile eșalonat până la termin-
area lucrării. Statuia reprezentând un înger 
de bronz a fost terminată în 1999 iar soclu din 
beton placat cu granit roșu realizat prin grija 
mea în aprilie 2000. Și iată-ne la 27 aprilie 2000, 
de Joia Mare, în ziua vernisajului. Ca fondator 
am expus etapele realizării monumentului, 
bugetul, și le-am mulțumit domnului Mircea 
Roman și donatorilor. Sfințirea monumentului a 
fost celebrată  de preotul Bisericii Martirilor din 
Timișoara Ioan Brânzei și de preotul romano-
catolic din Șag Johann Wirschl. Au fost prezenți 
artiști plastici și critici de artă din Timișoara 
și București: Andrei Medinschi, Ciprian Rado-
van, Giuri Kazar care au elogiat lucrarea. Au 
cântat corurile bisericilor din Șag printre care 
erau mulți veterani de război. Monumentul a 
costat 13.206 mărci germane: 7700 statuia de 
bronz, 2965 mărci soclul, 941 de mărci scrierea 
numelor pe placa funerară, 660 mărci transpor-
tul, 640 mărci gardul împrejmuitor din fier, 300 
mărci, alte cheltuieli. 
Donatori: 
Sârbovan Lia: 7000 mărci
Sârbovan Gheorghe 2648 mărci
inginer Jurchescu Mihai, 724 mărci
inginer Niste Gherhard, 550,
inginer Țîrcă Ilarian, 424 mărci
Primăria 406 mărci
Langhel Peter 400 mărci,
Husti Iacob, 360 mărci,
economist Lucian Aurica, 325 mărci,
Gabor Anton 100 mărci,
căpitan Fănuț Ioan, 100 mărci,
inginer Cotabițiu Sorin, 90 mărci,
Ciupa Tinel 50 mărci,
subinginer Petricaș Florin, 40 mărci

Gheorghe Sârbovan

Posteritatea 
dintr-un dosar gălbejit de ani

Daniel Vighi
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Ca în poemul sonet de liubov, trist al lui Dumitru Crudu, luna decembrie s-a dovedit 
a fi o perioadă a tuturor posibilităților și, mai ales, un timp prielnic evenimentelor cul-
turale. Așa se face că, după dubla lansare de carte (Lecturi parțiale. Librăria de nișă de 
Viorel Marineasa și Graffiti cu Țuțea. Eseu despre nesemnificativ de Daniel Vighi), aula 
Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timișoara a găzduit, în cadrul 
„Samovarului literar”, întâlnirea poeziei cu jazzul. 
Completată de recitalul de jazz și de lansarea revistei culturale „Jazz Club Buve”, lectu-
ra de poezie a serii a reunit trei scriitori ale căror nume sunt deja cunoscute în spațiul 
literar românesc. E vorba despre Dumitru Crudu, Alexandru Vakulovski și Moni Stănilă. 

Samovarul 
cu poezie și jazz
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Probabil cel mai des asociat cu fracturismul 
pe care l-a inițiat împreună cu Marius Ianuș, 
Dumitru Crudu e un autor complex, consacrat 
nu numai în poezie, dar și în proză sau drama-
turgie, piesele sale fiind apreciate și jucate în 
străinătate. Provocat de Daniel Vighi, Dumitru 
Crudu a vorbit despre „Manifestul fracturist” și 
începuturile poeziei fracturiste. În același reg-
istru al începuturilor, Dumitru Crudu a lecturat 
câteva dintre primele texte publicate, cuprinse 
și în antologia Falsul Dimitrie (Cartier, 2014). 
Ludicul, aparițiile și disparițiile misteriosului 
motan Petrache, dar și poeziile lui John Berry-
man care își fac loc printre oi, vaci și țânțari au 
conturat ineditul atmosferei lui Crudu.
O mică schimbare de registru și dinamică se 
va face prin poezia lui Alexandru Vakulov-
ski, textul său puternic ancorat în realitate 
transpunând tensiunile recente din spațiul 
ucrainean și confruntarea cu moartea aflată 
într-o absurdă expansiune. Decupajul tranșant 
al versurilor și imaginile percutante din poemul 
încă un jurnalist a fost omorât se acumulează 
într-un crescendo, până în punctul deconstru-
irii și reconstruirii succesive a imaginii morții 
„moartea nu a mai fost atât de aproape/ o 
urmărim în direct de la Kiev/ uite oamenii/ uite 
coasa/ uite automatele kalaşnikov/ uite nu mai 
sunt oamenii/ uite cum moartea se întinde pe 
jos/ într-o baltă vie// cu sufletul la gură/ oame-
nii înconjuraţi de baricade/ cântă”.
În aceeași formulă a „scriitorilor basarabeni” a 
citit și Moni Stănilă, poetă născută la Tomești 
și foarte legată de spațiul literar timișorean. 
Sigur că Moni poate fi cu ușurință încadrată 
în categoria basarabenilor și asta o motivează 
foarte bine Alexandru Vakulovski într-un post 
de pe blogul său: „Trebuie să recunosc că Moni 
face mai multe pentru literatura română din 
Basarabia decât mine, deşi eu sunt cetăţean 
moldovean.” Fost referent literar al cenaclului 
„Pavel Dan” și fondatoarea și moderatoarea 
cenaclului Republica al Bibliotecii Naționale 
din Chișinău, Moni Stănilă a citit câteva texte 
dintr-un volum în pregătire care, prin imaginea 
celor trei personaje masculine „tata”, „taica” și 
„ticu”, refac treptat mica istorie a rădăcinilor 
genealogice.
Această formulă a întâlnirii poeziei cu jazzul s-a 
dovedit a fi una cât se poate de inspirată. Seara 
a fost una plină, cu poezie și muzică bună, și 
cu un public pe măsură. Este un proiect care 
merită cu siguranță continuat.

Ana Pușcașu

Samovarul 
cu  poezie  și jazz

Fotografii: Liviu Tulbure
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Horia Făgărăşanu (pian) şi soliştii Amalia Preda, 
Alexandra Stoienescu, Maria Boldan, Andrea 
Roşu şi  Vadim Cruşcov au fost protagoniştii 
primului eveniment organizat de Jazz Clubul 
Buve cu ocazia lansării revistei omonime în Aula 
Bibliotecii Centrale Universitare “Eugen Todor-
an” din Timişoara în decembrie 2014.
Profesorul şi muzicianul Horia Făgărăşanu, în 
prezent lector doctor la Facultatea de Muzică 
a Universităţii de Vest din Timişoara, un mare 
admirator al pianistului Bill Evans, a pregătit 
de-a lungul anilor mai multe generaţii de 
pianişti, solişti şi soliste. Făgărăşanu este nelipsit 
aproape în fiecare an de la faza de concurs a 
Festivalului de Jazz de la Sibiu. Sub îndrumarea 
lui, în toamna anului 2014, Amalia Preda, 
studentă la Facultatea de Muzică din Timişoara, 
a obţinut Premiul pentru cea mai bună solistă.

Maria Boldan şi Vadim Cruşcov sunt elevii 
solistei şi profesoarei de canto, Leila Beatrix 
Imre, care în cadrul asociaţiei pe care o conduce, 
Beart International Association, se ocupă de 
tinere talente cu calităţi vocale deosebite. Maria 
Boldan la doar 14 ani este unul dintre acestea.

Samovarul 
cu poezie șijazz

Amalia Preda Andrea Roşu Maria Boldan Alexandra Stoienescu

Vadim Cruşcov

Horia Făgărăşanu

Fotografii: Liviu Tulbure
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Alexandru Potcoavă 

 Rama de metrou tocmai pornise din staţia Charonne. Călătorii care nu 
prinseseră un scaun liber se rezemau de pereţi şi uşi sau încercau să se agaţe 
de o bară. Odată ce toţi îşi găsiră locul şi foiala încetă, privirile pasagerilor se 
fixară care în tavan, care pe geamuri sau în ceafa vecinului, evitând în orice caz 
să se intersecteze cu altele. Norocoşii ce stăteau jos îşi putură scoate cărţile şi 
se scufundară în lectură. Alţii frunzăreau revistele distribuite gratuit. Mulţi din 
cei ce se legănau pe picioare ascultau muzică sau audio-bookuri la căşti. Ceilalţi 
se delectau cu valsuri şi polci clămpănite la acordeon de un muzicant matinal 
sau încercau să le ignore. Într-un colţ, un cuplu de turişti indieni zgâria cu nasul 
o hartă de buzunar, comparând mereu punctele marcate pe traseu cu bulinele 
luminoase ale afişajului electronic. Zgomotul boghiurilor acoperea monoton 
aproape orice discuţie. Câţiva îşi dregeau odihna insuficientă cu un pui de somn. 
Trei boschetari ghemuiţi direct pe podea îşi începeau ziua cu o sticlă de vin roşu.
 - Atenţie, stimaţi pasageri. Suntem informaţi că în primele două va-
goane au fost semnalaţi hoţi de buzunare, se auzi din difuzor vocea conduc-
torului. Pentru siguranţa dumneavoastră, sunteţi rugaţi să vă supravegheaţi 
îndeaproape bunurile personale.

Avertismentul
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 Mâinile abandonară barele şi se strânseră imediat pe lângă corp, pal-
pând şi asigurând buzunare şi poşete. Căştile ieşiră din urechi, cărţile şi ziarele se 
închiseră în poală, fundurile se strânseră, iar hainele fură adunate pe burtă. Privir-
ile prinseră să alunece în jur, cântărind pericolul cu pase scurte. Dacă se întâl-
neau, coborau brusc şi începeau să amuşine oblic. Nimeni nu dorea să se vadă 
că-i suspectează pe toţi sau să constate la rândul lui că e considerat infractor de 
ceilalţi. Ţiganul făcu o pauză între melodii cât să-şi adune monedele din pălărie 
şi să le ascundă într-un ciorap, apoi îşi continuă repertoriul. În această tensiune, 
vocea veselă ce rosti numele următoarei opriri, Voltaire, provocă un oftat general 
de uşurare. Numai ce opri metroul când toate uşile zburară în lături şi majori-
tatea călătorilor ţâşni din primele vagoane înghesuindu-se în al treilea. În urmă 
rămaseră doar câţiva din cei aşezaţi, care îşi întinseră picioarele pe banchetele de 
vizavi şi adormiră la loc, plus turiştii, nedumeriţi de toată întâmplarea.
         Metroul porni mai departe. În al treilea vagon nu mai încăpea acum nici 
un ac. Pasagerii se aglomeraseră ca sardelele în conservă. Toţi ochii se pironiseră 
în tavan. Muzicantul îşi lăsă acordeonul la picioare, scoase un nai şi improviză 
după o compoziţie pariziano-iudaico-românească de Vladimir Cosma prinsă din 
ceva comedie. O bună dispoziţie difuză amestecată cu melancolie îi cuprinse pe 
cinefilii cunoscători. Unii seniori începură să ţină tactul, tropăind încet pe podea, 
când conductorul se auzi din nou:
 - Atenţie, stimaţi pasageri. Suntem informaţi că în primele trei vagoane 
au fost semnalaţi hoţi de buzunare. Pentru siguranţa dumneavoastră, sunteţi 
rugaţi să vă supravegheaţi îndeaproape bunurile personale.
 -Cât de îndeaproape? încercă un domn să zâmbească. Că deja le păzesc 
pe ale tuturor din preajmă: am un portofel presat pe inimă, o poşetă înfiptă în 
ficat şi alte două în rinichi. Un hoţ, ca să ne fure, ar trebui să folosească un levier 
să ne despartă. Chestie pentru care i-aş fi chiar recunoscător, după care l-aş da, 
desigur, pe mâna poliţiei!
 O femeie îşi lăsă bărbia în piept. Leşinase, dar nu avu unde să cadă. 
Ceilalţi transpirau din greu, încercând să arunce câte un ochi în jur fără să lezeze 
onoarea cuiva.
 - Saint-Ambroise, spuse vocea bucuroasă şi puhoiul uman se revărsă pe 
peron spre vagonul al patrulea, înghesuindu-se fără pardon. În vagonul dinainte 
rămaseră câţiva turişti americani şi bătrâna ce leşinase. Eliberată dintre ceilalţi, 
se prăbuşise pe podea. Străinii o culcară pe două scaune şi îşi văzură de hărţi, 
convinşi că tocmai ce fuseseră părtaşi la un flash-mob parizian. 
 Abia instalată în penultimul vagon, sufocată dar demnă, mulţimea 
continuă călătoria. Oamenii umpluseră şi spaţiul dintre banchete, iar cei până 
atunci aşezaţi se ridicară pe scaune. Ţiganul lăsă naiul pentru o muzicuţă şi 
exersă câteva teme de western.  

 - Atenţie, stimaţi pasageri, zise conductorul. Suntem informaţi că în primele 
patru vagoane au fost semnalaţi hoţi de buzunare. Pentru siguranţa dumneavoastră, 
sunteţi rugaţi să vă supravegheaţi îndeaproape bunurile personale.
 - Care bunuri personale, că aici nu mai există persoane! Zici că ne-ar duce în Gu-
lag! silabisi un moş. Bine ar fi, că atunci eram tânăr iar acolo aveam aer curat şi răcoare. Pe 
când aici sunt bătrân şi mă topesc. În sfârşit, măcar am dovada că iadul capitalist există! 
 - Ce Gulag, vorbi cineva din spate. Auschwitz! V-o spune unul care a fost plimbat 
şi acolo şi dincolo. Dar aveţi dreptate cu iadul capitalist. Iată-l! E plin de drepţi.
 Câteva capete se clătinară aprobator, dar oamenii nu puteau să scoată la iveală 
pumni comunişti, căci mâinile tuturor erau pliate peste buzunare de la urcare. Ochii ieşiţi 
din orbite de efort ai potenţialelor victime refuzară să mai caute agresori şi se închiseră.
 - Oberkampf, anunţă vocea încântată şi toţi acei călători care în aparenţă se 
împăcaseră cu soarta izbucniră în fugă spre ultimul vagon. Trebuiau să ajungă la slujbă, 
mai puţin bătrânii care n-aveau ce face acasă şi boschetarii care n-aveau nici una nici alta, 
dar ţineau în acelaşi timp să se delimiteze de pleava societăţii. Nu era aşadar altă cale 
decât să se îndese unii în alţii până la pierderea cunoştinţei. Ţiganul puse muzicuţa la loc 
sigur, îşi drese glasul şi se lansă într-o doină de jale cu înflorituri complicate. 
  - Atenţie, stimaţi pasageri. Suntem informaţi că în toate cele cinci vagoane 
au fost semnalaţi hoţi de buzunare, anunţă conductorul placid. Pentru siguranţa 
dumneavoastră, sunteţi rugaţi să vă supravegheaţi îndeaproape bunurile personale.
 - Dar nu se poate! sări o doamnă. Indivizii aceştia nu mai au pic de ruşine!  
 - Ce Gulag, ce Auschwitz? mormăi un tânăr. Ai zice că următoarea staţie e Bas-
tille. Închisoarea, nu opera. Deşi prima arăta mai normal şi avea şi acustică mai bună. 
 - Mă piş pe revoluţia franceză! urlă altul. Uite unde am ajuns!    
 - République, spuse vocea pe un ton triumfător. 
 Mulţimea se scurse afară şi năvăli pe trepte spre ieşire, răsturnându-l pe muzi-
cantul cu pălăria întinsă. Omul se ridică, se scutură de praf şi reveni în primul vagon. Cu 
acordeonul desfăcut pe piept, îşi lăsă pălăria pe podea şi aruncă în ea câteva monede 
ca momeală. Ajunşi sus în piaţă, foştii comilitoni făcură câţiva paşi, se întoarseră ca la un 
semn şi se priviră acuzator, fără rezerve, înainte să-şi vadă de drum. 
 Fetiţa îşi împinse nasul spre obrazul conductorului şi-l pupă. Tatăl o îmbrăţişă.
 - Hai, fugi la şcoală. Când termini, mă aştepţi cuminte pe peron până vin şi 
atunci te las să spui numele staţiilor până acasă.  
 Eleva coborî. Părintele porni metroul aproape gol spre Temple.  
 - Sper că le-a fost  învăţătură de minte. Dacă şi acum mai depune unul plângere 
că m-a văzut cu cineva în cabină...

(text din volumul de proză scurtă  Ce a văzut Parisul,  Ed. Herg Benet, București, 2012)
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dacă n-aş fi fost silit să vorbesc,
n-aş fi vorbit niciodată.
până la şase ani nu mi-au cerut-o
şi a fost bine, pentru că stăteam sub vorbire
ca sub un clopot de fontă perfect ermetic.

ascundeam acolo o ştiinţă
pe care, la şase ani, m-au silit să o pierd.
îl vedeam pe înger nu în somn, ci aievea,
ziua-n amiaza mare,
când realitatea e de netăgăduit.

nu i-am iertat nici pentru faptul că m-au dat la şcoală,
unde a trebuit să vorbesc,
iar mai târziu să mă străduiesc să le seamăn
celorlalţi, care vorbeau de zor
şi dădeau din mâini şi din picioare,
năucindu-mă cu viaţa lor.

chiar şi astăzi vorbesc doar cu spaimă,
pentru că locuiesc tot acolo, sub clopot,
iar vorbirea îmi face rău.
n-am nimic de spus în vorbire umană,
unde totul este întâmplare şi zarvă.

mă prefac însă cu o anume dibăcie
că vorbesc, iar afară se aud
sunete aproape omeneşti,
dar în gâtlej e un muget analfabet şi inform,
care n-are de a face cu vorbitul.

mai rău e însă că ştiinţa tăcerii mele s-a dus,
s-a dus şi îngerul care mi-a stat 
la căpătâi până la şase ani,
s-a dus şi omul care putea fi alt om,
tăcând în aşa fel încât la capătul
multor ani de muţenie, să poată dezvălui
ştiinţa cea mai neiertătoare a ştiinţelor,

singura care ar fi putut face moartea mai suportabilă
şi maşinile mai îngăduitoare.

ioan es. pop
nu ştiu ce l-a apucat pe tatăl meu să-njuge boii la car
la doişpe noaptea, să mă trezească şi să-mi spună hai.
eu după ce mor dorm somnuri lungi. unde, am zis,
a zis: la şomcuta mare. ce putea să-l mîne pe el
în miez de noapte tocmai la şomcuta mare,
la atîta drum de satul nostru? şi de ce să nu ia
autobuzul, dimineaţa la şase, de ce să umblăm
patru ceasuri încolo, patru ceasuri încoace
cu mersul moale şi greoi al boilor noştri?

dacă-i pe-aşa, n-o să mă mai prindeţi acasă de-acum prea devreme,
n-o să mă trezesc în miez de noapte pentru o nebunie ca asta.

şi-atunci se apropie ea şi zice: scoală, dragul mamei, tatăl tău
tocmai pleacă să te-aducă de la şomcuta,
du-te să-l ajuţi să te ridice,
de trei zile zaci acolo fără suflare.

şi abia de-au ajuns să ne dea de ştire astă seară,
dragul nostru.
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peste drum de crîşma unde stau şi beau
e biserica. eu şi părintele ne pîndim de mulţi ani.
aş vrea să-l slujesc şi eu pe dumnezeu dar mi-e teamă.
ar vrea şi el să bea cu mine dar n-are curajul.

atunci ridică înspre mine crucea cu mînie
şi mă ameninţă şi atunci ridic şi eu înspre el
halba cu bere şi-l ameninţ
şi bat furios din picioare şi se mînie şi el
şi dă îndărătul ferestrelor din picioare şi mîini.

poate nu ar trebui să vin duminica la birt
chiar de la şapte dimineaţa, el îşi începe
slujba la nouă. dar la şapte, exact la şapte
se furişează şi el în altar şi începem să ne facem semne.

două ceasuri ne pîndim fără-ncetare. cînd începe slujba
nu mai e acelaşi om: le spune alor lui
vorbe întortocheate, saltă vocea, greşeşte predica, se întrerupe
şi în tot răstimpul ăsta dă de mai multe ori fuga-n altar,
ridică perdelele, mă caută şi începe să dănţuiască
şi bate cu crucea-ndrăcit către mine.

ameninţă gata să spargă ferestrele. 
şi eu mă înfurii atunci şi mai grozav şi ridic
halba de bere mai sus şi el iar fuge dincolo şi le vorbeşte
credincioşilor, dar nu rezistă prea mult, îşi zice
predica prea degrabă, se grăbeşte să se descotorosească
de ei mai devreme, să poată reveni la fereastră.

probabil şi în predică vorbeşte tot de mine şi păcatul meu.
aşa cum eu alor mei le vorbesc în birt  mereu de el.
într-o zi vom intra în biserică, cu căpăţînile plecate,
toţi noi ăştia luaţi de soartă şi daţi peste cap
şi părintele o să ne ierte şi-o să ne dea binecuvîntarea.

o să facem atunci un chef pe cinste, părinte,
întotdeauna plătesc eu, poţi bea liniştit, 
noi n-avem cui te pîrî. şi după aia o să ne mutăm să bem la tine,
o să fie duminică seara tîrziu, n-o să ne vadă nimeni.

dar încetează să mă mai ameninţi, mi-e acum atît de frică
de cei ce mă ameninţă cu viaţa veşnică, părinte.

glossă
când te fereşti, fereşte-te de tine. nu bea băutura care-ţi face bine. nu mânca
nimic din ce îţi place. iubeşte numai ce dispreţuieşti. când e vară, îmbracă 
paltonul. nu visa. du-te la bal ca la spital. stinge ţigarea.

n-avea grijă de ziua de mâine, e tot cea de ieri. bate capul să-nţeleagă fundul. 
deprinde-te cu nefiinţa, se naşte odată cu tine, e tot a ta. nu dormi. nu te trezi. 
când nu dormi, stinge-n tine setea de-a fi om. stinge ţigarea când pleci. 
deplânge doar uşorul, nu şi greul. stinge ţigarea.

adu-ţi aminte că ai dispărut deja ieri. stinge ţigarea mai iute. iartă răul celui 
care-ţi face bine. pune-ţi-l paznic pe cel ce te fură. râde când îţi sare sângele 
pe gură. umple cu absenţă locul în care eşti aşteptat. papă lapte. stinge 
ţigarea. fă-te singur şi străin pentru cel care-ţi cere tovărăşia. dezi-te şi de 
adevăr, şi de minciună.

ca să nu fii ucis, arată-te gata să mori. stinge ţigarea. disperă speranţa. spune-i
lui văru-tu că-mi datorează cinci sute. nu uita că toate s-au făcut în lipsa ta. 
deci spune-i să-mi aducă banii cel târziu poimâine. deci poţi oricând dispărea.

teme-te de noroc. descoperă-te când eşti gol. acoperă-te când eşti plin. stinge
ţigarea. nu te simţi întreg câtă vreme te afli în trup. când dispari, dă erată. 
bea mult. sau nu bea mult. fumează. sau stinge ţigarea. obişnuieşte-te cu
neadevărul adevărat.

dacă-ţi vine să urli, ţine-ţi ţipătul sub glotă până se face dulce ca mierea. 
leapădă-te de tot ce îţi pare că ştii. învaţă să nu ştii. luptă pentru contra ta. 
fă-te că eşti mereu altcineva şi într-o zi vei chiar fi. stinge ţigarea.

ca să nu birui vreodată, aliază-te cu cei slabi. la amiază, spune-ţi că 
s-a-ntunecat deja. pe cei care-ţi sunt datori plăteşte-i să-ţi amâne plata. 
îndulceşte ceaiul cu fiere. trage perdelele. stinge ţigarea.

acum, că am rămas doar între noi, să recunoaştem că de fapt nu suntem doi. 
eu sunt nimeni, tu eşti nimeni, suntem de o singură fiinţă. hai, iute, să ne 
rugăm cu credinţă. 

deci îngenunchează, aprinde-ţi ţigarea, dă drumul la radio şi începe 
rugăciunea: „este frig, nimeni veghează deasupră-ne, aici încetează emisiunea“.
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In afara poveştilor fantastice şi a povestirilor despre vitejii graniţei 
otomane (hikâye), în cronica lui Elhadj Ibrahim Naimeddin au mai 
fost incluse cântece populare türkü transmise, uneori compuse 
de aşik, barzi sau rapsozi populari muzicieni ca de pildă Gevheri, 
Aşik Omer sau Gazi Derviş Hasan din Timişoara. Acest rapsod din 
urmă s-a bucurat de o mare preţuire şi popularitate în rândul lo-
cuitorilor otomani din Timişoara, care l-au recunoscut ca fiind un 
sfânt. Potrivit cercetărilor literare şi filologice întreprinse în Turcia, 
termenul de türkü s-a bucurat de o largă răspândire în creaţia 
literară orală din această ţară, denumind o mare diversitate a 
cântecelor populare. In schimb, în anumite împrejurări, termenul 
türkü a fost înlocuit, în funcţie de regiune, temă, text sau melodia 
cântecului, prin cuvintele şarkt, deyiş, hava sau ağiz.
Interesant este faptul că atât cântecul turc, cât şi poezia türkü 
creată de rapsozii aşik nu cer şi nici nu impun vreo unitate 
tematică, coeziune de idei sau continuitate în interiorul textului 
dat. Din punct de vedere tematic, strofele şi chiar versurile pot fi 
independente unele de altele, fără o legătură organică între ele. 
Singura regulă a compoziţiei constă în folosirea rimei şi aliteraţiei, 
determinând „tot jocul de asociaţii de idei, care uneori este 
mecanic”. Încă de la începutul veacului al XVl-lea, reprezentanţii 
diferitelor forme ale poeziei populare, precum şi cei care au 
transmis povestiri din genul hikăye, s-au numit aşik, cuvânt arab 
cu înţelesul de îndrăgostit. Mai târziu, adică în secolul XX, aceşti 
artişti ai cuvântului şi sunetului au fost socotiţi drept saz şa 
‘irleri (poeţii sazului sau poeţi populari), halk şa’irleri, operele lor 
alcătuind literatura aştkilor, remarcabilă prin bogăţia sa. Totodată, 
aceasta a reprezentat un curent cultural paralel cu literatura 
de curte. De aceea, centrele urbane prea puţin influenţate de 
literatura clasică otomană sau cele aflate la periferia Imperiului 
Otoman, precum şi mediul sătesc, le-au oferit rapsozilor climatul 
necesar compunerii şi receptării creaţiilor lor. Totodată, în mediul 
militar reprezentat de cazărmile ienicerilor, de bazele militare 
din ţinuturi îndepărtate de centrul Imperiului (Algeria, Tunisia, 
Arabia, Ungaria, Banat), rapsozii au creat literatura aşik, care, pe 
de o parte, a păstrat trăsăturile principale tradiţionale, iar pe de 
altă parte a dobândit culoare locală, specifică epocii şi ţinutului în 
care au trăit. In cronica sa, Elhadj Ibrahim Naimeddin îi aminteşte 
pe câţiva dintre rapsozii ieniceri din veacul al XVII-lea: Gevheri, 
Aşik Omer şi Gazi Aşik Hasan din Timişoara, care au reflectat în 
creaţia lor evenimentele militare ale vremii.

Trubadurii 
din Timișoara ai măritului Sultan
(fragment din cartea de excepție Cristina Feneșan, Vilayetul Timișoarei (1552-1716). 
Istoria Banatului otoman, Editura Ariergarda, 2014, comanda online la adresa editura.
ariergarda@gmail.com)
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În istoria culturală a Timișoarei,
 „Pod 16” însemnă 

nu doar primul club de jazz al orașului,
 ci și locul obligatoriu 

de întâlnire a elitei 
și boemei artistice din anii 90.


