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INTERVIURI

De vorbă cu Andrei Tănăsescu
Andra Apostu

Muzicianul Andrei Tănăsescu este alcătuit deopotrivă
din interpret și compozitor, părți indivizibile, inseparabile dintrun întreg. Pasionat de istorie și mereu alături de pian, prietenul
lui cel mai apropiat, este artistul care tratează cu umor dar și cu
profunzime ideile artistice care îl inspiră.
Andra Apostu: Domnule profesor Tănăsescu – eu așa
v-am cunoscut și e primul apelativ pe care îl rostesc cu mare
drag – sunt aici să vă iscodesc în calitatea dvs. de compozitor.
Nu aveți un număr mare de lucrări scrise, dar nu cantitatea mă
3
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atrage la muzica dvs. ci calitatea. Vă admir deopotrivă ca
interpret și compozitor.
Andrei Tănăsescu: Cantitatea nu e esențială. Eu am în
jur de... 30 de lucrări. Și sunt mulți compozitori care au scris
puțin dar au fost reprezentativi. Față de muzicile care s-au scris
în trecut, muzica din secolul XX a adăugat o condiție a
recunoașterii unui compozitor, cantitatea – care era total
neglijabilă în alte perioade mai vechi. Acum, prezența e foarte
importantă. Să fii mereu prezent. Rezultă o abundență
cantitativă care începe să treacă și dincolo de granița valorii,
pentru că nu totul e remarcabil.
De-a lungul timpului eu m-am ocupat foarte mult de
pian, de interpretare și în special de prime audiții. Majoritatea
sunt românești dar nu numai – am interpretat lucrări destul de
dificile din repertoriul international. Îmi vine acum în minte
concertul pentru pian de Joji Yuasa, alături de Orchestra
Națională Radio.
A.A.: Iar ipostaza de compozitor diferă pentru că...?
A.T.: Când compui nu mai e vorba de ceva „făcut”, pe
care tu îl pui în valoare, e ceva inedit! Punctul de plecare, prima
notă pusă pe portativ te face – păstrând proporțiile – un
demiurg, ești un creator. Chiar dacă vorbim despre o pastișă,
cum sunt muzicile de film ale lui Williams – cu mult Prokofiev
sau Rachmaninov care nu sunt de fapt, nici Prokofiev nici
Rachmaninov, e geniul lui Williams.
Iar când creezi poți să intri în spații noi, în zonele neo
neo neo... Nu se compară cu experiența unei partituri deja
scrise. Sigur, nu doresc să plasez compozitorul înaintea
interpretului sau să fac vreo poziționare de vreun fel; de altfel,
tot timpul ei au fost împreună – poate doar în secolul XX s-au
mai separat.
A.A.: Într-adevăr, pianul este marele dumneavoastră
prieten! Îmi amintesc încă din studenție, pentru că mi-ați fost
profesor de citire de partituri, dragostea dumneavoastră de a ne
exemplifica, de a cânta la pian...
4
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A.T.: Mi-a plăcut mereu mai mult să cânt decât să
compun. Pe de altă parte mai e ceva: în creație nu ai, totuși,
libertate totală. Nu poți fi 100% tu însuți pentru că depinzi de
mai mulți factori, de colegii de generație, de profesorii cu care ai
lucrat, etc.
A.A.: Și apropo de profesori, ce relație ați avut cu
Tiberiu Olah?
A.T.: În perioada în care am fost student, maestrul a
fost destul de bolnav, așa că, anul 5, cel al absolvenței, l-am
petrecut alături de Dan Constantinescu. Relația cu maestrul a
fost conștientizată mult mai târziu... Maestrul Olah a avut o
predispoziție superioară față de muzica clasică în contextul
generației sale, vizibilă și în muzica sa de film. Noi aveam de
parcurs diferite forme. Toate acestea pe care noi trebuia să le
studiem, să le parcurgem (temă cu variațiuni, sonată etc.)
plecaseră de la post-enescianism și deveniseră moderne.
Maestrul, ce să facă... trebuia să ne îndrepte spre acest
“aliniament” pentru că, după ce terminam facultatea, eventual
deveneam membri ai Uniunii Compozitorilor; când prezentam
lucrările la comisie, prima întrebare era: „al cui e acest
student?”. Lucrările pentru pian pe care le cântam eu, clasice și
contemporane, te „trăgeau” către un anumit gen. Mă aflam
cumva între exigențele maestrului și atracția către muzica
clasică, către ce cântam eu, în principal. Nu dădeam acest gen
deoparte, de principiu! Eram atent, foarte atent la ce îmi spunea
maestrul dar temperamental mă situam într-o altă zonă. Acest
lucru se traducea în întârzierea terminării unor lucrări. Eu
compuneam sonata iar maestrul mă întorcea din drum... Am dat
multe lucrări deoparte, pentru mulți ani! Pe multe chiar le-am
aruncat la gunoi. Când am făcut la un moment dat ordine în
bibliotecă și am găsit schițele acelea, am realizat... ce deștept
era maestrul și ce orb eram eu pe atunci! Câtă dreptate avea
maestrul și cât de puțină dreptate aveam eu!
Mai apoi, am trecut mereu pe la maestrul Olah, chiar și
după ce am absolvit; niciodată nu am prezentat ceva secției
simfonice, fără să le vadă maestrul înainte, chiar dacă nu mai
era oficial profesorul meu. Acum, după atâția ani... am rămas
5
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cu acest regret că nu m-am lipit mai mult de el. Regret
rezistența pe care am avut-o atunci...
A.A.: Există vreo legătură între muzicile de film ale
maestrului și cele pe care le-ați scris dvs.?
A.T.: Nu, pentru mine muzica de film a fost o activitate
ocazională pentru că cineva a renunțat la o colaborare și atunci
am acceptat eu.
A.A.: Și totuși nu a fost doar o ocazie pentru că ați
colaborat de mai multe ori cu Sorin Ilieșiu sau cu Cornel
Diaconu.
A.T.: Cu Cornel Diaconu am lucrat mai mult filme
politice: Salutări de la Agigea, Niște băieți grozavi, în general
filme contemporane din anii '80. În schimb, cu Sorin Ilieșiu am
putut să mai încerc anumite lucruri mai interesante, filme
documentare, cum a fost filmul Construct care este numai o
improvizație din punct de vedere muzical. La acest film a
colaborat și arhitecul Marcel Iancu, acum plecat in Israel. Eu
am improvizat la pian; a fost filmată o casă, Horia Murgu dirija o
orchestră imaginară iar eu cântam după cum dirija el. A fost o
experiență interesantă și unică – nu am nicio notă scrisă. După
ce am făcut toate astea, sigur ca materialul a fost montat și au
fost alese anumite gesturi pianistice potrivite pentru context.
A.A.: Tot în perioada anilor '80 ați compus o operetă.
A.T.: Se împlinesc chiar 40 de ani de la premieră! Chiar
a avut succes. Eu eram corepetitor la Operetă. A fost primul
meu loc de muncă. Maestrul George Zaharescu care era
director pe atunci, a avut ideea de a promova o piesă
tinerească – pe vremea aceea, instituțiile erau obligate să aibă
în repertoriu premiere de creații românești. Sigur că și noi
aveam capodopere românești, lucrările lui Gherase Dendrino,
de pildă, dar erau lucrări cu montări mari, grandioase. În felul
acesta, o anumită categorie de public, cel tânăr, nu venea la
spectacole. Eu tocmai intrasem în 1980 în Uniunea
Compozitorilor, iar George Zaharescu a apelat la mine, cum
spuneam, pentru a scrie o muzică pentru tineri, pentru această
6
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categorie de public. Lucrarea a avut foarte mult succes. Pentru
voce am mai scris, cum sunt de pildă liedurile pe versuri de Ana
Blandiana.
A.A.: Am observat că în foarte multe lucrări, spiritul ludic
este foarte bine dezvoltat. Ascultam Ciuleandra și observam un
umor fin, un liant între elementele pe care le-ați îmbinat cu atâta
meșteșug: vecinătatea cu muzica lui Bartok, segmentele
neoclasice, serialismul, și el prezent, și nu numai.
A.T.: Nu vă înșelați, dar nu întotdeauna acest gen de
abordare place. Asta e de fapt o parafrază. Eu am scris multe
parafraze. De exemplu, am scris multe lucrări de acest gen
pentru formația Trio Constaste. Acum lucrez la o parafrază
după Valurile Dunării. Problema e că în parafrază deraiezi. Iar
eu ajung deseori în zona umoristică. Uneori sunt și acuzat de
manierism – care poate fi grozav, ca la marii pictori din
neoclasicismul francez, dar la unii artiști, nu e neapărat un
aspect pozitiv. Manierismul se observă și la unii mari actori, în
sensul că indiferent de rolul pe care îl joacă, au o puternică
manieră personală de a trata lucrurile.
A.A.: Atunci nu mă înșel dacă afirm că umorul este
parte importantă din stilul dumneavoastră iar în momentul
parafrazelor alegeți să inserați umorul în locuri importante din
lucrare.
A.T.: Problema e profunzimea. Când profunzimea e
înlăturată prin umor, prin comic, atunci creația nu mai are
substanță. Când vezi Caragiale... mereu apare profunzimea.
După ce râzi în hohote de ce s-a zis, rămâi puțin pe gânduri.
Dacă nu e profunzime, compozitorul care face asta devine „un
băiat simpatic”, dar atât...
A.A.: Cred că noi, românii, tratăm cu umor multe situații
de viață și am observat apropierea dvs. de tradiție, și nu mă
refer doar la Ciuleandra. În ce zonă vă regăsiți apropo de
moșteniri românești, de bagaj cultural românesc?
A.T.: Eu nu mi-am propus să folosesc folclorul ca sursă
de inspirație. Pe de altă parte, am cântat foarte multă muzică
7
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românească; în afară de autorii contemporani care sunt
avangardiști: Nemescu, Dănceanu, Doina Rotaru etc., am
cântat foarte mult Enescu, Pascal Bentoiu, Theodor Grigoriu,
personalități foarte legate de moștenirea enesciană,
românească „clasică”. Cântând lucrările acestor compozitori,
ele mi-au intrat sub piele. Dar în general, eu sunt etichetat de
cei care ascultă lucrările mele, ca fiind foarte apropiat de
Skriabin și Mussorgski, și îmi asum asta, mai ales apropierea
de Skriabin. De fapt, mi-a plăcut impresionismul și am cântat
foarte mult din sfera asta stilistică, mai cu seamă
impresionismul rusesc, cel orientat către punctualism,
simbolism.
A.A.: În ce gen muzical vă simțiți cel mai confortabil?
A.T.: Dacă ar fi să compun cum mi-aș dori, aș scrie în
genul musicalului. Aș fi un om și un compozitor fericit! În
celelalte genuri e altfel, parcă ești mult mai dependent de
context. Într-un musical m-aș simți mult mai liber. Când sunt
încorsetat, e mai greu pentru mine...
A.A.: Vreau tare mult să vă întreb de reducția pentru
opera Oedip pe care ați realizat-o. Ați avut curajul să intrați întro zonă cu mari provocări. Povestiți-ne despre asta.
A.T.: Cât am fost corepetitor la Operă, am lucrat cel mai
mult cu soliștii și în acel timp am lucrat și opera Oedip. În 1993
când m-am înscris la doctorat, la Cluj, la maestrul Timaru, eu
neavând exercițiul scrisului, i-am propus maestrului să realizez
reducția operei Oedip cu o argumentație – dar nu a fost
acceptată în forma asta. Și a trebuit să fac și argumentația
teoretică la un nivel științific înalt, ceea ce pentru mine a fost
foarte dificil. Am păstrat primul act pe care îl făcusem deja și
mi-am luat doctoratul în 1998. În comisie a venit și maestrul
Octavian Lazăr Cosma care mi-a zis „... dar nu o lași așa, doar
cu actul I, trebuie să termini”. Am avut noroc de o bursă la
Paris, în 2007, la Cité des Arts și pentru că tot am fost acolo,
am decis să finalizez acest demers pentru opera Oedip; am
împrumutat o orgă mica de la Institutul Cultural din Paris. Am
făcut actul II și actul III la Paris și am făcut și actul IV când am
8
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ajuns în țară. I-am arătat și maestrului Cosma care s-a bucurat
mult că l-am finalizat! Am avut ceva probleme cu textul, eu
știind Oedip în limba română, așa cum îl lucram încă de când
eram corepetitor.
Vreau să le mulțumesc câtorva tineri muzicieni care mau ajutat enorm cu munca de editare: Cristina Uruc, Victor
Colțea și Mihai Murariu. Iar dacă o să mai am putere, ceea ce
nu știu, aș vrea să o reiau numai cu textul în limba franceză.
A.A.: Ce planuri aveți, lucrați la ceva?
A.T.: Am niște lucrări pe care sunt interesat să le termin.
Faptul că eu pot vorbi despre ele și ele poate că nu vor exista,
nu e un lucru rău. Sunt pentru diferite formații instrumentale,
camerale sau orchestrale, sunt muzici pe care le auzi... la un
moment dat. De exemplu, acum ce auziți? Muzici ușoare la
modă, semnale de la tv sau radio, muzicile profesionale cu care
lucrezi etc. Să zicem, o zi la conservator: te apropii, asculți,
auzi... iar rezultatul este parodic dar și sentimental, cu anumite
nostalgii, un fel de parafraze, evident cu umor.
A.A.: Vă mulțumesc.

SUMMARY
Andra Apostu – A Conversation with Andrei Tănăsescu
Andrei Tănăsescu, as a musician, is defined equally,
by performance and composition, inseparable and undivided
parts of a whole. He has a passion for history and he has
always the piano by his side, as his closest friend. He is an
artist that uses humour for his artistic ideas in a profound and
subtle manner. The conversation with him reveals his opinions
regarding not only his own music but also a few personal
perspectives on the Romanian new music tendencies.

9
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STUDII
Uncanny Soundscapes:
Japanoise, Masculinity and
the Joy of (Structured) Chaos
Maria Grăjdian

1. Introduction: Noise as anti-cathartic jouissance
The impact of an overpowering mechanical environment
has long been associated with industrial modernity. Throughout
the 20th century, the movements of Italian futurism and
surrealist automatism were inspired by it particularly between
the two world-wars, with the effect that modernist ideas of
mechanized personhood became part of the first imaginings of
industrial society transcending national borders. In a society
which oscillated between celebrations of technology’s powers
and fears of its dehumanizing consequences, the sudden
violence of mechanical noise was encompassed in its
spectacular relationship with the explosive growth of cities,
factories and technological warfare. From there, only two routes
of escape from the advance of noise into public culture became
gradually visible: the alienated return to the private property of
the individual inner-space or the internal embodiment of noise
by changing human perception. The former’s controlled space
appeared as a separation which could last only as long as one
could hide away from a debased technological environment; on
the other hand, the latter’s internal transformation of perception
seemed to give back control to the subject by making noise a
normal part of the individual sensorium.
10
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Both cathartic and compensatory Noise and its
Japanese cousin Japanoise stay as daunting symbols of this
quasi-impossible choice while simultaneously outstripping latemodernity’s fluid technological hybridities.
One of the paradoxical ideologies of postwar Japan
(since 1945) was that individuality ought to be cultivated in
order to prevent the reemergence of a fascist state, even as the
progression of national reconstruction called for the sacrifice of
the individual to the state. The rise of personal electronics and
their subsequent increasing customization allowed Japanese
citizens to instill in their individual choices of consumption a
sense of twisted heroism conflating social individuality with
national production of consumer technologies, even as the
mastery of technology increasingly lost its relation to political or
military independence. Eventually, industrial policy started to
feed culturalist interpretations back into Japan’s technological
consumption.
Based on participatory observation and empirical datacollection resulting from informal discussions with concertgoers, this papers analyzes the phenomenon of “Japanoise”,
defined as “noise music produced in Japan and/or by Japanese
musicians”. Merzbow (aka AKITA Masami 秋田 昌美, born 1956
in Tokyo) and Masonna (aka YAMAZAKI Maso/Mazo 山崎 マゾ,
real name YAMAZAKI Takushi 山崎 卓志, born 1966 in Kyoto)
deliver powerful case-studies: memorable recordings and
impactful performances in the underground of fashionable
locations (live-houses ライブハウス) overcrowded with hundreds of
overwhelmingly male audiences serve as foundation for the
current analysis. The phenomenological experience is socioculturally contextualized, emulated in “noise” as performative
display of an authentic self and resistance against conformity,
uniformity and the alleged superiority which comes from their
association, hence revealing the highest level of existential
transcendence: the consumerist strategies visible in the
Japanese society of late modernity turn out to be plain
symptoms of a forever-postponed confrontation with the
11
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individual reality, and not a sustainable solution in terms of
personal fulfillment and/or social cohesion.
To this outcome, I shall proceed in three steps: firstly, I
shall analyze key-features of Noise and Japanoise both
historically and systematically; secondly, I shall delve into the
mechanisms of rewriting the Noise, masculinity paradigms and
individuality structures encompassed in the phenomenon of
Japanoise while elucidating the appearances of Merzbow and
Masonna as case-studies; thirdly, in the Conclusion, I shall
discuss the antidote to Noise as escape, alienation, repression
in the concept of onkyô 音響 or “silence” as internalized
aggression, expectation and fulfillment at the same time.
Methodologically, I draw on 20 years of empiricphenomenological fieldwork in the slippery domain of Japanese
mass-media as well as on Japanese music in its various
concretizations. I observe the multiple layers of Japanoise as
musical phenomenon embedded in bureaucreatic structures of
administration and self-orchestration such as performance
politics, the economic supervision of brand-related
consumption, the socio-cultural management of performers and
listeners (Japanese and non-Japanese) as well as the
performances
themselves
and
their
meta-narrative
concatenations such as recordings, their marketing and the
critical literature. The sources consist of performance
attendance (summer 2018-early 2020), archive research of
Japanese documents and interviews with performance
attendees, Japanese and non-Japanese. This allowed me
unexpected insights into the mechanisms of production,
consumption, perception and processing of Noise and
Japanoise, inside and outside of Japan. Taking into account the
fact that the Japanese media and music industries are
extremely vivacious and almost painful in their superficiality with
a calculated momentary impact on audiences, Merzbow’s or
Masonna’s public presences over decades of uninterrupted
activity are a powerful reminder that determination, hard-work
and persistence are worthy assets in the hierarchy of human
12
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values – although not always forthrightly advertised as such
and regardless of the field of impact.
It can be said that Japanoise describes the productivity
of an experimental culture whose scattered subjects privilege
distortion and disintegration over authentic sources of
expression. Therefore, Japanese Noise invites to be taken
seriously in its creativity rather than compressing its diverse
forms into theoretical abstraction formulas. By paying attention
to how people create it, listen to it and experience it in their lives
without freezing its dynamic movement in place, one comes to
understand its underlying status as a play of power against
itself, within itself, resulting in a subject dissipating in that very
process which brought it into existence. This form of music is
neither complicit with ‘power structures’ nor against them;
instead, it is a staging of power as a type of symbolic exchange
described by Baudrillard as
“there was a time when power allowed itself
to be sacrificed according to the rules of this symbolic
game from which it cannot escape. A time when
power possessed the ephemeral and mortal quality of
what had to be sacrificed.” (Baudrillard 1993:27)

Because Noise impacts and alters the body’s relation to
its surroundings simultaneously with the perception/thinking
patterns related to the environment we are in, simply
theoretically dismissing Cartesianism – that is, the mind-body
dualism – does not explain the dissolution-like experience of
those placed in a context it occurs. Noise disrupts rational
mental control, but not in its fully literal comprehension: most
people accessing Noise music know to some extent what they
are getting and presumably extract some sort of desired
experience from their expectations and anticipatory desires.
While Noise does not block thinking processes, it blocks
attempts to structure meaning and coherence in those
processes, like in a coalescence which never ‘arrives’ and in
doing so, keeps our interest, postpones resolution, proposes
13
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prospective alternatives, forever in circling potentialities. To
counter this never-ending anticipatory frustration, we disobey
the imagined purpose of noise music – to be as loud as
possible – and turn recordings down to a manageable level,
resulting in Noise music’s own resistance: Noise is nearly all
noise, “noise all the way down”, but at some point, it transcends
noise and becomes soothing (i.e., Aube, some Merzbow), in a
twisted wide frequency coverage offering undemanding
stimulation for non-listening. Noise’s sounds sometimes merge
with gradually accumulated white noise and howls which get
lost in their own immersion.
There is no logical narrative in this music about
resignation and its impossibility, which removes the listener’s
resources and forces the boundaries of his imagination, while
making itself an obstacle to imagining away from the
persistence of the sounds. There is no real beginning or ending
– just fadings in and out, like glimpses of another world,
imminent, dense, breathless, infinite and yet incredibly close.
Listening is replaced by hearing for both performers and
audiences: unlike the standard concert performance, deafening
Noise music is not inflicted from above, but from within, in a
recalculated version of Foucauldian power equation in its
practical dimension.
Noise moves Japanese music beyond the hybridity of
discrete forms towards an absence of form or more accurately
what Bataille termed formless (“inform”) where the absence of
form plays across form: so, a Merzbow track is still a track with
title and duration. Noise is as if it were music and as if it were
noise. It offers a model of unpredictable interculturality, one that
challenges the notion of intercultural exchange between two
readily identified participants with agency or the enforced
relation of colonizer and colonized in order to not be, not be
itself, not be other, let alone the ‘same’ of a tradition. Noise
music does not oppose hybridities, but offers a weak or minor
hybridity as in Deleuze’s idea of ‘minor literature’, with no
control or no imposition of will, as this would create a new
14
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identity from ‘successful’ hybridization, while also being a selfconscious operation. It is consciously hybridizing but does not
take its sources as discrete secure identities in the first place,
and the process continues rather than closing once negotiated.
Noise is a hypergenre, one that is an active simulation, and the
“development of a cross-genre, cross-category, ultra-amplified
and often ultra-processed music is something specific (in its
breath and range at least) to Japan” (Hegarty 2013:141).
Emerging as a bastard genre of free jazz, progressive rock,
contemporary
classical,
Japanese
traditional
musics
(sometimes) and later on hardcores of both punk and digital
forms, Japanoise coalesces through musical objects that are
formally noisy as a crucial part of noise that keeps altering. In
this sense, Noise music and others that the market would
identify as ‘niche’ offers an alternative globalization, its ‘other’.
As opposed to resisting it through nationalist-traditionalist or
authenticist claims about cultural production, Japanese Noise
music’s messiness and particular type of hybridization make it
rather a carrier of, if not a virus in, globalization, than an
unwanted symbiote.
Japanoise emerged in Ôsaka. In this regards, it deeply,
proactively reflects the East-West dualism within Japan’s
internal geography since early 17th century: the transformation
of Edo (江戸, nowadays Tokyo, literally “Eastern capital” 東京,
renamed as such in 1868) in East-Japan (Kantô 関東) in the
administrative center of the entire country in 1603 threatened to
sink the cultural and commercial Ôsaka and its neighbouring
Kyoto (literally “the capital” 京都), which held Japan’s millennial
imperial court, in West-Japan (Kansai 関西) into oblivion and
insignificance – which never (really, fully) occurred: Ôsaka’s
citizens have historically been recognized within Japan for their
outspoken aggressiveness, direct local language, hedonistic
enjoyment of leisure and outrageous sense of humor. Given
this outgoing expressive character, it was not surprising that
extreme intensely performative styles, musical or not, but
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mostly confusingly syncretic, were associated with the city.
Ôsaka encouraged edgier, more experimental attitudes, as well
as amateur performance spaces and, in later decades,
recording projects. In parallel, the region was a logical site for
international connections to the Japanese underground
because it was isolated from the centralized national media in
Tokyo – and from its rigid, stiff, status-conscious inhabitants
who even centuries after taking over Kyoto’s supremacy felt like
they need to prove their superiority. In a twisted sense of
sarcasm, the idea of Noise encouraged Kansai performers to
produce their own recordings which fed back into international
circulation as an emergent Japanese genre. Even this paper
reiterates in the detailed description of the two case-studies –
the larger-than-life super prolific Merzbow from Tokyo with his
intellectual Noise constructions and the trepidant, body-asNoise-chamber succinct Masonna from Kyoto – this divisive
competition between the two geographical areas. Moreover,
through its identification with localized production in Ôsaka and
Kyoto, Japanese Noise is often seen as an invention sui
generis of Japanese authors in Kansai, which had been,
subsequently, taken over and appropriated by Kantô
musicians/performers. From an outside perspective, though, the
emergence of Noise as performative musical genre was part of
a remediation of foreign recordings, so that in the tiny spaces
for collective listening, a nascent group of Japanese Noise
practitioners gathered to absorb a mix of marginal, almost
unclassifiable recordings drawn from Western experimental
“free” and “progressive” psychedelic rock and adopted it as
such.
In the era of optimist fusions, Noisicians – Japanese or
not – have incrementally come to embody the inevitable
malfunctions of the human-machine system in order to
showcase the ways in which technological mastery has been
chained to endless cycles of creative destruction. Noisicians
display the effects of technology within their own identifications
with its power: they highlight power’s destructive cycles within
their own selves while exposing and challenging creators and
consumers everywhere to recognize their personal
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Revista MUZICA Nr. 3 / 2022

responsibility in the feedback of technoculture. As to be shown
further below, in the decades leading up to the turn of the
millennium,
these
dystopian
counternarratives
have
transformed themselves increasingly into obscure visibilities in
Japanese popular media, ending up being gradually taken over
by international audiences. As the most distinct category of
global Noise, Japanoise connected to a transnational
(transnational meaning “that which moves beyond classical
notions of nation-state, ethnic homogeneity, shared language
and traditions, basic common sense and transcendental
wordview”) undercurrent of “technoscientific angst” which has
been keeping on generating ethical debates about public trust
in unconditional technological progress and the unquestioned
protective authority of the nation-state of modernity (Sassower
1997). Anxiety about the health hazards of technology
undermines proactively its influence on sociocultural values and
politico-economic paradigms by revealing that individual
subjects produce and sustain its material power, even when –
or particularly more when – that power goes out of control: it
turns out, dreaming of a new society means awakening to the
nightmares of technoculture.
2. Noise, Japanoise and technological posthumanity
Noise has been defined as follows:
Noise is negative: it is unwanted, other, not
something ordered. It is negatively defined – i.e., by
what it is not (not acceptable sound, not music, not
valid, not a message or a meaning), but by its
negativity. In other words, it does not exist
independently, as it exists only in relation to what it is
not. In turn, it helps structure and define its opposite
(the word of meaning, law, regulation, goodness,
beauty, and so on). Noise is something like a
process, and whether it creates a result (positive in
the form of avantgarde transformation, negative in the
form of social restrictions) or remains process is one
of the major issues in how music and noise relate.
(Hegarty 2007:5)
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In the creation of Noise, the subject – performer and/or
listener – is simultaneously erased in his subjectivity and
replaced by something resembling ‘bare life’ where pure
existence is the sole purpose of being. In this Heideggerian
interpretation of music as Being or a specific state of being,
performers must still be patient, exercise some degree of
control, regardless of how much the decision might be to lose
control of equipment; they must control the duration, regardless
of the effective length of the performance. Moreover, volume
must be controlled so that people are not actually deafened:
anyone in search of that would be finding the easy way out from
any more noise. In this logic, Noise can never be enough while
always seeming to be too much along with the questions of
familiarity and connoisseurship. Originally, in the field of musical
acoustics, noise’s difference was measured by its physical and
physiological characteristics: Herman Helmholtz famously
characterized noise as a “rapid alternation of different kinds of
sensations of sound” (Helmholtz 1954 [1877]:7). Unlike musical
tones, noise frequencies do not repeat the same vibratory
pattern over and over. They are inconsistent, unpredictable and
difficult to measure and represent accurately. Helmholtz defined
these complex signals as “nonperiodic” waveforms exemplified
by the sounds of splashing water and the whistling of the wind.
The core process in the creation of a Noise performance
or recording involves taking sounds and integrating them in a
feedback loop while adding the transformative effect of
overload. Overload is the cumulative buildup of sound through a
cycle of massively distorted amplifications; as a distortive
procedure, it employs the limits of an amplification system to
create and change sound. An input signal – a voice shouting, a
microphone crapped on a piece of metal, a noise generated by
a system (human body, natural habitat, industrial environment,
etc.) – is run through a series of amplifications, distorting the
signal over and over again, eventually reaching the threshold of
amplitude and overloading the channel. In the process, the
sound is radically transformed through this additive chain of
amplifications which then is fed back into itself: the cumulative
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overload of the feedback loop piles distortions on top of
distortions, massively compressing and mutating the original
sound. Within the feedback loop, amplification does not merely
increase sound volume to make it louder; it changes it entirely
by saturating the whole system, in a development somehow
similar to photocopying an image over and over again
respectively magnifying and diminishing it repeatedly,
aleatorically, until the details of the original form turn out totally
unrecognizable. When other effects such as delay and
equalization are added into this overload recycle procedure, the
performer-composer can cause complex interrelated changes in
the overall timber and texture of the sound by adjusting the
settings of each pedal or triggering microphonic elements in the
loop. It is important to recognize that the sound of this set-up is
not simply the result of the metal plate “played” through the
system; it is the sound of the whole electronic circuit overloaded
back into itself.
Throughout the decades, Noise appearances as live
events and recordings have traced a developmental arc instead
of a loop. However, Noise is not a stable object of history. It is
always at the threshold of newness, at the edge of some
moment just about to happen: in it being not always emergent
and rather endlessly submergent, Noise allows sounds to be
called “noise” before they are recognized for any specific
creative or communicative function. In the annals of musical
history since times immemorial, new musical forms have always
first been heard as “noise”. To extend this observation into
contemporary fashions of musical consumption, it seems as if
anything now labeled “noise” must inevitably become at some
point generally accepted as music, within the historical program
which turns all forms of newness and difference into normal and
ordinary in the future – or pushes them into oblivion. The
staggering fact about Noise and its stages of musical circulation
is its productive obscurity which cycles in and out of recognition
with unpredictable and incomplete movements: as long as it
continues to be submerged in circulation, Noise has a special
power while its definite form is always held off, even as its
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creative force can be experienced here and now by anyone
willing to listen to it.
One of the most famous sub-genres of Noise is
“Japanoise”, which has been defined as this:
Japanese noise music is a loose, pleasingly futile
and facile genre, grouping together musicians with
enormously varying styles (many of them varying
immensely in their own recordings and performance,
such as Keiji Haino or Ôtomo Yoshihide). With the
vast growth of Japanese noise, finally, Noise music
becomes not a genre – a genre that is not one, to
paraphrase Luce Irigaray. In other words, it is not a
genre, but it is also a genre that is multiple, and
characterized by this very multiplicity. This means that
as a genre, it is neither arbitrary or quasi-colonialist,
nor do we gain much definition from it. Japanese
noise music can come in all styles, referring to all
other genres like science fiction does, but crucially,
asks the question of genre – what does it mean to be
categorized, categorizable, definable? This is what
ties it together as a genre. (Hegarty 2007:133, italics
in original)

In terms of the size of the scene, Japanoise in itself is
not the most important Noise genre, but it is possibly the most
documented Noise scene in academia – partly due to its
association with Japan, sharing therefore both “(exotic)
exceptionalism” and “hybrid versatility”. It is particularly true in
the case of the works of Akita Masami aka Merzbow (Hegarty
2007; Novak 2013), so that based purely on scholarly literature,
one could wrongly conclude that Noise and Japanoise are
interchangeable terms with overwhelmingly numerous common
features. The term “Japanoise” (ジャパノイズ Japanoizu) itself
seems to have appeared in late-1970s as a contraction of
“Japan” and “Noise”. Many of the pioneers of Japanoise came
from psychedelic, experimental rock and punk music scenes
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popular on underground scenes of the 1970s in Japan, with
Hijôkaidan (非常階段, literally “Emergency Staircase”, from
Ôsaka) and Akita Masami (from Tokyo) as its main
representatives. Consequently, Japanoise has been enjoying
great recognition in experimental scenes around the world,
mediating somehow an image of Japan as a country filled with
noise. Stylistically speaking, though, it is actually hard to find a
certain unity in Japanoise, even in the small communities where
Noise artists perform and record.
Something which Japanoise as a totality is often
recognized for is its roughness, its sonic violence and, partially,
the extreme behaviour of its performers. This applies, for
instance, to artists such as Masonna (from Kyoto) and
Incapacitants (originally from Ôsaka, later relocated to Tokyo)
whose performances were bodily very physical, or
Gerogerigegege (from Tokyo) whose performances have
included masturbation and eating feces on stage, Hanatarashi
(ハナタラシ, literally “Sniveler”, from Ôsaka) whose performance
have included self-cutting, dissection of dead animals and even
bulldozing a venue’s wall with a construction vehicle, or
Hijôkaidan whose performances have repeatedly included
smashing up equipment, urinating on stage, and throwing
garbage at the audience. In these few examples, the diversity
and the perceived violence commonly associated with
Japanoise become visible, so that “currently, the Noise scenes
in Tokyo and Ôsaka are at once very alike and highly different the only constant to ‘Japanoise’ is the wide variety it contains”
(Masato Matsumura quoted in Hegarty 2013:142). On top of
that, like Noise generally, Japanoise is close to BDSM and
other sexual subcultures such as pornography and to a certain
extent sex work. Either overtly political when it criticizes social
clichés on deviance and norms and/or micro-political when it
plays on gender stereotypes and the dynamics of power, BDSM
has been integrated in Japanoise, particularly by Merzbow who
had released in 1991 a two-CD set titled Music for Bondage
Performance (besides having collaborated to a book about the
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history of Japanese bondage of questionable accuracy) and
Hino Mayuko (日野繭子), a member of the Japanoise band
C.C.C.C. and a former female bondage performer.
As a sonic embodiment of technological power,
Japanoise is strongly connected to the industrial genre
popularized in the 1980s by European groups, which
incorporated junk metal, homemade electronic devices, drum
machines, amplified motors and power tools into music musical
performance, often in combination with experimental film,
performance art and agitprop political theater. In doing so, they
turned industrial music into a powerful aesthetic influence on
Japanoise and on American noise, even if most of such groups
organized their noise sounds into rhythmic structures,
oftentimes accompanied by lyrics, and made more use of
recognizable musical instruments, particularly synthesizers and
drums – nevertheless, bringing these explicitly mechanical
sounds into live performances allowed Japanoise a more
subversive dimension, linked to industrial music’s ambivalent
representations of technological authority: both genres
displayed openly a highly abject sensibility of personal control in
which individual artistic expression is embedded in violent,
apparently chaotic representations of technological power and
powerlessness – simultaneously both.
Japanoise
performers
celebrate
the
inventive
possibilities of technological participation while debating its
alienating effects on individual sensibilities due to the
embodiment of the electronic feedback into a human-machine
relationship that is uncertain, excessive and out of control.
Japanese Noisicians force their listeners to witness the
technological overload of individual consciousness in consumer
societies and proactively extend the millennial narratives of
Japanoise beneath the aesthetic modernisms of futurism and
surrealism into the symbolic power of the 1980s industrial music
and postapocalyptic anime productions. This results into a
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technocultural critique which fuses Noise to Japanese culture
through a global imaginary which visualizes postwar Japan as
an icon of the destructive impact of modern technologies on
history and humanity. In the process, Japanoise is linked to
Japanese cultural politics through geopolitical histories that are
anything but random: there is correlation and possibly, even
causality.
Japanoise tells the tale of a man bound in fatal contest
with the machine, initially benign then increasingly frightening; it
chronicles a moral narrative of crisis in which the modern
industry endlessly triumphs over the individual subject, though
positively motivated. Humanity is thrown under the bullet train of
technology; the man becomes a man-machine and dies with his
hammer in his hand, glorifying and celebrating the victories of
relentless technological advancement. By acting out this
phenomenon over and over again, Japanese Noisicians expose
the ruse that technology can free humanity and show instead
the ways in which a mechanical society feeds human energy
back into the machine. Noise’s aesthetic mechanisms – it’s
analogue junk, its sounds of malfunction, its performances of
automatism and mechanical breakdown – are desperate
attempts at marking the pain and struggle of remaining human
in the midst of a dangerously technological world in which
creative subjectivity has become deeply embedded in this cycle
of
state-driven
technological
power
and
individual
powerlessness. Japanese Noisicians use the shock of the
accident to reveal the nature of the underlying system by
feeding the energy of technoculture back into itself: within their
destructive performances of collapse and overload, a romantic
dream of pure experience and the promise of an original self,
somewhere beneath the rubble, lie burried – even if this dream
is a dream-despite-all in which people can express control over
the technologies surrounding them.
From the outside, it might be surprising to realize that
many Japanese Noisicians, although heavily invested in the
social and musical effects of technology, are not tech savvy
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people. Their performances depend on an intricate knowledge
of consumer electronics, but they do not demonstrate mastery
over their machines. Rather, they prefer to stay out of step with
new developments in the electronics sector while ritually,
regularly destroying their own technological creations. This is
where, indeed, Japanese Noise rejects the alignment with the
musical futurism typical of contemporary electronic music and
new media art: it is not interactive, not multimediated, not
virtual, and usually not even digital; it does not represent the
fluid possibilities, but the limitations of human creativity in a
technological cybersphere. Japanoise only serves the purpose
of embodying the productive use of technology as a destructive
force: for instance, Hijôkaidan became infamous for their early
performances in the first half of the 1980s in Kyoto during which
they augmented their Noise music by smashing up stage
equipment, shattering floorboards and attacking the audience
with fire extinguishers. The Japanoise duo Hanatarashi could
only perform a couple of times in mid-1980s before being
banned from most clubs: their shows have become canonical
tales of Japanoise’s out of control destruction, with one
particular performance remaining memorable in which one of
duo members cut his leg open with a chainsaw and terrorized
the audience with flying chunks of metal or an even more
disturbing episode from 1985 when the same member
destroyed a Tokyo club by driving an abandoned backhoe
through the room.
If Japanoise represented a new style of Japanese
electronic music performance, its creative destruction could not
be seen as a purely regional invention. Japanoise simply
tapped earlier into global anxieties about posthuman
subjectivity, which were difficult to address and subsequently to
resolve under existing terms of cultural resistance. As Merzbow,
Masonna and others toured North America and Europe in late
1980s, Japanoise turned to symbolize personal resistance to
technology for new underground audiences. The vision of a
Japanese performer calmly stepping on stage and unleashing a
howling maelstrom of electronic sounds in various
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concatenations seemed like the ultimate triumph of individual
originality over national corporate hegemony.
3. Case study 1: Merzbow and the versatility of chaos
As Japan was increasingly becoming the cultural
linchpin of Noise through Japanoise during the 1990s, which
was progressively distinguished as the most extreme genre of
Noise in the world, its overseas reception was solidified through
the recorded work of one representative artist: Akita Asami aka
Merzbow. It is often said in ethnographic pursuits that one good
example is enough to characterize an entire culture, and so
Merzbow came to define Japanoise for new audiences, both
locally and globally. Moreover, in his global recognition,
Merzbow has proved to be the exception to the rule of Noise, as
his archetypal presence could, in fact, have taken shape
exclusively in the distorted feedback of an overflowing media
circulation: Merzbow is overwhelmingly cited as the central
figure of Noise unanimously by Japanese and non-Japanese
listeners. During his performing and recording activity which
spans more than three decades, Akita’s prolific presence
allowed the emergence of a discussion and academic discourse
over the existence of Noise as a genre, even as Merzbow
became its unique example. Akita Asami, the person, was
sometimes described as an isolated genius; most critics did not
draw out his connections to other contemporary developments
of electroacoustic music, progressive rock or free jazz. Instead,
as a Japanese artist, Merzbow was contextualized for
international audiences as representative of his culture of origin
and have been regularly asked by interviewers, domestically
and internationally, to characterize his work in relation to
Japanese social cultural idiosyncrasies and differences to other
cultures. The main point missed in these interrogations is the
necessity for Noise to remain meaningless and separate from
all other musical genres, even from independent music, so that
it can retain the power of its total difference. Yet, by being
recorded and circulated, Noise/Japanoise was fed into the
discourse of musical genre and eventually became recognized
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as a meaningful form of music in itself. In time, by scattering his
work across a global field of independent labels, Akita slowly
turned into the central reference of the Noise as a genre;
currently, he represents its biggest and perhaps only star
transcending national borders, so that international receptions
of Merzbow as “Japanoise” made it possible for his work to
appear both as a new Japanese genre and as a cultureless
form of anti-music.
One might argue that Merzbow’s position is the ultimate
example of a narrative which refuses to be in the place it is
supposed to be, a difficult recurrence which replaces repetition
and/or reference, one that calls Nietzsche’s eternal return to the
point where it is each moment returned to over and over again
as if it were for the first time ever. As a quintessential reference
system for Japanese Noise music and for the consumption of it
as well as for the writing on it, when analyzing Merzbow it is
impossible to avoid a certain vocabulary based on
excessiveness, extremity and harshness, which are both
characteristics of many of his individual works and of his oeuvre
as a whole: Merzbow’s music is all Noise, almost always
presenting – and ultimately therefore absenting – itself as the
culmination of the messy genre of Japanese Noise. Duration,
volume, interference lure listeners into attributing meaning; antivirtuosity is a tool which works through the layers of harsh
noises, pulses, oscillations, crashes and explosive bursts in his
recordings. The quantity of Merzbow’s releases, even within the
context of the prolific production of Japanese Noise musicians,
is immense, to the point where he might constitute a genre in
his own right. It is Noise excess at its best – excess, though,
must be conceptualized in Bataillean terms where excess is not
just more, but an attempt to be more that sacrifices itself as it
goes along, i.e., Merzbow’s Noise loses itself in excess, but in
the process of getting used to it, this excess does not reach a
climax in Merzbow. Thus, Merzbow turns into the lowering of
sound while noise is lowering: in other words, there is no
endpoint to aim at, no ‘ultimate’ moment, no finality, despite the
temptation to see his music as the ‘ultimate noise’. Noise is
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excess to the normal economy of music, that which is to be
excluded as threat; Merzbow’s recordings and performances
are about occupying this space of threat, not just about
reincorporating the threat of noise into music. His releases
relate somehow to music by approximating noise in its affinity to
music while refusing most ideas of musicality: eventually,
Merzbow’s Noise is pure excess in what Bataille thinks of as
eroticism where individuals lose themselves in death, nonreproductive sexuality, sacrifice, drunkenness and self-denial.
The temptation would be to read this extreme Noise as
a form of ecstasy which takes individuals out of themselves by
forcibly rooting them in bodily experience. However, this is not
an ecstasy of harmoniousness and spiritual fusion: we do not
come together; we just keep on nearly doing so. The energy of
this catharsis depends on it being burned up: even the freest of
musics aspires to some sort of development. One can observe
some sort of sequence(s) in Merzbow’s compositions, but they
do not occur consequently: they rather undo what preceded,
work hard to locate the catharsis beyond us. Merzbow’s music
might, of course, be regarded as no music at all, but instead as
the intensive expenditure of sound and silence in a whirlpool of
electronic catharsis. Merzbow music is all residue, all noise,
reminding of the origin of his pseudonym: the Dadaist Kurt
Schwitters’ (1887-1948) Merzbau who had gradually
reconfigured his house on the interior by incorporating found
material, largely rubbish. The house increasingly got fuller and
fuller with this more or less random stuff, while being unified by
paint: the few remaining photographs show the sedimentation
of the stuff into crystalline forms swallowing up the initial
structure. Merzbow’s music does some similar work to
Schwitters’ experiment, constructing a form so complex that it
becomes formless, with sound junk instead of musical material.
Excess fills volume with infinite possibilities and there is the
sense of an alternative world being built from within this one.
Both artists accumulate, but accumulate to distort – and viceversa.
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From his early work with percussion tapes and samples,
Merzbow moved forward to compositions characterized by
overdrive, feedback and effect-laden noises from analogue
equipment, notably analogue synths and electronics. When
listening to it, it often seems like nothing more than feedback
and explosive residue, with metallic scrapes, howls, myriad
types of pulse and/or of colored noise. Multiple layers
counteract each other, sometimes creating a dense mass, at
other times offering more a sense of fluid surfaces or depths. In
a way, Merzbow appears as striving to arrive at Noise and only
then to decide whether he wants to continue or not. Once at this
imaginary juncture, he realizes that Noise cannot be arrived at,
as it is always withheld, just as it holds off music and meaning.
Therefore, it might rather make sense to continue in the light of
the impossibility of ever attaining ‘ultimate noise’. If music is
brought to a terminal condition by Noise music at its fullest
(made only of residue, full of discrepancies, both oppressively
total and unmanageable, always on the move), then this can be
a site of living-on in the decline of music. But it might be more
accurate to assert that Merzbow’s Noise music reveals a
terminal condition which turns out to have always been the case
– music, language, meaning, culture always haunted by that
which it is not, that which surrounds it, threatens it and
structures it by providing a frame that dissolves itself. Over and
over, Merzbow is the playing out of the fundamentals of music,
to the point where there is little left to speak of as
“fundamentals”.
Merzbow persists with anachronistic machinery, its
unpredictability and noisiness – i.e., chances for residual sound
–, which were key-elements in his work up until the end of the
1990s. The reason is that analogue equipment can be
overdriven, brought to noise and layers of its sounds
recombined without suggesting tonal relations between
separate parts. The limitations of the machinery are precisely
what allow the possibility of a ‘going beyond’, like
transgression’s relation to taboo. Many of what are considered
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Merzbow’s harshest works come from his ‘analogue period’: his
quintessential album Noisembryo (from 1994) displays an overt
fierceness about itself with the simultaneous question of
whether listening to Merzbow is about ontology or axiology.
Throughout Venereology (also from 1994), microphases of
sound acquire consistency only to be caught within themselves
as the layered whole moves towards closing over whatever
looks to be on the verge to emerge. There is pure emergence at
play here, of the simplest kind, where some order is formed
chaotically, but this forming is no sooner established than it
unforms. ‘Analogue Merzbow’ – that is, the works composed
and delivered in analogue manner – is mostly richer in both
sound and noise than the digital versions. For one thing, the
liquefying stratification of the mid-1990s goes away as the
digital stuff is more linear and ironically more disclosing of the
processes that made it: listening to “Looping Jane” on 2002’s
Amlux is dominated by the unescapable awareness that the
entire track has been slowed down on computer. ‘Digital
Merzbow’ appears happier in longer layers, more complex
rhythms, even more dynamic beats: for instance, the early
computer experiment single “Happenings 1.000 years time ago”
(from 1999) sets up a sample as a rhythm which stays
throughout both sides, and he cuts, disrupts and intersperses it
with more obvious metallic noise. This release could well be
seen as trying to replicate what he was up to with analogue
equipment, thus making it a digital version of the analogue.
In fact, the periodization of Merzbow into analogue and
digital is not straightforward, as analogue releases kept coming
all the way through his exploration of digital opportunities. The
way in which samples come to be used in the ‘nature-based’
albums brings back non-programmed sounds as source.
Merzbow removes indeed at some point most of other sonic
resources – it straps down musicality and suggests it is beyond
discourse. This is based on the assumption that music – or
noise – possesses a certain ineffability, which goes beyond the
powers of language. At one level, Merzbow is the extreme of
this; like Kant’s sublime or perhaps Bataille’s excess, though, it
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is surrounded by attempts to understand it, to process it, to
listen to it rather than just hear it. Human ears cannot just hear,
they are part of a more generalized system of perception. This
perception involves judgment, framing, understanding even that
which eludes understanding. This latter becomes the sublime,
understood as “that which cannot be understood”. In Merzbow’s
case, human listening is drawn into an ecology of the
unfamiliar, or even of the recognizable after a while, of the
uncontrollable, ultimately. It is an acoustic ecology which lends
to a history of sound art as
social, musical and ontological register, for in
proposing sound as a category for bureaucratic
consideration,
sociological
studying
and
environmental concerns and design(s), acoustic
ecology raises the bar on auditory understanding and
its relational nature.” (LaBelle 2006:203)

As such, sound becomes part of what we inhabit, our
inhabiting has consequences, and we are called to action to
alter our thoughtless noise production and consumption to
properly dwell in the sound-world. The production of field
recordings or works that draw listeners’ attention to their
surroundings in terms of sound and noise is a means of doing
this, not a fully separate mission, so in that sense acoustic
ecology has a different kind of open listening than that of Cage:
it is one that judges. Noise is always a judgment that certain
sounds or actions, practices, attitudes, are noise, but one might
agree that this judgment does not necessarily dismiss things as
noise, but it discerns good and bad noise. Theoretically
speaking, it is untenable; Merzbow pushes the limits of the
listener as an entity by noise abatement or in ‘authentic’ sound
recordings. In terms of sound art, as well as bringing in
elements to the stage or onto recordings, Merzbow’s releases
as acoustic ecology emphasize that the act of listening should
not be restricted to those occasions, and sound artists, at least
as much as any other type of artist, must look at the institutions
for their works and situate themselves and/or identify listening
places in many different types of locations.
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Merzbow displays a genuine commitment to preserving
animal life and indicates links to animal welfare agency PETA
on his albums, but his ecology is a posthuman one: one which
does not see humanity as the peak of anything, ‘Creation’,
evolution, transcendence. Humanity submerges into the
crossing of animal and technology. To kill is to control; to
maintain that whales as a notable example are fit for killing is an
attempt by humanity (although less of it today) to keep the line
firmly drawn between ‘intelligent life’ (i.e., humans) and the rest
(food, living objects to be tested or eaten or killed for leisure).
As Japan is a keen advocate of whaling for ‘science’, this is a
significant position to take for a Japanese artist, part of that
rejection of conformity and superiority in conformity that some
societies have – and this is as far as any Japanese intellectual
could go. Eventually, Japanese noise can be interpreted as a
resistance to conformity, a sort of extreme and messy
combination of 1960s ideas and the more aggressive outlook of
the late 1970s and early 1980s music, despite being composed,
released and performed ever since and in early 2020s.
4. Case study 2: Masonna and the vivacity of chaos
In Masonna’s extremely short performances, mounting
to several minutes, the musical place of liveness is deeply
challenged by tensions around the authenticity of recorded
media. It is true that ‘liveness’ helps listeners reimagine the
public space of musical performance threatened by the context
of technological reproduction. But this mediated liveness can
obscure the particularities – of the lives, places and cultural
contexts – that recordings represent. ‘Deadness’, on the other
hand, places the listener back into the displaced context of
private audition. Instead of conflating sound with social space,
deadness fits the listener’s attention back into the iconoclastic
details of mechanical reproduction. The difference between
“live” connectivity and “dead” immediacy, then, is not merely the
difference between two distinct sound aesthetics, one
connected to performance and the other to study recordings.
Deadness is the direct embodiment of technological
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reproduction in the individual experience of music. To
counteract this dichotomy, the harsh Noise artist Masonna often
shakes some metal can filled with coins which produces an
unidentifiable noise, enormously amplified and put through a
series of electronic effects. To this filtered noise, he adds the
“peaky” sounds of heavily distorted and delayed shouting,
giving a sharp dynamic counter that adds to the overall sonic
brutality of the Noise.
The stages in Masonna’s performances are practically
empty, with no instruments anywhere to be seen; in doing so,
he replaces the over-the-top virtuosic display of fast, loud,
code-switching rock deconstruction and relies on intensity
rather than volatility. After a few minutes from the beginning, the
background music on the speakers is turned off and a tall, thin
man with long hair and huge sunglasses essentially obscuring
his entire face walks on stage carrying a microphone on a
stand. He almost immediately pulls the microphone and the
stand apart and whirls the stand around in one hand, grabbing
the microphone in the other; then, he smashes the stand down
to jettison his body into the air; landing on the stage on his
knees, he begins to shout. This kind of onstage theatrics can, of
course, be seen often. But the Noise that emerged from
loudspeakers was unlike any voice one could ever hear or any
sound, for that matter, too. The audience is not allowed to
analyze whether they like it or not, even think about it, or avoid
it. They only witness it, feel its intensity, receive it, deal with it,
become one with that very sound. Sudden crushing blasts of
pure distortion whirl into the ears of those present as the Noise
was just happening, sweeping into the minds of the audiences.
Masonna transforms his voice into Noise, feeding the
microphone sounds back into the acoustic system through a
process of extreme distortion. His shouts become clipped
bursts of overloaded sound, doubled and extended by a delay
that displaces the sound into stuttered blasts of static. These
vocal sounds fuse into a rattling background of harsh metallic
fuzz, which is created by frantically shaking a highly amplified
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box filled with coins. This sound cannot be parsed into its
constituent parts, as either the result of electronic processing,
amplification or ‘natural’ voice – his voice was distortion, and
distortion was his voice – and then it suddenly stops, and the
strange decompression and blackness seem to rush into the
room. Masonna drops the microphone and walks off the stage
as quickly as he had entered. The audience slowly recovers
itself. The entire performance had lasted only four minutes, but
the lingering feeling is that of a long journey with episodes of
deep sleep and a slow coming back to one’s senses.
This is a typical Masonna performance. It (usually)
comes in-between other Noise artists and their releases on
stage, separated by long breaks to allow audiences to find their
perceptory abilities again. In the anonymity of the crowd, this
kind of loudness foregrounds individual experiences of Noise,
overwhelms the individual listeners who turns temporarily into
an indissoluble part of the performance itself: a live event which
seems to solidify time and to transcend space. Masonna’s
performances force listeners to check themselves to feel the
limits of their physical reactions: “How long can I take this? Am I
enjoying this feeling? Is this what I am supposed to feel? Do I
want to experience it again? Do I even want to return to my
normal self?” The individual in the audience is driven within
himself, compelled to pay close attention to his own sensations
to understand what his particular experience was. In live
performances, Masonna creates the tension by himself and the
audience has to submit to it; in recorded releases, the tension
sinks into the subconscious of the listeners and brings their
perception to explosion – or implosion.
Massona plays out on this interplay between noise and
failing to be noise, which goes alongside the interplay between
music and failing to be music, in a way that seeks to merge
body with noise. In recordings, voice, guitar and effects,
occasionally percussion, combine with (often) the loss of
identity in those sounds, and the vivid arrival of squalls of noise
and feedback, echoes, overtones. Masonna seems to imagine
33

Revista MUZICA Nr. 3 / 2022

himself as a rock musician and this is clearest in his
performances, which verged on the cathartic body-art of early
21st century. Generally very short and involving his body
working as a percussion device, his performances show
Masonna continually moving, although always returning to the
effects pedals, as if to home. The DVD Like a Vagina (from
1994) showcases a collage of several of Masonna’s
performances, mostly for “solo vocal”, sometimes with
harmonica, at other times with a wielded hit-hat and a
microphone-stand. Yes, distortion is not a home suitable for
dwelling, but kneeling at the pedals and throwing himself down
onto them, he turns distortion into a sort of daunting home-inbecoming. His voice alternates between screams, panting and
murmuring, with the amplified effects of several microphones
adding howls, blasts, swishes. In terms of movement, he walks
around while shouting, a very rock-like gesture in itself, but
there is also stumbling, falling, awkward jumping, crawling, lying
down and rolling around. The sound produced is of a mediated
embodied voice, which all voices are, but not generally as
exposed as this. The voice is caught within electric and
electronic circuits. The result of voice and body enmeshed in
these processes decline into a variant of noise body – i.e.,
neither is it just Masonna throwing himself around nor is it just
the spectral processed sound involving Masonna’s articulations.
It is the being ‘captured’ in-between these paradigms, or more
exhaustingly, between ‘self’ and ‘other’: noise, audience,
machinery. Listeners are directly involved in the physicality of
the performance as they hear it. They cannot escape it, keep
their distance, reject it, even avoid it momentarily, as moments
of weakness alternate with the masculine grappling with the
object world to transform it. These alternations and crossings
are what make these performances work as noise rather than
just outburst – even if ‘just outburst’ is what it is presented as –
and why it is an ecstatic parody of rock, of singing in general, of
live events.
A good Noise performance breaks down the public
scene of live music audiences into their subjective encounters
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with extremely high volume. Masonna’s performances do this
through vivace shortness and an innate sense of emotional
scarcity which then compels listeners to open up and feel the
void. Their only choices are to stay to feel its ‘liveness’ or to
leave and confront their ‘deadness’. At the beginning of many
Masonna’s performances, the overwhelmingly male audience
splits in two: in an instant, some press closer to the stage and
the speakers, and others retreat to the back of the room. It is a
parallel move, like waves advancing and retreating at the same
time. Listeners must decide, almost immediately, whether they
can tolerate the crushing volume or whether they will succumb
to its unbearable intensity. Those who remain must find a way
to appreciate the sound, to construct some valuable framework
of personal experience through it, or they are forced outwards
from its presence. Unlike the nuanced contours of a good livesound mix, which brings a crowd together in a shared public
atmosphere, Noise concerts flatten the space with brutal
loudness. Extreme volume divides the common social
environment of music into the individual private thresholds of
sensation. A really good Noise show confuses you, separates
you from your acquired knowledge and makes you wonder what
is going on: while it is easy for Noise performance to be purely
loud, successful ones are both still shockingly and unexpectedly
so, yet (somehow) soothing in their calculated harshness.
5. Conclusion: the body as liquid sound
Noise might be comprehended as an attractively fluid
metaphor to revitalize scholarly inquiries about music and
culture. Its unclassifiable nature undermines constructions of
knowledge and conjures universal human experience even from
the incalculable differences in global modernities (Harvey
1990:28). But cultural productions of Noise as well as their
concatenations often fade into the background. Too often,
Noise occupies a negative space: its borders seem to never be
filled in, despite being otherwise isomorphic with what is
commonly called “culture”. Like the term culture itself, it is easy
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to make a thing of noise without ever saying what kind of thing it
is or what it does (Novak 2013:216). Therefore, the discourse
on Noise has been expanded with sweeping theoretical
gestures and exhaustive claims of its synchronic recurrence
across recent history. Some narratives take for granted its unity
as a sonic object; others render its psychic effects as sonic
excess, pain and even torture, without touching on the diverse
embodiments and interpretations of sound that they press into
service for an ideal aural subjectivity.
On the other hand, it is fundamentally important not to
see Japanoise as an isolated invention of Japanese culture.
Similarly, its critique of technological subjectivity must be seen
in the context of constructing and transcending national borders
– a discourse in which “the future of Japan” became crucial in
focusing millennial anxieties about technology. As Japan’s
economic miracle fell into doubt by the end of the 1980s and
even more so since the beginning of the 1990s, Westerners
began to reinvest Japanese culture with assessments of its
“gross national Cool” (McGray 2002), partly with incentives from
the Japanese government. In the West, Japanoise was seen as
part of Japan’s edgy new wave of postmodern art, film and
music, although its representatives (as much as an artist can
see himself as “Japanoise representative”) did not seem to
align with many other channels of Japanese popular culture.
Japanese Noisicians decidedly did not embrace technological
advancement: not only did their analogue gear fail to reflect
new threads of Japanese innovation in the 1990s, but a lot of it
was simply unidentifiable detritus that bore little resemblance to
the shiny electronic gear of technopop. Their stress on solo
performance undermined the conventional wisdom of Japan’s
social collectivity, and their random assemblages of electronic
junk defied the rigid “Japan. Inc.” stereotype of imitation,
improvement and quality control. In this realm, Japanese artists
were not copying or perfecting the tools of electronic music, but
misusing them, destroying them, annihilating them.
The creative destruction of Japanoise – and of Noise –
has always been cycling back to the critical status of human
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consciousness within a technological system. But this
ideological feedback does not follow the futuristic syntheses
that spin out of science fiction, postmodern electronic and
experimental music, new formats of configurable media or the
flexible social identities of millennial youth. On the contrary, its
transcendent anti-structural subject – one that could jam the
gears of the system through its unassimilated agency – is
conservative, romantic and almost classically modernist. This
seems to link the aesthetics of creative destruction to the rise of
modernism, which isolated personal consciousness as a force
of resistance and celebrated its – at times – unbridled energy. It
might be argued that the process of industrial modernization
was “creatively destructive” in demanding the sacrifice of
individual differences for the construction of the technologically
rationalized nation-state. Modernist aesthetics valorized the
potential of being “destructively creative” within this context by
creating new modes of subjectivity that could resist totalizing
models of culture from within oneself. Against the endless
progression of technologies, the only path to the affirmation of
self was to act, to manifest will by revealing the immutable,
submerged forces of humanity, even if the outcome was bound
to be tragic (Harvey 1990:29, Novak 2013:175). Japanoise
takes over this incremental progression from collective
visionarism to individual deconstructivism and eventually
embeds them in the same universal dynamic of impermanent
change, so prevalently observed in premodern Japanese
aesthetics as mujô (無情).
In their performances and existential attitudes,
Japanoise musicians reveal what is at stake for individual
subjects in national formations of, and resistance to,
technology. Ambivalence about the cultural impact of
technology has long been a theme of modern social criticism
which tied the technoscientific progression of the nation-state to
future developments of human consciousness. In this train of
thoughts, Japanoise can be seen as a humanistic critique of
technoculture which was embedded in the geopolitical and
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economic sensibilities of Japan in the 1980s and 1990s. It is not
coincidental that the notion of Japanoise faced international
circulation during this period of time, despite Japan being still a
sort of secluded nation – at least, in comparison to its broad
opening since mid-2000s. As the electronic futurism of ‘new
Japan’ helped the world imagine the fantastic possibilities and
existential fears of technology due to Japan’s national
exceptionalism which was increasingly bound to its
technological preeminence, its cultural productions gradually
became imbued with darker fantasies of social dissolution.
Post-apocalyptic narratives of Japanese science fiction recalled
the trauma of nuclear warfare and fantasized about human
transformation in the collapse of industrial cities. Japanese
technopop parodied the robotic subjects of the technoscientific
state which ironically raised fears about music decline into
synthesized automation as electronic goods progressively came
to symbolize Japan’s economic power and Japanoise made an
art out of destroying electronic gear onstage.
At the other extreme of Japanoise, onkyô 音響 or onkyôkei 音響系, in which on stays for 音 (Japanese for ‘sound’ or
‘noise’), kyô for 響 (Japanese for ‘reverberation’) and kei for 系
(Japanese for ‘school’ or ‘group’) could be seen as the
antithesis of Japanoise or power electronics. While the latter
sounds like a total destruction, sonic and sometimes visual one,
the former plays with silence and quietness. In radical contrast
to Japanoise’s harshness, onkyô displays a minimalist
approach to (mostly) clean, even pure sound. For instance, it
employs musical performances composed with no-input mixing
desks, synthesizers, computers, turntables, guitars and selfmade tone generators. In itself, onkyô remains extremely quiet
while focusing on the texture of the sound rather than on
melody, harmony or polyphonic constructions. Onkyô is strongly
associated with small venues such as Off Site in Tokyo where
several musicians such as Ôtomo Yoshihide (大友 良英),
Sachiko
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Toshimaru (中村 としまる), Taku Sugimoto (杉本 拓), Akiyama
Tetuzi (秋山 徹次) have been performing since the 1990s. Their
common feature is their exploration of what might be described
as ‘tiny sounds’ within quiet and minimal music as well as with
uncontrolled (sudden) silence and environmental sounds
coming from the outside, elements and conditions being partly
determined by the specific material circumstances in the artists’
particular housing situation: plainly put, in order not to disturb
neighbours in their sonically uninsulated homes, onkyô
musicians had to play quietly and to come to terms with the
limitations of their own cramped living conditions. The tiny
space of Off Site (around six by two meters) did not allow them
to physically express themselves wildly, hence gestures were
minimal, and the musicians focused on their own sounds and
silences – prompting listeners to do the same. This integration
of the environment in the ‘work of art’ rather than the other way
around can be observed in traditional, classical approaches to
artistic expression throughout Japan’s history, such as the
integration of natural landscapes into private gardens or the
flow of seasons into one’s life cycle.
Onkyô stands out due to its sonic dynamics, its volume
as well as the dialectics of the performance itself: it appears as
a deeply listening experience, as one has to focus exclusively
on music as silence and connect with it viscerally. Like
Japanoise, onkyô requires a fully bodily immersion into the
music turning the listening experience into an exploration of
one’s own inner world which, conversely, translates into the
empathic communication between performers and listeners.
Like Noise music, this tendency to be transgressive and critical
of the social order or the status quo, is essential to onkyô while
employing different means. As in case of power electronics and
conservative politics, sometimes, Japanoise carries a discourse
that is critical of political, social and economic institutions in its
aesthetics; onkyô does this by forcing the individual within
himself, without the harshness of visceral obtrusiveness:
eventually, silence within music is not about awareness of
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music beyond the music, but about introspection and
anticipation, shock and testing limits, about self-awareness and
endurance in being alone with oneself. More often than not, the
usage of silence and quietness is evocative, atmospheric, even
transcendental, but above that, it appears at times as a severe
test of listening which forcefully pushes one back into oneself:
in mere listening, which is not just concentration, but
concentration without a focus, not even one’s own breath like in
meditation, there is nothing to figure out there. Silence becomes
a tool to reveal one’s own inner emptiness. In revealing it, there
is freedom and authenticity. Even in classical Noise, silence as
pause to heighten the general effect is an aesthetic resource. In
onkyô, sometimes clicks come in, occasionally noticeably
louder than the pitch toners with quiet tones, sometimes
continuous, other times rather staccato, and volume is just as
much an instrument as in power electronics or feedback guitars:
instead of accumulating sound(s), volume and noises, in onkyô,
the noise is dissipation. The separation of units of sound(s)
disrupts musicality, prevents the listener from getting inner
distance to properly understand and therefore absorb the
music. Ultimately, the listener inevitably gets a sense of
movement, compounded by solid tones lasting over several
minutes. Awareness is never stopped by noise, just hindered,
cajoled, fooled, offered and inconspicuously withheld, even
more so when silence turns Noise into its accomplice.
Whether there is a noise body, harsh or quiet, it
emerges in the dialectical relationship between the participants
and in the way they relate to each other: the body receives the
noise, brutally or silently, timidly or ecstatically. The listener at
classical Noise events, in Japan and elsewhere, is taken out of
his subject body and dumped back into embodiment, lowered
into something like ecstatic noise consumption. This is visible in
the listeners attending the live performances, commonly regular
male employees at Japanese corporations who turn into
emotionally liberated wrecks during Japanoise events. The
mistake would be to imagine any lasting freedom emerging
from that ecstasy, as it is certainly more ecstatic than pleasant,
40

Revista MUZICA Nr. 3 / 2022

and closer to the sublime than to the beautiful. Like Kant’s
sublime, though, it is also in the framing of the moment that the
self is lost as a rational reflection of itself, only to become its
own reiteration subsequently. Noise strives for a pure
expression which transcends ‘self’ and ‘other’ in a way that
listeners and performers are interchangeably taken out of
themselves, free from the networks of power in which they are
usually enmeshed and allowed to immerse in the flow. It is,
though, the restricted economy of meaning, rationality, socioemotional belonging which allows such ecstatic moment as
necessary contrast, something ‘outside of something else’
temporary enough to enable the permanence of normality not to
be too stifling and too suffocating. In this progression, Noise
fails again and again as valid counterculture, and keeps on
living on in the failure, as residue.
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SUMMARY
Maria Grăjdian
Uncanny Soundscapes:
Japanoise, Masculinity and the Joy of (Structured) Chaos

The current analysis focuses on Japanoise as Japanese Noise
music both in its diachronic progression and in its synchronic
appearance. Based on phenomenological fieldwork as well as
empirical research and critical consideration of scientific
literature, Japanoise is contextualized historically and
geographically on the one hand, and aesthetically and
ideologically, on the other hand. Two representative Japanoise
composers known under their pseudonyms as Merzbow and
Masonna deliver significant case studies: they are observed in
their position as artists in live performers and as authors of
recorded releases who challenge the status quo of the onstage/off-stage production and perception of musical acts while
experimenting with analogue and digital technologies of
sounds, body presence and mediated sonic experiences.
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Despre pareidolia auditivă
ca fenomen psihoacustic
Tom Brânduș

Principiul de bază al existenței sunetului este acela că
are nevoie de un receptor pentru ca el să ființeze. În caz contrar
- în absența unui receptor (noi) - sunetul există numai sub
formă de vibrație. Urechile captează aceste vibrații, pe care le
transmit către creier, iar de aici, conștiința noastră alocă acestor
impulsuri o infinitate de semnificații specifice, fie ele de natură
utilitară, estetică sau comunicațională. În cadrul acestui proces
subiectiv de traducere a impulsurilor sonore, deseori se
strecoară unele erori de percepție (sau de evaluare a datelor),
care se datorează unei palete vaste de mecanisme psihologice.
Însă tot la acest nivel de traducere a informațiilor apar câteva
fenomene – voluntare sau involuntare – cu care creierul își
mapează realitatea cu ajutorul unor modele prestabilite, formate
din experiențe anterioare ce sunt stocate în memoria
individuală.
În ce privește coordonata temporală, urechea umană se
comportă ca un sampler sonor, fiind apt să capteze un număr
impresionant de fonograme (eșantioane) în cadrul unei
secunde. Din punctul de vedere al interpretării cognitive, nu se
pune problema ca organul auditiv uman (de la ureche până la
creier) să poată procesa integral și conștient un flux de
informație audio complex, această cantitate de informație fiind
enormă pentru puterea de procesare a creierului, dar, din acest
flux de date, creierul își va extrage și va analiza acele
eșantioane care au relevanță pentru monitorizarea realității.
Astfel, din punctul de vedere al coordonatei temporale, se poate
concluziona că cele două funcții ale organului auditiv
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determinante pentru interpretarea informațiilor auditive dintr-un
astfel de flux sunt extrapolarea și filtrarea. Principiile care asistă
la aplicarea acestor două procese sunt de natură subiectivă.
Rezultatul percepției realității înconjurătoare este diferit și unic,
în concordanță cu specificul și bagajul cultural al fiecărui individ
(sau al unei comunități căreia acesta îi este apartenent).
Aceste două procese - extrapolarea și filtrarea - sunt pe
cât de complexe, pe atât de imperfecte. Din fluxul abundent de
informație, creierul va repera în primă instanță informațiile pe
care le regăsește în baza sa de date, compusă din experiențe
asimilate anterior. Acest proces de alocare a corespondențelor
se realizează printr-un efort cerebral relativ redus și la nivel
predominant subconștient. Aflat într-un mediu familiar, individul
va fi înconjurat de elemente audio-vizuale deja stocate în baza
sa de date, iar procesele de orientare și de recunoaștere se vor
face relativ facil, fără o prea mare solicitare cerebrală. Cu cât
mediul înconjurător este populat cu elemente și evenimente noi
– așadar nestocate în memoria individului – procesele
cerebrale se accelerează, astfel încât, în raport cu capacitatea
fiecărui individ de a opera aceste procese, vor apărea elemente
noi care vor fi întâi definite, iar apoi stocate în baza de date. Cu
cât informația este mai vastă, cu atât procesele cerebrale sunt
mai accelerate și din ce în ce mai puțin exhaustive. Atunci când
capacitatea de scanare a mediului este depășită, creierul
începe să compromită din acuratețea acestei analize, și astfel
se creează cadrul în care pot apărea erori de percepție sau de
interpretare.
Aceste două procese angajate în gestionarea informației
– extrapolarea și filtrarea – nu se aplică numai pe coordonata
temporală. În funcție de caracteristicile materialului auditiv
înconjurător, creierul apelează la unul dintre procese pentru a
interpreta realitatea în informații relevante pentru individ. Astfel,
în cazul în care cantitatea de informație din planul sonor este
una densă, creierul va filtra elementele importante, neglijândule pe cele considerate redundante, iar dacă informația este una
săracă va căuta să o suplinească cu modele stocate în
memorie. În cele mai multe cazuri, extrapolarea este un
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procedeu eficient în evaluarea realității, însă de la un anumit
punct el va degenera în fenomenul de pareidolie.
Cea mai comună formă de pareidolie este cea a
recunoașterii de fețe umane în conturul a diverse obiecte. Studii
neurologice arată că omul are o acuitate deosebită pentru
depistarea și procesarea mimicii feței umane, fiind o coordonată
vitală pentru o funcționare socială eficientă și bazându-se pe o
arhitectură neuronală deosebit de complexă în realizarea
acestor procese. În mod similar, conform studiului realizat încă
din anul 1933 de către cercetătorii acusticieni Harvey Fletcher
și Wilden Munson, urechea umană prezintă cea mai mare
sensibilitate în zona de frecvențe corespondentă vorbirii, sau în
general a vocii umane (1000-4000Hz). Este evident faptul că
de-a lungul evoluției omului, aceste caracteristici au fost
rafinate în special pentru a întâmpina necesitățile sociale ale
speciei. Astfel, în cazul vorbirii, urechea umană distinge cu
multă ușurință diferența dintre vocea masculină și cea feminină,
cu toate că ele se află în mod normal la o distanță scalabilă
muzical de numai trei-patru semitonuri. În mod similar, în
recunoașterea și percepția feței umane, suntem apți de a
observa cu ușurință modificări foarte nuanțate ale mimicii, dar
care fizic, sunt reprezentate de mișcări milimetrice ale
mușchilor faciali.
Fiind guvernat de această tendință a analizei similarității
reprezentative, creierul uman va găsi similitudini cu infinit de
multe forme și modele stocate în memoria sa. Astfel, dacă luăm
ca exemplu pictura naivă sau cea poantilistă, se poate observa
că în arta vizuală formele abstracte capătă rapid un înțeles
datorită aceastei înclinații a creierului către pareidolie, fenomen
ce îl ajută pe creator să își expună mai facil semantica lucrării,
dând posibilitatea exprimării mesajului mai degrabă prin trimiteri
vizuale spre resursele din baza de date a publicului, decât prin
detalierea deosebit de minuțioasă a materialului vizual propus.
În domeniul audio, un exemplu elocvent apartenent
celor două procese mai-sus amintite (extrapolarea și filtrarea) îl
constituie sistemul de reducere a datelor după criterii psihoacustice, utilizat în codarea informației fișierelor audio digitale
de tip mp3, wmv, sau flac. Aceste fișiere utilizează algoritmi
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inteligenți și flexibili care se sprijină pe o serie de caracteristici –
dintre care unele chiar bizare – ale urechii umane și a traducerii
undelor sonore de către creier, pentru a comprima la un raport
de aproximativ 1000% cantitatea de informație digitală
necesară unui fișier tradițional (cu conținut audio scanat cu
algoritmi de tip linear). Scopul unic al acestei codări perceptive
este acela de reducere a cantității de date. Cele mai banale
metode pentru a obține reducerea datelor este micșorarea
frecvenței de eșantionare (codarea nu mai notează frecvențele
înalte) și nivelarea „adâncimii” sunetului – poziția verticală a
formei de undă este exprimată folosind un număr mult mai mic
de valori. Codarea perceptivă, însă, constituie o variantă infinit
mai elegantă și mai eficientă de a reduce datele. Aceasta va
analiza frecvența si amplitudinea unui material sonor și le va
compara cu un model de percepție al auzului uman. Cu ajutorul
acestei comparații, codarea va elimina materialul auditiv
redundant din punct de vedere statistic și va nota numai
informația importantă în noul fișier. Spre deosebire de fișierul cu
scanare lineară, care alocă un număr constant și foarte mare
de biți pentru fiecare secundă de material audio notat, codarea
perceptivă alocă un număr variabili de biți, în concordanță cu
încărcătura de informație psihoacustică relevantă din respectiva
secundă a materialului.
În linii mari, auzul uman este guvernat de principiul
entropiei perceptive. Chiar dacă urechea înregistrează o
cantitate mai diversificată de informații, creierul traduce doar o
parte din ele, pe cele evidente și/sau importante. Astfel,
codarea perceptivă poate elimina elementele cu entropie
redusă, fără a periclita substanțial informația importantă. În
domeniul digital, codarea perceptivă va utiliza o cantitate
variabilă de biți în funcție de cantitatea de informație specifică a
fiecărui eșantion de timp, analizând respectivele eșantioane
după principii psihoacustice. Folosind algoritmi inteligenți,
codarea va elimina numai informația irelevantă pentru creier,
astfel încât reducerea informației să fie inaudibilă. Cu alte
cuvinte, acest tip de codare perceptivă nu reprezintă o oglindă
fidelă a materialului auditiv enunțat inițial, ci mai degrabă o
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hartă acustică, ce poate fi înțeleasă apelând la unele modele
(eșantioane) stocate în baza de date a memoriei ascultătorului.
Se poate afirma că, în esență, întreaga experiență pe
care o trăim când auzim muzică este una de natură pur
subiectivă. În acest sens, pareidolia reprezintă tendința
creierului uman de a interpreta (redefini) un stimul aleatoriu sau
nedeterminat ca fiind o informație familiară pentru receptor cum ar fi recunoașterea de forme de chipuri umane în forma
norilor, sau identificarea de cuvinte familiare dar inexistente de
facto în versurile unor piese muzicale. Cu toții am experimentat
aceste senzații în copilărie. Dacă nu am înțeles versurile unei
piese muzicale - fiind în altă limbă decât cea cunoscută - am
putut să găsim (să reconstruim) câteodată pasaje întregi
cărora le atribuiam cuvinte din limba maternă. În universul
auditiv, acest fenomen este cunoscut și sub denumirea de
apofenie, care în continuare poate conduce la sindromul urechii
muzicale. În unele forme severe (clinice), acest sindrom devine
însă halucinație. În această situație se află unele persoane cu
vârstă înaintată sau persoanele care suferă de pierderea
auzului. Fără a fi în stadiu inițial o condiție psihiatrică, varianta
avansată a acestor tipuri de sindroame este mai ușor de
explicat prin prisma psihoacusticii: în lipsa unor stimuli sonori
proveniți în mod normal de la urechi, creierul va încerca să
umple acest gol informațional cu alte date provenite din
experiențele personale acumulate în memoria de lungă durată.
Persoanele care suferă de acest sindrom acuză faptul că aud
piese muzicale pe care nu le-au auzit de o perioadă de timp
îndelungată, discursuri marcante, sau și mai înspăimântător cuvântări de natură religioasă. Dacă luăm exemplul unei
persoane care pe parcursul vieții a fost prezentă în mod
frecvent la slujbe religioase, aceasta va avea automat
înmagazinate în memoria de lungă durată fragmente din Biblie
sau din discursul preoților, mai cu seamă dacă acestea se
repetau de la o slujbă la alta. Este lesne de imaginat că atunci
când creierul va încerca să recreeze un fundal sonor în lipsa
unor stimuli din prezent (care ar fi trebuit să vină de la aparatul
auditiv), va accesa amintirile cele mai pregnante din memoria
de lungă durată a subiectului. Din nefericire, nu în toate cazurile
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explicația logică a acestui sindrom este acceptată de persoana
în cauză și astfel starea sa se va înrăutăți, devenind în cele din
urmă un caz psihiatric.
Sindromul urechii muzicale - în condițiile unui auz
sănătos - se remarcă prin faptul că la nivelul cortexului auditiv
zgomotele de natură non-muzicală sunt traduse în sunete
muzicale. Acesta se manifestă în cazul majorității persoanelor
care dețin un aparat auditiv competent și nu reprezintă
nicidecum o halucinație. Așa cum în domeniul vizual putem
asemui, de exemplu, forma volanului unei mașini cu o față
umană, la fel putem asemui în domeniul audio bâzâitul
motorului frigiderului cu sunetul muzical al unui contrafagot.
Aceste confuzii sunt în proporție de 99% hilare, ceea ce din
punct de vedere psihologic sunt o excepție binevenită, pentru
că, după cum știm fiecare dintre noi, a fi victima unei iluzii nu
este neapărat un lucru plăcut. Apofenia se datorează
caracteristicii creierului uman de a recunoaște modele. Cu alte
cuvinte, creierul caută o noimă în toate datele senzoriale pe
care recepționează. Chiar dacă modelul propus pe cale
senzorială nu este identic cu cel stocat în memorie, creierul va
extrapola și va accepta similitudinea între modelul primit și cel
stocat. Inteligibilitatea vorbirii este ea însăși o formă ușoară de
pareidolie. Să ne imaginăm că în banca de date lingvistice
stocate de creier avem un cuvânt pe care l-am auzit rostit de un
vorbitor nativ și l-am fixat ca atare. Atunci când vom auzi
respectivul cuvânt rostit de către un străin, stâlcit și cu accent
neconform, creierul va extrapola și va putea recunoaște
cuvântul inițial, chiar dacă de fapt unda sonoră nu seamănă cu
modelul stocat de creier nici măcar în proporție de 20%.
Cele mai frecvente iluzii sonore datorate sindromului
urechii muzicale apar în mod involuntar și de cele mai multe ori
în contact cu unele aparate care produc zgomote ciclice –
aparatul de aer condiționat, ventilatorul și frigiderul sunt în mod
statistic „starurile” promovate de sindromul urechii muzicale. În
sens opus, cercetătorii au creat (sau au găsit uneori
întâmplător) sunete non verbale care nu numai că sunt traduse
de creier în cuvinte, ci chiar pot cuprinde mai multe înțelesuri în
funcție de experiențele personale ale fiecărui ascultător.
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Aceste cuvinte „venite de nicăieri”, traduse de creier
dintr-o informație non-verbală poartă numele de cuvinte
fantomă. Un exemplu binecunoscut de cuvinte fantomă este
cazul Laurel versus Yanni. În 2018, Cloe Feldman - vlogger și
influencer pe rețeaua Twitter, a postat un clip audio de patru
secunde și a întrebat publicul: „Voi ce auziți? Laurel sau
Yanni?” Într-adevăr, clipul pare să conțină ambele nume,
suprapuse. „Laurel” se aude pe frecvențele grave, în timp ce
„Yanni” se aude în acut. Această dezbatere a făcut ocolul
internetului, clipul a fost ascultat de câteva zeci de milioane de
utilizatori, iar rezultatul este în continuare unul neclar. Jumătate
din audiență aude un nume, iar cealaltă jumătate pe cel de-al
doilea. La o analiză a formei de undă, specialiștii au observat
specificul literei L și a literei R, concluzionând că răspunsul real
este „Laurel”. Totuși, creatorul acestui clip audio a suprapus pe
frecvențele înalte și numele „Yanni”, acesta fiind mai ușor de
reperat de către persoanele care au o acuitate mai dezvoltată
pentru frecvențele înalte. Acest război al percepției continuă, iar
utilizatorii confirmă cu convingere distingerea doar a unuia
dintre cele două nume.
Diana Deutsch, cercetătoare proeminentă în domeniul
psihologiei muzicii și profesor la Universitatea din San Diego sa ocupat de studiul percepției sunetelor fantomă și a creat mai
multe exemple. În culegerea ei, clipurile audio sunt mai puțin
definite din punct de vedere verbal, iar asta servește creierului
fiecărui ascultător să se bucure de o libertate mai mare pentru
interpretarea verbală. Pentru maximizarea variantelor de
răspuns, majoritatea exemplelor Dianei Deutsch sunt formate
din două perechi de câte două sunete, în registre diferite și
redate pe canale diferite în buclă. Suprapunerea lor temporală
este gândită astfel încât prima silabă a „cuvântului” de pe
canalul stâng să fie suprapusă cu cea de-a doua silabă de pe
canalul drept. Această suprapunere va crea în spațiul dintre
incintele acustice și urechile receptorului o serie de alte
interferențe, care pot da naștere la noi cuvinte traduse de
creier. Notabil este faptul că în cazul exemplelor Dianei
Deutsch, rolul determinant pentru apariția iluziei sonore este
redarea în buclă a materialului sonor. Dacă în primele secunde
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de audiție auzim niște sunete fără noimă, mai târziu sunetele
încep să se metamorfozeze în cuvinte - cel mai frecvent din
vocabularul limbii noastre materne. Mai mult, atâta timp cât nu
acordă un sens sunetelor la începutul audiției, ascultătorul trece
printr-o stare moderată de angoasă, iar la momentul în care
creierul său atribuie sunetelor cuvinte din vocabularul propriu,
se instalează o stare de relaxare. În decursul studiilor sale pe
mai multe categorii sociale și de vârstă, Diana Deutsch a ajuns
la concluzia că, de cele mai multe ori creierul subiecților testați
învestește sunetele receptate din test cu cuvinte ce reprezintă
un ecou al cotidianului vieții personale: dacă de exemplu o
persoană este la dietă când aude aceste teste, s-a întâmplat ca
primele cuvinte pe care să le audă să fie: „low-fat-low-fat” ori
„diet-coke-diet-coke”. Mai mult, subiecții de gen feminin au auzit
mai des cuvântul „iubire”, în timp ce subiecții masculini au auzit
cuvinte cu sens sexual explicit. Diana Deutsch a concluzionat
că aceste experimente pot reprezenta varianta auditivă a
testului Rorschach1 și chiar – afirmă autoarea – în majoritatea
cazurilor ele sunt mai concludente.
Un studiu recent realizat cu un eșantion de șaisprezece
subiecți a demonstrat că existența și intensitatea pareidoliei
auditive sunt puternic influențate de personalitatea și în special
de temperamentul fiecărui ascultător. Cei șaisprezece subiecți
au fost selectați astfel încât să întrunească ponderi egale în
cadrul criteriului de comunicare de natură concretă sau
abstractă. Analiza predispoziției către pareidolie a celor două
categorii a fost realizată cu ajutorul a două exemple: primul
exemplu a presupus recunoașterea unor cuvinte în limba
maternă a subiecților într-un material audio expus într-o limbă
total necunoscută acestora, iar cel de-al doilea exemplu a
provenit din catalogul cu exemple audio de cuvinte-fantomă
propus de cercetătoarea Diana Deutsch.
Testul Rorschach este un test psihologic inventat de cercetătorul
elvețian Hermann Rorschach, prin care unui subiect i se prezintă un
desen abstract, pe care trebuie să-l descrie. Rezultatul este ulterior
analizat după o serie de principii, iar în urma analizei se compune
profilul psihologic al subiectului.
1
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În cadrul primului exemplu, numărul de cuvinte în limba
maternă captate de imaginația celor cu un temperament
predominant abstract a fost mult mai generos. Dintr-un material
audio de patruzeci de secunde recitat în respectiva limbă
străină (ce nu face parte din limbile de circulație internațională),
aceștia au raportat existența a nu mai puțin de douăzeci și opt
de cuvinte distincte, sau a unor structuri idiomatice formate din
două cuvinte în limba maternă. Cei din cealaltă categorie au
raportat cumulat numai opt cuvinte, iar dintre aceștia, trei
subiecți nu au raportat nici măcar un singur cuvânt. Calculul
procentual pentru producerea fenomenului pareidoliei în acest
exemplu arată că cei guvernați de un temperament abstract au
determinat 78% din manifestări față de cele 22% ale celor cu un
temperament concret. Din cele douăzeci și șapte de cuvinte în
limba străină existente în versurile prezentate, optsprezece șiau găsit un omolog fonetic în limba maternă, adică un procent
de 67%. Această raportare a prezenței pareidoliei limbii
materne pentru 67% din textul expus într-o limbă străină
reprezintă un procent substanțial, care depășește orice marjă
de aleatorism.
Cel de-al doilea exemplu din cadrul studiului pareidoliei
auditive, cel al cuvintelor fantomă ale Dianei Deutsch, a
determinat răspunsuri concludente de la toți participanții. Deși
subiecții nu sunt vorbitori nativi de engleză, iar exemplul auditiv
este format din câteva silabe indefinite și fără nici o
însemnătate, cuvintele recompuse la nivel neuronal de către
participanți au raportat într-un procent covârșitor (88%)
existența unor cuvinte în limba engleză, indicând faptul că un
ecou al accentului englezesc al autorului exemplului s-a păstrat
în materialul auditiv și a fost reperat ca atare de majoritatea
subiecților. În total subiecții din zona abstractă au auzit
nouăsprezece cuvinte distincte, iar cei din zona concretă opt.
Raportul de abundență a pareidoliei pe cele două categorii de
subiecți studiate este unul destul de apropiat de rezultatul de la
exemplul precedent, 70% versus 30%.
Față de imaginarea mai anevoioasă a unor cuvinte în
limba maternă ascunse prin versurile în limba străină din primul
exemplu, cuvintele fantomă ale Dianei Deutsch au determinat
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rapid și lesne răspunsuri de la cei șaisprezece subiecți. Ambele
exemple au generat o serie de rezultate care trasează o linie
generală despre fenomenul pareidoliei în relație cu percepția
unei limbi străine. Similar cu manifestările universale ale
pareidoliei, testul de față a fost capabil să confirme faptul că
atunci când creierul vrea să audă ceva ce nu există, el va
inventa o modalitate să audă acel ceva ce nu există. De
asemenea, se poate concluziona că pe măsură ce materialul
auditiv devine mai abstract, fondul comun al interpretărilor se
diminuează, făcând loc imaginației să extrapoleze înțelesurile,
iar acolo unde imaginația nu poate suplini înțelesurile, rămân
spații goale, ceea ce reprezintă informație auditivă neinteligibilă.
Auzul uman este construit ca un analizator specializat
al ambianței sonore, fiind programat pentru detectarea, filtrarea
și procesarea unor informații auditive personalizate într-o
manieră foarte precisă, care au legătură atât cu adaptarea la
mediul înconjurător, cât și cu gestionarea eficientă a
interacțiunilor sociale. Procesul de filtrare al acestor informații
provenite de la ureche reprezintă stadiul de decodare al
sunetului cel mai expus apariției iluziilor. Procesarea cognitivă
ulterioară acestui stadiu este la rândul ei influențată, în
condițiile în care informația auditivă ajunge aici gata
contaminată, de această alterare cauzată de manifestarea unei
iluzii. Procesele psihoacustice realizate în acest lanț al
percepției sunetului survin la nivel preponderent subconștient,
și spre deosebire de decodificarea informației vizuale – unde
procesul de alocare al referințelor este mult mai transparent –
interpretarea informației auditive asimilate are o doză mult mai
mare de spontaneitate, astfel fiind mult mai puțin probabilă
posibilitatea unei renegocieri ulterioare pentru stabilirea
semnificației acesteia. În aceste condiții, se poate afirma că,
față de interpretările din sfera percepției vizuale, manifestarea
pareidoliei auditive este un fenomen irevocabil și mult mai ferm;
coeficientul de ambiguitate tinde să fie mai mare, iar
modalitățile de explicare ale acestui fenomen sunt mai puțin
edificatoare.
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SUMMARY
Tom Brânduș
About Auditory Pareidolia
as a Psychoacoustic Phenomenon
This study describes some of the phenomena regarding
auditory perception, both from the point of view of
psychoacoustics and cognitive interpretation. The two main
processes that manage the interpretation of audio material
captured by the human ear – extrapolation and filtering – are
defined as imperfect and, as a result, they can sometimes
cause errors of perception. In this respect, pareidolia is defined
as an extended manifestation of the process of extrapolating
auditory information in conjunction with various patterns
previously recorded by the human brain. Two such examples
have been analyzed here: the first one studies the manner in
which the human brain establishes correspondent words in the
native language when hearing a text recited in a totally
unknown language, and the second analyzes the interpretation
of a well-known audio material called "phantom words", created
by psychologist and researcher Diana Deutsch. Preliminary
conclusions are presented following a survey on the frequency
and intensity of the manifestation of auditory pareidolia in
relation to the listener’s personality.
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ETNOMUZICOLOGIE
Instruments de la musique traditionnelle en
Roumanie – polyédrisme d’une identité
nationale
Cezar Bogdan Alexandru Grigoraş
La musique traditionnelle roumaine a fait l’objet de
nombreuses études musicologiques. Un large répertoire a
également été transcrit et analysé. Parmi les éminents
chercheurs qui se sont intéressés à cette musique, nous citons
en premier le chercheur roumain Constantin Brăiloiu, qui est
considéré comme étant le père de l’ethnomusicologie moderne.
Le folkloriste, musicien et compositeur hongrois Béla Bartók
s’est également intéressé au folklore roumain. Il a procédé à une
collecte rigoureuse de ce répertoire. À ces deux grands
pionniers de l’ethnomusicologie s’ajoute toute une pléiade de
chercheurs et musicologues roumains. Parmi ces personnalités
remarquables de l’ethnomusicologie roumaine, nous pouvons
citer: Tiberiu Alexandru, Pascal Bentoiu, Mircea Chiriac, Petre
Carp, Traian Mârza, Sabin Drăgoi et Tiberiu Brediceanu. Ces
passionnés de folklore roumain furent à l’origine de sa
transmission et de sa propagation partout dans le monde. De
nos jours la musique traditionnelle roumaine est devenue très
connue et facilement identifiable grâce à leur apport, notamment
par le biais des études spécialisées qu’ils ont entreprises, mais
aussi grâce à son contenu-même et à son caractère
extrêmement original et varié.
Rappelons que cette musique folklorique comporte un
très large répertoire constitué d’une multitude de genres et de
formes. A l’instar de toute musique traditionnelle, celle de
Roumanie est intimement liée à la vie du peuple roumain. Elle
l’accompagne dans les diverses manifestations de la vie et
égaie les moments les plus importants de son existence. La
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musique est ainsi omniprésente lors des naissances,
baptêmes, cérémonies de mariage, pendant les fêtes annuelles
voire pendant l’enterrement des individus.
Le nombre d’instruments utilisés dans la musique
traditionnelle en Roumanie est considérable. Nous y retrouvons
une grande diversité d’instruments, tant anciens que
nouvellement adoptés. Certains instruments populaires sont
extrêmement anciens, leur origine n’étant pas connue. De
nombreux instruments sont tombés en désuétude et seuls
quelques rares spécimens figurent dans les musées avec des
enregistrements sur disques ou bandes magnétiques. Nous
allons passer en revue les principaux instruments usités dans la
musique traditionnelle, tout en suivant une classification de type
organologique.
Les pseudo-instruments
Parmi les instruments utilisés occasionnellement pour
l’exécution ou l’accompagnement de mélodies et thèmes
traditionnels, nous citons la feuille de hêtre et l’écaille de
poisson. Les paysans ou les interprètes populaires parviennent
à l’aide de ces pseudo-instruments qu’ils tiennent dans la
bouche à réaliser et à reproduire avec virtuosité des traits
mélodiques complexes.
Les idiophones
La guimbarde est un instrument répandu dans plusieurs
régions du monde. Elle est construite d’un fil métallique tenu
dans la bouche et mis en vibration avec le doigt. La cavité
buccale joue le rôle de caisse de résonance.

La Guimbarde
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Les baguettes et les plaquettes sont des instruments
entrechoqués. Ils produisent de ce fait un son caractéristique
qui varie en fonction du matériau dont est fabriqué l’instrument
et de ses dimensions.
La toaca (la simandre) est un instrument spécifique à
l’Église Orthodoxe. Il est composé d’une planche en bois,
suspendue ou portée à la main et frappée avec un ou deux
marteaux en bois pour reproduire un rythme qu’on accélère
progressivement. Cet instrument est encore en usage en
Roumanie ou l’on utilise dans les monastères, pour appeler les
moines aux offices religieux.

Toaca portée à la main

Toaca suspendue
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Les clochettes de différentes formes et dimensions,
portées à la main ou attachées au cou d’animaux, sont utilisées
surtout pendant les fêtes d’hiver. On les retrouve parfois
accrochées aux pieds des danseurs et servent à l’émission de
sons rythmés.

Les membranophones
Parmi les membranophones usités dans la musique
populaire, nous retrouvons: le tambour, le tambourin et la
grosse caisse, utilisés surtout pendant les fêtes d’hiver. Ces
instruments sont également employés pendant les danses avec
masques et à l’occasion d’autres cérémonies rituelles.
Le buhaï est un tambour à friction, utilisé pendant les
fêtes d’hiver. Une peau de veau tendue sur une caisse de
résonance constituée par un petit tonneau est transpercée par
une mèche issue d’une queue de cheval. Avec les mains
mouillées on tire cette mèche, pour obtenir un son
d’accompagnement, grave et continu. Ce genre d’instruments
est répandu aussi en Europe de l’Est (Roumanie, Ukraine)
qu’en certains pays de l’Europe Occidentale (France, Espagne,
Belgique, Pays-Bas).

Buhaï
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Chant, clochettes et Buhaï
pendant les fêtes d’hiver
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Les aérophones
Les aérophones sont les instruments les plus populaires et
les plus répandus en Roumanie. Nous y trouvons une grande
variété, parmi lesquelles:
- le bucïum ou cor des Alpes est un long tube sonore qui
émet des sons harmoniques. Sa longueur varie entre un mètre
et trois mètres et demi. Cinq variétés de bucïum sont connues
en Roumanie et l’instrument est utilisé par les hommes et les
femmes, pour signaler ou marquer les événements importants;

Le Bucïum peut être joué par les hommes ou les femmes

- les flûtes sont les instruments populaires les plus
répandus en Roumanie et l’on en connaît 17 variétés. Elles
différent au niveau de leurs dimensions, des matériaux qui
entrent dans leur construction, de la manière de les fabriquer et
de leur technique de jeu. La plus simple est la tilinca, qui est un
simple tube en métal, ouvert à ses deux extrémités et ne
présentant aucun trou de jeu. Il existe aussi des flûtes ouvertes
aux deux extrémités, avec une extrémité obturée, avec ou sans
trous, avec ou sans bec. Il existe aussi des flûtes traversières –
comme la flûte classique – ou les flûtes jumelées, pour
l’exécution de deux lignes mélodiques différentes en même
temps. Les dimensions varient entre quelques centimètres et
plus d’un mètre, comme le caval.
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La Tilinca
Flûtes Jumelées

Le Caval

Le nombre de trous varie entre cinq et huit et ils sont
soit groupés par trois, soit placés à égales distances. La flûte
peut se tenir droite, inclinée ou dans une tenue analogue à
celle de la flûte traversière.
La flûte la plus célèbre est le naï – ou Flûte de Pan. C’est
un instrument très ancien connu du temps des romains et qui
figure sur les bas-reliefs découverts lors des fouilles
archéologiques. À l’époque, le naï avait quelques tubes; de nos
jours le nombre de tubes avoisine les 25. Ces tubes peuvent
être finement accordés par l’introduction de différentes
quantités de cire d’abeilles, pour modifier la dimension de leurs
cavités.

Le dieu des bergers Pan,
avec sa flûte. Statue antique.
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Le Syrinx antique grec –
l’ancêtre de la Flûte de Pan
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L’ocarina – en forme d’œuf ou de carotte et fabriquée en
céramique – est une flûte très répandue;

Le Naï, ou Flûte de Pan roumain

L’Ocarina

- la cornemuse compte parmi les plus anciens
instruments du peuple roumain. De nos jours l’instrument n’a
plus la popularité qu’il connut jadis, probablement par suite de
sa substitution par le violon. La cornemuse roumaine est
constituée d’une peau de chèvre montée de trois tubes par
lesquels sort l’air emmagasiné dans le sac. La cornemuse est
un instrument polyphonique et permet de reproduire
simultanément jusqu’à trois lignes mélodiques indépendantes.
Elle a de ce fait contribué au développement d’un certain
aspect polyphonique dans la musique populaire;
- il existe en Roumanie un instrument similaire à
l’instrument oriental zokra, utilisé surtout dans les régions
peuplées par les turques et les tatares;
- le cor de chasse, le clairon à signaux et les trompettes
sont utilisés à la chasse ou pour garder les animaux;
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Homme jouant
du Caval

La Flûte populaire

- la musique populaire a connu l’introduction de
nouveaux instruments à vent usités dans d’autres genres
musicaux. Ce sont: la clarinette, le taragot – genre de
saxophone droit, en bois – le saxophone, l’harmonica et
l’accordéon.
-

La Cornemuse
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Le Taragot
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Les cordophones
La cobza est sans aucun doute le plus ancien instrument
à cordes pincées utilisé en Roumanie. C’est un genre de luth
oriental, ayant un nombre variable de cordes. La cobza est
utilisée surtout en tant qu’instrument d’accompagnement. Cet
instrument est devenu de plus en plus rare du fait de sa
substitution, dans certaines régions, par la guitare et par le
tympanon.
Interprète jouant de la Cobza

Le luth roumain, ou Cobza
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Le tympanon est un instrument employé, depuis cinq
siècles, dans la musique populaire roumaine. Nous retrouvons
deux modèles très répandus: le petit tympanon, qui s’accroche
au cou du musicien et le grand tympanon, qui est un instrument
de concert. Le tympanon est constitué d’une caisse de
résonance trapézoïdale sur laquelle est tendu un nombre
variable de cordes frappées à l’aide de deux baguettes en bois.
L’instrument s’accorde de différentes manières. Le tympanon
est un instrument d’accompagnement harmonique et mélodicorythmique mais certains instrumentistes virtuoses l’ont élevé au
rang d’instrument soliste. C’est l’instrument de prédilection des
ménétriers et figure dans toutes les petites et grandes
formations.

Le grand Tympanon, de concert

Le petit Tympanon, portatif
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Le violon compte parmi les instruments qui furent adoptés
tardivement dans la musique populaire roumaine. Cet
instrument a connu un grand succès et s’est vite répandu dans
toutes les régions de Roumanie. Employé dans tous les genres
musicaux, le violon a fini par détrôner certains instruments
anciens comme la flûte ou la cornemuse. Le violon a plusieurs
appellations et on connaît plus de 30 manières de l’accorder. Il
est devenu un instrument soliste et a donné lieu à un large
répertoire caractérisé par un certain dynamisme et exigeant
beaucoup de virtuosité. Dans certaines régions, le violon est
monté de cordes sympathiques – ou de résonance – qui ne
sont pas employés pendant le jeu mais qui résonnent par
sympathie.
L’alto est souvent employé comme instrument
d’accompagnement. Dans certaines régions, l’instrument est
monté seulement de trois cordes qui s’appuient sur un chevalet
plat. Il permet ainsi de jouer facilement des accords de trois
sons et la manière de l’accorder dépend des accords à jouer.
Le violon à clairon, de fabrication autrichienne, est
également utilisé dans certaines régions de Roumanie. Sa
caisse de résonance est remplacée par un clairon, qui produit
un son métallique et pénétrant.

Le violoncelle et la contrebasse comptent parmi les
instruments employés tardivement dans la musique populaire.
Ils servent exclusivement à l’accompagnement et sont parfois
dépourvus d’une ou de deux cordes.
La cithare roumaine est un instrument similaire à la cithare
utilisée par les peuples orientaux, mais avec un nombre réduit de
cordes.
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Interprète au Violon à clairon

La Cithare roumaine

Les ensembles
Les formations orchestrales qui œuvrent dans le cadre de
la musique traditionnelle sont nombreuses et diversifiées.
Certains ensembles ont connu une nette évolution à travers le
temps. Les formations classiques types sont:
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violon et luth;
violon, flûte de Pan et luth;
violon et petit tympanon;
violon et contrebasse;
ensemble de violons, tympanon et contrebasse;
violon, alto et contrebasse;
violon, clarinette, tympanon et contrebasse, etc.
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Ces ensembles sont désignés par le terme taraf et ils
ont tendance à s’élargir. Certains ensembles peuvent
comprendre vingt instrumentistes, arrivant aujourd’hui à plus de
trente instrumentistes, véritables orchestres de musique
traditionnelle,
dirigés par
un instrumentiste
soliste,
habituellement un violoniste.

Ensemble (Taraf):
Naï, Cobza, Violon

Ensemble (Taraf): Flûte, Ocarina,
Grosse Caisse, Cobza

La musique populaire roumaine a un rôle essentiellement
fonctionnel et social et pas seulement esthétique et artistique.
C’est une musique qui n’est pas statique, mais qui évolue
continuellement. De nouveaux genres et un large répertoire
sont apparus, au moment où d’autres, plus anciens, ont
disparu. Ce fut en fonction des besoins du peuple et des
mutations qu’il connut. Par ailleurs, le caractère libre ainsi que
la part d’improvisations liées à cette musique, qui se transmet
oralement, ont fait que chaque mélodie peut varier d’un
interprète à un autre et d’une représentation à une autre.
Constantin Brăiloiu, qui a décelé cette spécificité de la musique
populaire roumaine, note à ce propos: «La mélodie populaire
n’a aucune réalité palpable en elle-même. Elle n’existe que
dans l’instant où elle est jouée et elle ne vit que par la volonté
de l’interprète et selon la manière qu’il désire: création et
interprétation se confondent ici».
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SUMMARY
Cezar Bogdan Alexandru Grigoraş
Romanian traditional musical instruments
The number of musical instruments used in Romanian
traditional music is considerably large. We find a wide variety of
instruments, both ancient and recently adopted. Some of the
popular instruments are extremely old, with unknown origins.
Lots of instruments were forgotten and only few rare copies can
be found in museums with recordings on vinyls of magnetic
tapes. This study brings forward some of the most important
instruments used in Romanian traditional music and it also
suggests an organologic classification.
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RECENZII
O călătorie spre
Centrul Pământului Muzical
Irinel Anghel

Trecutul și prezentul
își dau mâna în noua carte
a lui Dan Dediu – un volum
de
eseuri
despre
compozitori
români
ce
aduce atenției cititorilor,
„Siluete
în
mișcare”.
Această „mișcare” ne apare
firească prin ușurința cu
care este realizată de autor
în
călătoria
propusă,
asigurând
lecturii
o
temporalitate cu coordonate
proprii, ce ne actualizează
memoria. Prezentul-trecut și
trecutul-prezent ne poartă
într-un
spațiu-timp fără
granițe la întâlnirea cu
compozitori care au plecat
din această lume dar și cu
unii dintre cei care încă sunt
printre noi, activi, chiar prolifici. O lume fascinantă populată de
autor cu profiluri, idei, amintiri, informații, într-un dans excelent
condus, al obiectivității cu subiectivitatea, al raționalului cu
afectivul.
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Prin ochii, urechile și condeiul lui Dan Dediu, ne
apropiem de muzica românească în portretele a 22 de
compozitori (precedate de o invitație la aprofundarea Simfoniei
a 4-a a lui George Enescu, finalizată în 1996 de Pascal Bentoiu
și în general, a muzicii lui Enescu). În plus, Dan Dediu ne ajută
să ne scufundăm de multe ori la mare adâncime, pentru a
vedea și partea icebergului ascunsă privirii imediate, în locurile
unde există multe niveluri de explorat, de dezvăluit, de admirat.
Având ca bază o uriașă experiență muzicală și de viață
în prezența tuturor celor vizitați în această „călătorie spre
Centrul Pământului Muzical”, cu care a avut relații profesionale
și umane de diferite feluri de-a lungul timpului, dar și din poziția
de „păstrător al secretelor” Comisiei de Muzică Instrumentală și
Multimedia a UCMR, în calitate de coordonator al acesteia (o
arhivă de notițe și referate care parcă „țipa” la autor pentru a fi
valorificată), Dan Dediu face vieții muzicale din România un
mare dar. Atât celor evocați, cât și nouă celor cărora ne-a
propus această reîntâlnire cu artiști reprezentativi pentru cultura
noastră.
Îmi este greu să mă pun în pielea cuiva din afara
domeniului muzical care ia contact cu această carte
(dezvățarea se pare că e mai dificilă ca învățarea), dar am
bănuiala că prin stilul hibrid adoptat, care face trecerea cu
dexteritate de la abordarea muzicologică avansată la cea de tip
memorialistic, umanizând textul, cartea ajunge și în mintea și
sufletul cititorilor ne-muzicieni. Pentru un muzician însă,
savoarea lecturii este extraordinară. Acea umanizare a textului
de care vorbeam vine și pentru noi atât de bine acum, după 2
ani de pandemie, în care am fost nevoiți să ne îndepărtăm fizic,
să ne ducem viața mai mult în interiorul computerelor, rezistând
efectelor acestei distanțări sociale prin conservarea dorului de
contact direct al omului cu omul. Dan Dediu ne înlesnește nu
numai întâlnirea cu creația și ideile compozitorilor români dar
textele lui prind viață, punându-ne în contact cu personalitățile
diferite ale celor 22 de artiști, în al căror spațiu (profesional și
uneori personal) intrăm cu fiecare nou eseu.
Toate popasurile au câte un "cârlig" care îți prinde
atenția, interesul. Textele te îndeamnă să le citeșți cu creionul
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în mână, pentru că scrierile lui Dan Dediu te incită să faci
sublinieri, să încerci să fixezi în memorie idei, metafore,
comparații, cuvinte care au putere germinativă, sunt opere de
artă în stare născândă. Pentru fiecare compozitor, autorul
găsește cel puțin o sintagmă / metaforă definitorie care te
atrage conștient ori inconștient, în rază ei de acțiune: Ștefan
Niculescu sau despre tectonica sufletului, Cu Aurel Stroe, prin
cotloanele minții și bizareriile muzicii, Cu Anatol Vieru, printre
meandrele „timpului lung”, Cu Cornel Țăranu, printre ghirlande
și coloane sau stilul ca atom, Octavian Nemescu și mistica
zumzetului, Corneliu Dan Georgescu – limba și limburile
originalității, Cu Nicolae Brânduș, pe tărâmul „struțo-cămilei”,
Cu Adrian Iorgulescu, în carnavalul dualității, Doina Rotaru sau
radiografia stihiilor, Liviu Dănceanu – a fi music trotter sau
istoricismul stilistic, George Balint și povestea unor aripi, Cu
Nicolae Teodoreanu, despre fulgi și fulgere. Am citat multe
titluri pentru că sunt de amintit, reținut, sunt radiografii estetice
ori ale spiritului creator așa cum au ieșit din mintea
pătrunzătoare și inventivă a lui Dan Dediu, care nu îți lasă nicio
posibilitate de a rata o asemenea lectură.
Eseurile dedicate maeștrilor aparținând „generației de
aur” a muzicii românești – Niculescu, Stroe, Olah, Vieru pot
crea un extaz intelectual prin felul în care contribuțiile acestora
sunt analizate de autor, integrându-le în contexte largi, în rețele
complexe estetice, conceptuale, istorice, fapt favorizat de
distanță, pe care uneori e necesar să o luăm față de lucruri. Nu
întâmplător, aceste portrete își depășesc subiectul pentru a
hrăni analize de largă respirație și cuprindere.
Ștefan Niculescu este văzut din această perspectivă, ca
un creator de „meme puternice” – eterofonia și sintaxa sonoră
(un „memplex” cu patru meme) cu răspândire mare în cultura
muzicală românească. În acest context, Dan Dediu identifică
eterofonia niculesciană ca pe o „tehnică virală de scriitură”,
explicând în mod briliant care a fost potențialul de replicare și
de asimilare a ei pe „piața ideilor muzicale”, găsindu-i noi rosturi
și sensuri pentru timpul apariției sale – „de purificare de
sedimentele istoriei muzicii”, de trezire și regăsire („o idee care
a adormit în antichitate și s-a trezit deodată în anii '60 ai
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secolului al XX-lea”) și nu în ultimul rând, la nivel local, „o
soluție originală de a 'fenta' doctrina culturală a comunismului”.
La Tiberiu Olah, ancorarea în portul Simfoniei a III-a „Metamorfoze pe Sonata Lunii” îi prilejuiește lui Dan Dediu
contemplarea unui „naufragiu stilistic” într-o „simfonie-presimțire
realizată în formă de comentariu muzical-filosofic pe un text
muzical arhicunoscut”, în care „sursa beethoveniană este
supusă unui proces de supra-scriere”. Cu această ocazie,
cititorul face cunoștință cu strategiile componistice olahiene
văzute și comentate de Dan Dediu, desprinse din analiza
simfoniei: „murdărirea, perforarea (sau radierea), dislocarea
registrelor, opintirea, inserția” – descrise cu plasticitate și
aplomb intelectual. Sunt cuvinte puternice cele alese de Dan
Dediu în decojirea secretelor lui Tiberiu Olah, care odată
explicate (și chiar și înaintea explicației) te cuplează la un
mecanism instant de validare. Exclamația „Asta este!” a
cititorului vine firesc în urmă punctarii esențialului de către
autor.
Întâlnirea cu Aurel Stroe pe care o putem avea citind
cartea, ne apropie „periculos” de universul compozitorului.
Puțini comentatori au reușit să se apropie atât de mult. Spun că
e periculos, pentru că Stroe e un magnet transformator. Trebuie
să fii sigur că ai puterea de a-l descoperi, de a risca zguduirea
a tot ceea ce știai până în acel punct, de a-ți păstra mintea
limpede în procesul îndrăgostirii de cele trei calități ale muzicii
sale pe care le identifica Dan Dediu: trezvia (calitatea de „a nu
te lasă niciodată din gheare”), bizareria (neobișnuitul,
neașteptatul, surprizele, capcanele, paradoxurile) și formularea
de probleme și încercarea de a găși un răspuns (prin care
„muzica sa este o reflecție în sunete, la modul propriu”). În
acest eseu, găsim un foarte util Breviar al ideilor teoreticmuzicale ale lui Aurel Stroe ca și o inspirată creație intelectualpoetică a lui Dan Dediu prin care transmite secretele creației
compozitorului sub forma unui text cu model recognoscibil
(cartea Genezei), intitulat că atare: Geneza universului muzical
după Stroe.
O mare bucurie aduce lectura capitolului dedicat lui
Anatol Vieru, pe care îl consider că fiind cel mai inspirat și mai
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util text pe care l-am citit despre muzica lui Vieru și care ne
îndeamnă să o revizităm cu o altă pereche de ochi și urechi,
dintr-o perspectivă ce ne deschide noi căi de înțelegere a
creației compozitorului român. Teoria timpului scurt și timpului
lung la scara evoluției istorice a unei muzici este urmată de
analiza acordării muzicii lui Anatol Vieru (un compozitor
preocupat de timp) cu ceea ce Dan Dediu numește „timpul
lung” al unei compoziții muzicale care „se reflectă în procesul
de eroziune a materialului muzical”, prin trei metode structurale
– „bucla, independența părților față de întreg și suprapunerea
de planuri incompatibile” derivate din folosirea calităților
temporale de tip dezvoltător, tranzitiv și spleen. Aceste concluzii
sunt precedate de o excelentă prezentare a calităților temporale
„tari”, „medii” și „slabe” prin care Dan Dediu oferă niște chei de
lectură nu numai pentru lucrările lui Anatol Vieru dar și pentru
orice audiție ori analiză muzicală.
Amintiri frumoase și suculente ies la iveală în descrierea
compozitorilor Pascal Bentoiu, căruia îi este subliniat „profilul
universalist al abordării componistice” și Theodor Grigoriu,
caracterizat prin „acribie și reverie”. Nicolae Coman compozitorul, poetul, profesorul, omul este văzut, prin prisma
experiențelor directe ce apar ca momente păstrate cu drag în
memorie, pentru ca în cazul „lupului singuratic” al generației
sale – Cornel Țăranu, textul să se concentreze
asupra contribuției sale componistice, pe care Dan Dediu a
surprins-o ca fiind determinată de „stilul atom” ce presupune
existența unui „nucleu tare – o opțiune stilistică stabilă, fermă,
constantă și niște particule ce se învârt în jurul acestuia (...) ca
variabile arabescuri de iederă muzicală istorică”.
Capitolul dedicat lui Octavian Nemescu ne apare ca un
portal ce se deschide către dimensiunea creației
compozitorului, o lume magică, specială, aparte, care are alte
legi decât cea a „pământenilor”, prin aspirația sa constantă
către surprinderea esențelor muzicale și către practici aflate cu
un picior dincolo de planul fizic, de materializări obișnuite, pe un
alt nivel de realitate, pentru care s-a străduit pe cât posibil, să
ofere chei de acces, printr-un „întreg arsenal conceptual”. Dan
Dediu observă aceste lucruri cu luciditate, înfățișându-ne
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laolaltă cu analiza unor lucrări aparținând Ciclului Cartea orelor,
orizontul de așteptare al artistului, intim legat de trăsăturile
personalității sale, „deschisă spre orizontul profeției, cu viziuni
apocaliptice și atitudine intelectuală instransigentă”. Sunt
formulate și întrebări, la care cu toții ne putem simți invitați să
încercăm să găsim un răspuns, pentru că Octavian Nemescu
ne-a lăsat o moștenire care pune probleme de acceptare a unor
forme de materializare, practicare, înțelegere a ideilor sale
utopice, ce zgârie uneori simțul practic și facultățile raționale.
(Și oare nu e bine că o face?) Ne aflăm pe teritoriul în care
putem răspunde la întrebări cu alte întrebări. Deși Nemescu nu
s-a gândit că unele viziuni de ale sale, prin idealismul lor s-ar
putea plasa în zona imposibilului, cel puțin în acest moment al
evoluției omenirii, chiar și această perspectivă încarcă demersul
său cu o doză de sublim (așa cum e susținut de Corneliu Dan
Georgescu – tocmai ca rezultat al imposibilității atingerii
idealului). Dan Dediu surprinde foarte bine direcția estetică a lui
Octavian Nemescu ca minimalism arhetipal în varianta
ritualismului extatic (sau minismalism sacru), analizându-i
trăsăturile în contextul istoric al apariției acestor preocupări.
Cred că este cea mai bună încadrare posibilă, pe care autorul a
găsit-o și descris-o ca atare, „umbrela” potrivită ce îi
adăpostește toate ideile și ramificațiile lor.
În vecinătatea lui Octavian Nemescu, îl găsim în mod
natural pe colegul său de generație, care a avut de asemenea
preocupări pentru arhetipurile muzicale, pe care le-a teoretizat
(și continuă să le teoretizeze) magistral. Corneliu Dan
Georgescu, pe care Dan Dediu îl consideră „port-stindardul
muzicii atemporale” prin asumarea minimalismului atemporal
static, ne apare ca un locuitor al Tărâmului TfBVfM (Tinereții
fără Bătrânețe și Vieții fără de Moarte) ce încearcă să propună
în muzică un alt ideal (de neatins și prin urmare, sublim) – cel al
eternității (arhetipul Aeternitas), prin „estetica monotoniei
asumate (idei muzicale puține, sunete puține, extinse pe o
suprafață mare de timp)”.
În cu totul altă direcție ne poartă oprirea pe care Dan
Dediu o face „acasă la Nicolae Brânduș”, pe TSC („Tărâmul
Struțo-Cămilei”), într-un spațiu populat cu „bizarerii asumate cu
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intenție”, „combinații neverosimile” și „alăturări neobișnuite,
teatrale”, unde facem cunoștință și cu ceaiul de oolong, pentru
ca mai departe, orizontul imaginar al lui Ulpiu Vlad, îmbibat în
titlurile și expresia lucrărilor sale, să îi sugereze autorului cărții,
o lume cu „rezonanțe botanice” materializată prin cooperarea
„unor stiluri și tehnici foarte diferite – muzică electronică,
serialism, conceptualism, improvizație, minimalism”.
Ancorării în „modernismul clasic de inspirație bizantină”
al lui Viorel Munteanu, îi urmează aventura unui „carnaval al
dualității” de care se leagă numele lui Adrian Iorgulescu, în
care, prin analiza unor opusuri reprezentative ale
compozitorului, Dan Dediu îi „deconspiră” acestuia „uneltele” de
modelare a timpului și expresiei muzicale: încorporarea /
transfigurarea
citatului
muzical,
gestualismul
sonor,
minimalismul intonațional original, polaritățile expresive,
fragmentarea, structurile caleidoscopice, dezvoltările muzicale
(Durchführungmusik). „Scânteieri ale abisului” vin din punctul în
care este identificat Călin Ioachimescu, eseul deschizându-se
filmic cu evocarea evenimentului de aniversare a
compozitorului cu ocazia împlinirii a 70 de ani, pentru ca mai
departe, Dan Dediu să lase muzica să vorbească despre autor
(așa cum de altfel, Călin Ioachimescu își dorește întotdeauna),
prin prezentarea unor repere ale creației sale (Saxtraces,
Concertul pentru flaut și orchestră, Organum Decimum,
Tetrachords, Jokers).
În dreptul Doinei Rotaru, călătoria volumului lui Dan
Dediu face un salt în universul colorat magic al compozitoarei,
cu un „nucleu stilistic personal și emanant”, ale cărui
„ingrediente” sunt enumerate cu precizie: glissando, apogiaturi,
note lungi urmate sau precedate de melisme, sunete repetate
în accelerando și rallentando, motive melodice diatonice,
doinite. Lucrările sale pentru flaut, pentru diferite ansambluri și
piese simfonice sunt amintite pe linia minimalismului arhetipal
melismatic, pentru a realiza că în lumea Doinei Rotaru, nu poți
separa raza soarelui de soare. Reiese că aceste lucrări au
putere de atracție, forță emoțională, atât ascultate separat, dar
și ca părți ale unui întreg, „toate piesele izvorând din același
șuvoi muzical”.
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Pornind de la felul în care însuși Liviu Dănceanu și-a
definit propriul personaj - un music-trotter, cel care face
înconjurul lumii muzicale, inspirația lui Dan Dediu în eseul ce i-l
dedică, este ațâțată, evocându-i creația cu o plasticitate critică
ce atrage atenția: „se naște astfel ceva asemănător unui cuptor
componistic semănând mult cu un relicvar sonor aproape
suprarealist, cu siguranță oniric și funambulesc, în care muzicile
trecutului bântuie prezentul și rânjesc sinistru de pe câmpul de
bătălie al piesei, asemenea unor simboluri goale de sens,
semne fără emoție ale unei administrații muzical-istorice
trecătoare”. Continui, pentru că textul lui Dan Dediu este mult
prea savuros intelectual: „muzica lui Dănceanu conjură istoria
muzicii pentru a o șterge și goli de sens. Sentimentul inutilității
ia în stăpânire muzica.” Bizareriile muzicii lui Liviu Dănceanu,
multe livrate fără cheie de acces (niște uși care pur și simplu nu
se deschid, sau nu sunt menite a fi deschise) îl fac pe autorul
cărții să își pună întrebări: „Deci, într-un fel, dau foc fitilului, dar
nu-l las să ardă până la capăt, ceea ce îmi generează o
frustrare estetică, dar mă face să mă întreb totuși: de ce?”. Eu
nu văd o componentă axiologică a acestor comentarii (deși din
alte perspective, poate că ar exista tentația „judecății”). Îmi
amintesc de un personaj feminin de la începutul secolului XX Elsa von Freytag-Loringhoven, artistă dada („The Mama of
Dada”) ale cărei apariții publice au născut multe nedumeriri și
comentarii și despre care Mary Butts a scris că cea mai mare
calitate a ei era că îți dădea ceva de comentat (something to
talk about). La finalul eseului, Dan Dediu îl dezvăluie pe Liviu
Dănceanu, ”asemenea Ecleziastului biblic, care transmite un
mesaj de disperare”, „asemenea naufragiatului ce își
încredințează ultimele gânduri unei sticle aruncate în ocean,
purtând un mesaj criptic, care s-ar putea cuprinde în titlul unui
memorabil text de al său: apocalipsa muzicii savante”.
Portretul „meșteșugarului dibaci” – Adrian Pop atrage
mărturii consistente și revelatoare despre creația sa din partea
lui Alfred Hoffman și György Kurtág, pe care Dan Dediu le-a
considerat importante pentru a fi citate, apreciindu-i la rându-i
profesionalismul,
seriozitatea,
rafinamentul,
echilibrul,
meticulozitatea de bijutier în finisarea structurilor muzicale.
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Un „râu de vată de zahăr care curge înspre o destinație
necunoscută” este o imagine care mi-a rămas în minte, fiind
cea cu care imaginația lui Dan Dediu s-a întâlnit după
comentarea lucrării Dream Space a lui Sorin Lerescu, pe care îl
prezintă atât în calitate de compozitor preocupat de diatonie, de
lirism și de „dihotomii precum consonanță-disonanță, introvertitextrovertit, continuitate-discontinuitate” dar și ca pe un coleg cu
care a împărtășit călătorii profesionale din care fragmente de
discuții s-au fixat în memoria amândurora. Mai departe, „toane,
boacăne și trăznăi”, „răsuciri și răstalmaciri”, „capricii și
teribilism”, „naivitate și obrăznicie”, „melancolie și violență”, „risc
sub raportul gustului estetic” sunt cuvintele pe care autorul
eseurilor le folosește în descrierea lui Andrei Tănăsescu – un
compozitor care are entuziasmul cuceritor al unui copil, atunci
când face ceea ce îi place.
Ultimele două texte sunt dedicate unor compozitori
plecați prea devreme dintre noi. Sunt scrieri care emoționează,
pentru că încă nu ne-am obișnuit cu absența acestora. George
Balint este pur și simplu readus printre noi de Dan Dediu, prin
incursiuni atât în creația sa, cât și în istorii de viață ce ne sunt
apropiate, cunoscute. Discuțiile pline de miez pe care le avea
cu colegii, invențiile de concepte, umorul, profunzimea
„vederilor” sale, profesionalismul aplecării asupra muzicii,
preocupările filosofice, grația și seninătatea reconstruiesc
imaginea complexă a lui George Balint – compozitor, gânditor,
prieten, invocat prin povestirea fantastică a lui Gabriel García
Márquez – Povestea unei aripi, care a reprezentat sursa de
inspirație a unei piese pentru șapte clarinete a compozitorului.
Nu mi-aș putea imagina ceva mai potrivit, mai emoționant
pentru încheierea pe care i-a oferit-o Dan Dediu; „Aripile lui sunt
acum întinse, strălucesc orbitor în lumina Timpului, ducând cu
ele un suflet curat, curajos și mult prea-încercat. Devenit un
punct imaginar în zare, deasupra mării, după cum își termină
Gabriel García Márquez povestirea, simțim dintr-odată un dor
de a-l mai avea încă aproape”.
Prezența discretă a lui Nicolae Teodoreanu încheie
această călătorie, cu o viziune asupra delicateții spiritului,
sensibilității și frumuseții omului din spatele partiturilor sale,
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preocupat fiind de „folosirea, stilizarea și redimensionarea
cântării bizantine”. Blândețe, luminozitate, gingășie a simțirii,
temperatură consonant-pozitivă sunt cuvintele găsite în
comentariile realizate de Dan Dediu la câteva dintre lucrările
sale „reținute și prietenoase”, având „eleganța fulgilor de
zăpadă”.
Cartea „Siluete în mișcare” a fost tipărită de Editura
Muzicală în 2021, ca proiect al Muzeului Național „George
Enescu”, căruia i se cuvin felicitări pentru această inițiativă.
Ceea ce am încercat în această recenzie, a fost să ofer o hartă
călătoriei propuse de Dan Dediu, semnalând „locurile” și
gândurile de vizitat, cu destinația înțelegerii muzicii
contemporane românești din interior, facilitată de un ghid
excepțional.
SUMMARY
Irinel Anghel
A journey to the Center of the Musical Earth
Dan Dediu’s most recent book, Silhouettes in movement –
Essays about Romanian composers, published in 2021 at
Editura Muzicală offers an unforgettable journey through the
Romanian music. Thereby, 22 composers can be “visited” with
the exceptional guidance of the author that puts on the spotlight
on artistic secrets, memorable experiences, framing them into a
fascinating continuous present time, into a limitless time-space
that opens widely to current and present reflections.
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ISTORIOGRAFIE
O comoară a muzicologiei românești
ce-și așteaptă valorificarea
Fondul George Breazul din cadrul bibliotecii
Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor (IX)
Vasile Vasile
Am găsit și am citat în studiul comemorativ dedicat lui
Breazul, amintit mai sus, faptul că printre cele 17.000 de fişe
necatalogate unele cuprind date pentru principalele capitole
ale istoriei muzicii universale, cu o periodizare după cea a lui
Riemann, periodizare ce nu ţine seama de repere istorice, ci de
elemente specifice reprezentative ale creaţiei muzicale: Cele
mai vechi popoare de cultură şi primitivii; Muzica elină; Muzica
bisericească bizantină şi gregoriană (română); Trubadurii,
truverii, minesingerii şi meistersingerii; Muzica polifonică
medievală; Stilul vocal acompaniat al Prerenaşterii (1300 –
1470); Polifonia a capella şi începuturile stilului instrumental:
Palestrina, Ars Nova, Orlando di Lasso, şcoala flamandă;
Epoca basului general (1500 – 1750); Vremea nouă. O altă fişă
merge pe un alt traseu: Preclasicismul: Rameau, Bach, Händel,
Gluck; Clasicismul: Haydn, Mozart, Beethoven; Romantismul:
Schubert, Schumann, Berlioz, Liszt, Chopin, Wagner, Brahms,
César Franck etc.
O parte a acestor capitole din istoria muzicii universale a
făcut obiectul unor conferinţe radiofonice, ale căror texte au
fost păstrate în imensul fond de fișe, ca cea din 4 martie 1932 –
Muzica primitivilor - în care sunt citate melodii ale wezilor, din
Columbia, a indienilor Hopi, un cântec funebru din India, un
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altul de adus ploaia din Irlanda şi un cântec de iubire al
malabarilor263. Muzica popoarelor antice, a devenit conferinţă
radiofonică din 25 martie 1932, cuprinzând exemple de epocă
de mare reprezentativitate: oda pithică a lui Pindar, imnul către
Nemesis, imnul Soarelui, imnul către Muză, Skolionul lui
Seikilos264. Muzica în timpul Renaşterii a făcut obiectul unei
conferinţe susţinute la Cercul Analelor Române, din 10
ianuarie1932265 şi a fost urmată de tema Începuturile operei,
pornind de la Camerata florentină, reprezentată de opera Dafne
de Jacopo Peri, ajungând la Monteverdi, cu Orfeu şi
Încoronarea Popeei, studiu bazat pe o vastă bibliografie de
specialitate, cuprinzând lucrări în limbile amintite.
S-a discutat mult în ultima vreme, mai ales prin
intermediul mass-mediei, despre o scrisoare autografă a lui
Beethoven, ajunsă la Corneliu Vadim Tudor – unele posturi de
televiziune chiar ajunseseră să afirmă că politicianul ar fi
posedat partitura originală a piesei Für Elise. O fi vreo legătură
între această știre și înregistrarea din Reg. III U.C.M.R – 288, a
unei epistole beethoveniene, scoasă din inventar la 17
decembrie 1977?
Cartea închinată bicentenarului naşterii lui Mozart
(1756 – 1956), care-i va aduce calitatea de membru de onoare
al Societăţii IMBA din Berlin, inventariază principalele date
despre prezenţa muzicii lui Mozart în viaţa culturală
românească, apelând la scrieri ale unor străini care ne-au vizitat
ţara, lucrări păstrate cu prețuirea cuvenită în biblioteca
muzicologului român. Lista ar putea începe cu călătorul prin
Țările Române, Anton Maria del Chiaro, și continuă cu unii
străini care s-au stabilit la noi - cum a fost Dionisie Fotino, fost
psalt al Marii Biserici din Constantinopol, profesor al lui Anton
Pann, autorul istoriei generale a Daciei - și alți autori ai unor
lucrări în care apar date privind aclimatizarea în spaţiul
românesc a formelor de muzică apuseană. Lucrarea despre
circulația creației lui Mozart în țara noastră insistă asupra
înrudirilor unor melodii turceşti cu cele din unele lucrări ale lui
Mozart - Răpirea din Serai şi Concertul pentru vioară în La
major - argumentând că au circulat și la noi prin intermediul
culegerilor muzicianului Dimitrie Cantemir
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Fișa nr. 1077

Fișa nr. 1073r

şi pe care le întâlnim în culegerea lui J. Sulzer.

Prima pagină a Istoriei lui
Anton Maria Del Chiaro

Pagina de titlu al lucrării lui
Franz Joseph Sulzer
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Omagiul
românesc
adus
genialului
muzician,
reprezentant marcant al clasicismului vienez, va continua cu
investigaţiile asupra prezenţei creaţiei mozartiene în cultura
românească, din broşura dedicată compozitorului, de Erich H.
Müller von Asow266. Am găsit în fondul Breazul articolul care a
precedat cartea închinată bicentenarului genialului compozitor,
articol ce avea în vedere circulaţia muzicii lui Mozart în ţara
noastră, începând cu anul 1792, când, la Sibiu, a fost montată
opera Răpirea din Serai, urmată, în 1798, de Nunta lui Figaro şi
de Idomeneo, reprezentată la Bucureşti în 1818, „de către o
trupă venită din Ardeal, sub conducerea lui Johann Gerger” –
citând din epistolele lui Ion Ghica şi din romanul lui Nicolae
Filimon - Ciocoii vechi şi noi - şi Simfonia 40, prezentă în primul
concert al orchestrei înfiinţate la Bucureşti şi dirijată de Eduard
Wachmann, din 22 aprilie 1866267.

Planşă din La bicentenarul naşterii lui Mozart 1756 – 1956

O parte a datelor despre circulația creației lui Mozart în
țara noastră, mai cu seamă în Transilvania, a fost urmărită și
prezentată în serialul semnat din cotidianul Acțiunea din 1842 –
Sibiul muzical și raporturile cu Principatele.
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Fișa articolului „Sibiul muzical și raporturile cu Principatele”, 16 august 1942

Cartea lui Breazul consacrată circulația creației lui
Mozart în țara noastră se va bucura de atenţia lui Hans Joachim
Moser, care-l prezintă pe autor în cele trei lexicoane, din
1952268, din 1955269 şi în cel din 1963270. După aprecierile unuia
dintre cei mai avizaţi specialişti în istoria muzicii româneşti,
cartea La bicentenarul lui Mozart este o „probă de erudiţie, în
care, pornind de la o melodie atribuită lui Dimitrie Cantemir,
realizează o incursiune fascinantă în lumea muzicii baroce şi
clasice”, autorului aparţinându-i descoperirea lui Daniel
Speer271 și prin orientalistul Andrei Decei obținând fotocopiile
din Turcia după Ilm-i musiki, el însuși preocupat de această
memorabilă carte.
Criticul muzical român își dă mâna cu muzicologii
interesați să stabilească date importante din istoria muzicii
românești ca parte componentă a celei universale. Articolele,
studiile și cartea dedicată lui Mozart urmăresc date despre
circulația creației compozitorului vienez, ca și a celei a lui
Haydn, sau despre turneele trupelor de operă europene în
orașe românești, ceea ce face din biblioteca sa o sursă
importantă pentru urmărirea acestor evenimente artistice. Se
poate vorbi în cazul lui Breazul despre un drum dublu: dinspre
muzica românească spre cea universală și invers, de la cea
universală spre cea românească, așa cum o confirmă cărțile,
partiturile documentele, manuscrisele și zecile de mii de fișe
scrise cu propria mână.
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La Congresul Internaţional al Ştiinţelor Muzicale
Viena, Anul Mozart 1956 muzicologul Breazul a condus
lucrările uneia dintre secţiuni, cea intitulată Ştiinţa muzicală
comparată şi a prezentat o comunicare publicată în volumul
consacrat lucrărilor congresului272. Muzicologul Vasile Tomescu
amintește după relatările compozitorului Alfred Mendelsohn,
referitoare la aprecierile preşedintelui executiv al Congresului,
că profesorul Erich Schenk, considera peste ani, participarea
muzicologului „ca un aport ştiinţific de preţ la problema
legăturilor cultural istorice între Apus şi Răsărit, a
întrepătrunderii unor elemente populare şi a circulaţiei lor în
operele marilor compozitori vienezi, care au iubit cu pasiune şi
au folosit în creaţia lor tot ce a fost mai bun în muzica
popoarelor”273.
Ca și pentru domeniul etnomuzicologic, Breazul este
creatorul uneia dintre cele mai puternice școli de
muzicologie, discipolii săi beneficiind de sprijinul direct,
profesoral și care-i continuă activitatea și în acest domeniu. Am
găsit pe una dintre fișele cotate 601, cel mai puternic argument
ale acestei aserțiuni. Figurează aici numele discipolilor și
temele pregătite pentru disciplina dragă mentorului –
Enciclopedia și pedagogia muzicii: Adrian Rațiu,

Fișa 601
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Ștefan Niculescu, Ioana Minei, Iosif Conta, Paul Popescu și alții,
viitori exegeți ai creației enesciene. Este ușor de găsit legătura
dintre aceste teme studențești și viitoarele realizări semnate de
viitorii muzicologi și interpreți.
Discipolii săi sunt îndrumați spre literatura de
specialitate europeană, exemplul cel mai grăitor oferindu-l
Paul Constantinescu, traducător și autor al unui studiu
comparativ privind știința muzicii din lexiconul lui Riemann și cel
al lui Abt (XI – 192), după ce prezentase un rezumat al
sistemului celui din urmă (XI – 189). Am amintit mai sus despre
un dosar masiv cuprinzând materiale pentru Știința muzicii
comparate, în care este inclus și articolul lui Mircea Eliade,
articol ce privește institutul specializat în acest domeniu la Oslo,
un posibil model pentru o instituție similară din România. Un alt
dosar reunea date care se referă la standardizarea acustică.
Era rezultatul invitației directorul Institutului de Fizică din
București, academicianul Horia Hulubei, la 21 iulie 1950 Muzica şi standardizarea acustică - XVI - 2047, în care
tratează principalele coordonate ale temei: sunetul muzical,
armonicele sunetelor, intervalele, sistemul armonic major şi
minor, consonanţa, disonanţa, sunetul pitagoreic, coma
pitagoreică, divizarea octavei, scările anhemitonice, diapazonul
normal, sistemul indian, oriental, evoluţia sistemului tonal,
standardizarea acustică, extinse spre acustică, spre fiziologia
auzului etc. Materialul va fi integrat de Gheorghe Firca în cel
de-al IV – lea volum al Paginilor din istoria muzicii româneşti, cu
tot cu schemele detaliate realizate de autor274.
Mai multe fișe cuprind patternuri cu exemple de
formule ritmico – melodice vechi, exemple de versificaţie,
extrase din cântece de trubaduri, din cântări gregoriene, scări
muzicale, bicordii, pentatonii, melodii medievale, melodii siriene,
albaneze şi din alte culturi balcanice şi asiatice, cu extrase din
diferite lucrări, din Charles Nef, Gaetano Cesari, Johannes
Wolf, Robert Haas, Friedrich Blume etc., care urmau să
constituie materiale documentare pentru anumite capitole,
cursuri, sau lucrări de sine stătătoare. Mai multe fișe sunt
rezervate constatărilor fugare despre rolul motivului muzical
în exprimarea muzicală.
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Fișa 308

Altă
categorie
de fișe
reprezintă
fragmente
reprezentative din folclorul copiilor, unele integrate în studiile
sale consacrate pentatoniei dar și în manualele și culegerile de
cântece cu destinație școlară. Fișele păstrate ne dau dreptul să
credem că muzicologul avea în vedere și un dicționar de
termeni muzicali, cu insistențe asupra formelor arhaice, printre
ele numărându-se: trâmbiță, timpane, surle, buciniș, căbuz,
lăută, ceteră, țimbale, nei, strune, organe, chimval, verș,
psalomi, meterhanea, pestrefuri și altele - cuvinte identificate în
scrierile cronicarilor și cărora Breazul le caută etimologia,
derivatele și formele gramaticale deosebite. Una din elevele
sale a alcătuit un studiu privind reflectarea muzicii la marii noștri
cronicari, material păstrat în arhiva profesorului. Pentru a avea
elemente de referință își procurase un chestionar german
pentru lexicon dar și dicționarele de termeni muzicali ai lui Titus
Cerne și Timotei Popovici. Pentru muzica gregoriană și-a extras
mai multe fișe din lucrări ale unor autori occidentali specializați
în domeniu. De asemenea, a alcătuit fișe pentru diferitele tipuri
de semiografie muzicală: cucuzeliană, hrisantică, rombică,
pătrată, kieveană etc. Printre alte studii prezentate în cadrul
activităților disciplinelor Enciclopedia și pedagogia muzicii și
Muzicologie comparată atrag atenția cele care se ocupă de
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mărturiile unor călători străini prin țările române, referitoare la
prezența muzicii. Este un material imens și foarte valoros
pentru cercetarea trecutului nostru muzical, anticipând multe
dintre datele reținute de volumele Hronicului muzicii românești.
De asemenea, se remarcă faptul că magistrul anticipă
următoarele lexicoane ale lui Viorel Cosma, pregătind fișe ale
viitorilor muzicieni, autobiografii ale colegilor, cum ar fi cea la
care am apelat la definitivarea monografiei lui Marțian
Negrea275.

Pagină din autobiografia lui Marțian Negrea - XI – 1024

Printre marile realizări culturale ale muzicologului
George Breazul reflectate de numeroase documente ale
fondului trebuie amintită înfiinţarea şi conducerea colecţiei
Melos, din cadrul Editurii craiovene Scrisul Românesc –
destinată studiilor muzicale româneşti. În această colecție au
văzut lumina prestigioase volume de muzicologie datorate
iniţiatorului, George Breazul – Colindele... Întâmpinarea critică
(1940) şi Patrium Carmen (1941) – dar şi ale altor muzicologi,
cum ar fi Negrea, cel care-şi publică lucrarea de mare
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importanţă pentru timpul când apare şi pentru reconstituirea
unei pagini esenţiale din trecutul cultural românesc - Un
compozitor român ardelean din secolul al XVII – lea – Ioan
Caioni, recenzată de Breazul.

Cronica lui Breazul la monografia lui Caioni a lui Marțian Negrea

Într-un capitol intitulat - Cetăţi culturale - din cel de-a III –
lea volum - Pietre de vad, publicat în anul 1943, Emanoil
Bucuța afirma: „Două graiuri am păstrat din vremurile uitate şi
sunt cele mai temeinice zapise de proprietate pe care le avem:
unul al minţii care e limba vorbită şi altul al sufletului care este
viersul cântat”276. Fondatorul și directorul revistei Boabe de grâu
laudă colecţia Melos, de la Craiova, înfiinţată şi condusă de
autorul impresionantului volum Patrium Carmen, considerat „o
adevărată istorie a muzicii, fără istorie”277 şi centrată pe
atestarea valorii cântecului popular românesc.
Pregătind trecerea spre următorul subcapitol, precizez
că tot aici, la Scrisul Românesc, a publicat în anul 1938 cele
patru Cărţi de cântece pentru clasele I – IV şi Colecţia de coruri
pentru voci bărbăteşti, 1939, Repertorul coral pentru şcoli,
ultime considerată ediţie oficială.
În concepția muzicologului viața muzicală este strâns
legată de educație, care trebuie să se implice în formarea
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auditorilor. În 1920, profesorul de la Târgovişte, aducea o
critica severă sistemului de realizare a educației muzicale din
ţara noastră, prin „funcţionari absolut lipsiţi de pregătire de
specialitate”, dublată de „completa lipsă de cultură în ţara
noastră”, îndeosebi a celor care decid destinele culturii278.
Preocupările muzicologului se întrepătrund în mod
firesc cu cele de educație muzicală și fișele sale ce ar fi
trebuit să dea sinteza consacrată psihologiei „puilor de români”
– cum îi numea pe viitorii ascultători de muzică - ar putea fi
sistematizate și mai ales ar trebui să fie cunoscute de cei care
vor să transfere propria limitare în pregătirea umanistă,
respectiv artistică, estetică și muzicală, în formarea unor
generații. Acestora le trebuie create premisele deschiderii spre
fenomenele și spre viața muzicală autentică, europeană.
Observațiile sale imortalizate în nenumărate fișe, în articole și
studii, păstrate în ciorne, materiale finite, scrise cu o caligrafie
exemplară, dactilograme, extrase din ziare și reviste au dat
roade în perioada interbelică, dominația comunistă înregistrând
ruptura determinată de subordonarea creației și a educației
muzicale ideologiei comuniste, culminând cu sechestrarea ei
pentru cultivarea cultului personalității, Stalin, Dej, Ceaușescu.
Adept al devizelor însușite din muzicologia germană și
adaptate la realitățile românești de eminentul muzician, D. G.
Kiriac, „soarta muzicii româneşti în şcoală se hotărăşte” și
„cântece româneşti pentru şcoala românească”, Breazul a
racordat la realităţile culturale româneşti aceste deziderate. El
este cel care soluționează cerințele formulate de eminentul
ministru al educației, Spiru Haret, în arhiva să găsindu-se
inclusiv ciorna creatorului școlii moderne românești, referitoare
la coordonatele educației muzicale. Premisa de la care pornea
eminentul ministru este enunțată în capul acestei circulare:
„Scopul introducerii muzicei în învățământ nu este de a încărca
pe școlarii noștri cu niște cunoștințe pur teoretice, ci de a-i
învăța să cânte și să cânte anume bucăți de cele cari să aibă
puterea de a-i mișca”.
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Ciorna proiectului lui Haret privind educația muzicală
a „puilor de români” – XI – 373

Breazul nu a rămas numai la nivelul teoretizărilor,
conținutul sutelor, zecile de mii de fișe caligrafiate de el însuși a
fost integrat în programe, manuale, culegeri de cântece,
materiale metodice demonstrând ceea ce au sesizat pedagogii
și muzicologii europeni ai timpului: promovarea în activitățile
educaționale a celor mai autentice valori, de la folclorul copiilor
și cântarea bisericească străbună până la pagina din finalul
Simfoniei a V – a a lui Beethoven din manualul de clasa a IV –
a secundară. Aici voi relua doar remarca enunţată în urmă cu
peste 25 ani: „zborul înalt şi sigur al pedagogiei muzicale
româneşti este curmat brusc şi brutal de noua ideologie impusă
României după al doilea război mondial”279.
Rafturile fondului Breazul sunt pline de materialele care
se pot încadra în ceea ce se poate numi Metodică şi viaţă
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artistică şcolară: ciorne, proiecte legislative și programe
școlare – manuscrise și tipărituri - planuri de învățământ,
crochiuri, manuale proprii, studii, articole etc.
Am rezumat multitudinea de materiale curriculare
emanate din gândirea eminentului pedagog în mai multe
documente, dintre care aș cita doar două: primul dintr-o
publicație pedagogică280, a doua adresată direct educatorilor și
decidenților din domeniul muzical 281.
Am văzut deja că în 1920 publica Observaţiuni relative
la învăţământul muzical în şcoala secundară, urmate de un alt
articol vizând nevoile învăţământului muzical în şcoala
secundară, cea mai importantă fiind cea a organizării vieții
artistice școlare, în 1927 făcând cunoscută Programa analitică
a învăţământului muzical în şcoala secundară,

Ciorna Programei de Educație muzicală pentru școlile normal
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deschizând drumul spre necesara și dorita psihologie muzicală
a „puilor de români” – cum îi numea pe copiii școlari, prin
conferințe și articole, cum este cel intitulat Muzica populară şi
copilul etc. Unul din dosarele ale căror file au fost dispersate se
numea Copilul și muzica, din ele născându-se fișa de
muzicalitate, un instrument de mare necesitate în activitatea
educațională.
În „mina auriferă” s-au adunat cele mai importante
manuale de muzică din perioada interbelică, analizate în
lucrarea citată consacrată evoluției educației muzicale în țara
noastră și în monografia dedicată lui Breazul amintită în paginile
anterioare.

Câteva dintre manualele lui George Breazul
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Cronici elogioase dedicate manualelor de muzică, se
află în articolele publicate în reviste străine, păstrate în fond,
în forme decupate din publicații, în materialele de presă în care
au apărut, în fotocopii, într-o culegere de aprecieri adresate
manualelor282 etc.: Karl Egon Glückselig283, Ernest Closson, în
1934284 și 1936285 și 1937286, Paul Bekker287, Heinitz288, Karl
Gustav Fellerer289 și alții. Profesorul Eduard Spränger, de la
Universitatea din Berlin, se entuziasma la vederea manualului
lui Breazul pentru clasa a IV – a, scriind că invidiază copiii
români care au șansa unei asemenea cărți atât de frumoasă „Ich baneide de rumämischen Schulen um ein zo vortügliches
nationales Work im dem Kunst”290. Același entuziasm exprima
Ernest Closson într-o conică din 1934, aflată între materialele
bibliotecii lui George Breazul, care se încheia cu aceleași
aprecieri: „Les écoliers roumains sont bien servis”291. Este
muzicianul belgian care lăudase manualul lui Breazul pentru
clasa a IV – a deoarece pornea de la cel mai popular tropar
bizantin şi se încheie cu marșul final din Simfonia a V - de
Beethoven.
Excepționala demonstraţie, teoretică și practică din
cadrul Congresului Internaţional de Educaţie muzicală de la
Praga, din anul 1936 a fost reținută de specialiști din mai multe
țări europene, precum Charlotte Spitz – într-un material în limba
engleză292, Ludwig Schmidt293, în referirile la lucrarea înaintată
celor interesați – Die Musikerziehung in Rumänien, 1936 completând aceste aprecieri elogioase: Ernest Closson294,
Joseph Bartoš din 1936295 și din 1937296, Anna Lechner297, în
Rivista Musicale Italiana, din anul 1939298 etc.
Dacă decidenții actuali ai rosturilor educației muzicale
din școala românească, cei care au scos în afara plajei orare
activitatea artistică - ce asigură cea mai trainică legătură cu
viața, cu societatea și cu viața culturală a comunității - ar
cunoaște aceste pledoarii și zbateri ale generației ante și
anticomuniste, și-ar revizui tributul mentalității postcomuniste
asupra educației „științifice și ateiste”, ar afla că în timpul lui
Breazul disciplina era prezentă pe toată plaja școlarității, de la
grădinițe, la ultima clasă liceală, în unele cazuri chiar cu două
ore săptămânal și muzicologul obținuse de la parlamentul
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României aprobarea normării orelor de ansamblu coral în
funcție de numărul de copii participanți la activitate: 20 de elevi
= o oră, 40 de elevi = două ore, 60 de elevi – 3 ore, 80 de elevi
= 4 ore, „mina” păstrând documentele. Este una dintre
explicațiile marii emulații artistice și culturale școlare din
perioada interbelică, cu beneficii excepționale în domeniile
artistice, culturale, estetice, sociale, psihologice, intelectuale,
axiologice și a legăturilor școlii cu viața copiilor și cu societatea.
Beneficiarii acestui sistem sunt iluștrii cărturari ai epocii: Mircea
Eliade, Mircea Vulcănescu, George Călinescu, Emil Cioran și
mulți, mulți alții, la a căror dezvoltare culturală asemenea
activități au avut un rol cu totul și cu totul aparte. Singurul
fenomen respectat de Emil Cioran este cel muzical, pe care-l
elogiază în cuvinte deosebite și este efectul importanței
acordate de epocă educației umaniste. Din nefericire, perioada
actuală ignoră aceste cuceriri cu beneficii nu numai
educaționale dar și culturale, umaniste, limitând disciplina
Educație muzicală doar la gimnaziu; la liceu ea mai apare
numai la primele clase ale așa – ziselor secții umaniste și la
cele sportive; în ciclul primar disciplina nu-și poate atinge
obiectivele (competențele?) din cauza analfabetismului muzical
al cadrelor didactice, total lipsite de pregătire muzicală. În
actualele facultăți de Științele educație, Didactica disciplinei nu
poate suplini formarea deprinderilor muzicale, de interpretare,
de receptare a muzicii, de utilizare a limbajului muzical
necesare educatorilor din ciclurile preșcolar și primar.
Pledoariile și realizările educației muzicale preconizate
de Breazul confirmă recunoașterea rolului educațional al
valorilor folclorului românesc și al „muzicii bisericești străbune”
și fructificarea lor ar putea contribui la baricadarea elucubrațiilor
din actualele programe care au izgonit din procesul educațional
colinda, cântecul de stea, doina, cântecul propriu – zis și
cântecul de joc, au mutat învățarea alfabetului muzical după
improvizațiile facile, de kitsch și subcultural ale muzicii pop,
rock, după manele și alte specii nu numai lăturalnice, dar chiar
nocive. Folclorul copiilor este izgonit și înlocuit cu „creații”
artificiale, vecine cu manelele, sau cu genuri ce nu sunt
specifice spiritualității românești. Se înregistrează un adevărat
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paradox: colinda este încadrată în urma eforturilor susținute ale
unor ilustre personalități, începând cu Constantin Noica, în
patrimoniul UNESCO, dar programele de educație muzicală
actuale ignoră această specie și multe alte genuri ale creației
noastre populare, fiind contrabalansate de specii artificiale,
subculturale și improprii spiritualității românești. Simpla
enunțare din programă a termenului colinde populare (sic! - o
proiectare falsă a denumirii speciei!) la coada celor aproape
100 de sugestii repertoriale ilustrează desconsiderarea colindei.
Oare ce disciplină școlară ar trebui să-i învețe pe copii imnul
național (ale cărei obârșii muzicale se găsesc în repertoriul
sărbătorilor Nașterii Domnului) colinda și doina? Nu ar fi fost
mai potrivit să învețe școlarii din clasa a VI – a structurile
modale din colinde și nu din „muzica pop – rock” și „hip – hop”,
din muzica metal și jazz, country? (repetate și la următoarele
clase: a VII – a și a VIII – a)? Se răsucește în mormânt
pedagogul autentic, ignorat de „urmașii” lui care a luptat o viață
întreagă pentru a așeza la locul cuvenit colinda, doina, balada,
cântecul propriu-zis, folclorul copiilor în activitatea educațională
a tuturor claselor și în viața artistică școlară. Această luptă a
fost însoțită de soluții viabile și foarte avantajoase pentru
dezvoltarea armonioasă a copiilor, cu beneficii intelectuale,
culturale, estetice, psihologice, sociale, religioase, axiologice,
voliționale, fiziologice, de integrare colectivă etc. Am protestat
public, într-o scrisoare deschisă adresată Președintelui țării și în
presa de specialitate299 împotriva ultimei găselnițe propusă de
Ministerul Educației, găselniță, lansată de mai multă vreme, de
a face din Educația muzicală și Educația vizuală discipline
opționale pentru elevi, ignorând faptul că cele două discipline
sunt total diferite, au limbaje proprii, (universale ca spațiu
geografic și istoric, dar total diferite, antrenând perceperi
diferite), netransferabile, urmăresc deprinderi distincte și
eliminarea uneia sau a celeilalte alimentează analfabetismul
funcțional în domeniul educației umaniste și estetice, amputând
din start posibilitățile dezvoltării complexe a personalității
elevilor, frustrați de accesul la trei dintre cele cinci limbaje de
comunicare umană. Propunerea așa – zisului „opțional” nu este
practicată de nici-o țară avansată cultural a Uniunii Europene și
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încurajează analfabetismul estetic și artistic, înlesnind
confundarea prestigiosului Festival George Enescu – unul
dintre certele branduri românești - cu festivalul de la Gărâna
sau cu agresivele manifestări manelistice. Concepția lui Breazul
ne obligă să ne întoarcem la tradițiile vieții culturale școlare,
în avantajul viitorilor auditori ai adevăratelor valori
muzicale ale umanității, cum reținea el însuși, citând afirmația
filosofului contemporan, Nae Ionescu.

Ciornă a unui articol în care Breazul integrează textul lui Nae Ionescu,
referitor la rosturile educației și ale liceului

96

Revista MUZICA Nr. 3 / 2022

NOTE BIBLIOGRAFICE
263 - Breazul, George - Pagini din istoria muzicii româneşti, vol.
IV, Ediţia îngrijită şi prefaţată de Gheorghe Firca, Bucureşti,
Editura muzicală, 1977, pp. 316 –325;
264 - Breazul, George – Idem, pp. 326 –337;
265 - Breazul, George – Muzica în timpul Renaşterii; în: Pagini
…,vol. IV, pp. 365 –375;
266 –Breazul, G(eorge) – Die ersten Mozart – Aufführungen in
Rumänien, Bucureşti, 1943;
267 - Breazul, G(eorge) –Bicentenarul Mozart - Muzica lui
Mozart în ţara noastră; în: Gazeta literară, Bucureşti, An III, nr.
5 (99), 2 februarie 1956, p. 8;
268 - Moser, Hans Joachim – Breazul, George; în: Die Musik in
Geschichte und Gegenwart Allgemeine Enzyclopädie der
Musiklexikon, Bärenreiter –Verlag Kassel und Basel, 1952, pp.
242 – 243;
269 - Moser, Hans Joachim – Breazul, George; în:
Musiklexikon, Berlin, Max Hesse, bd. I, A –L, 1955, p. 152;
270 - Moser, Hans Joachim – George Breazul; în: Musik
Lexicon, Hamburg, 1963, p. 33;
271 - Cosma, Octavian Lazăr – George Breazul – dimensiunile
şi priorităţile muzicologice; în: Muzica, Bucureşti, An XXXII, nr.
6 (417), iunie 1987, p. 12;
272 - Breazul, George – Zu Mozarts Zweihundertjahrfeier; în:
Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen
Kongress, Wien „Mozartjahr, 1956, pp. 69 –74; Republicat în:
Breazul, George - Pagini din istoria muzicii româneşti, vol. IV...,
pp. 308 –314;
273 - Tomescu, Vasile –George Breazul; în: Pagini din istoria
muzicii…,vol. I…, p. 65;
274 - Breazul, George - Pagini din istoria muzicii românești, vol.
IV…, pp. 275 - 307;
275 - Vasile, Vasile – Marțian Negrea – reprezentant de seamă
al muzicii românești și al spiritualității ortodoxe, lucrare aflată
sub tipar.
97

Revista MUZICA Nr. 3 / 2022

276 - Bucuţa, Emanoil – Pietre de vad, vol. III, Bucureşti,
Editura Şcoalelor şi a Culturii Poporului 1943, p. 362;
277 - Idem, p. 360;
278 - Georgescu Breazu(l), G(eorge) N. - Observaţiuni relative
la învăţământul muzical în şcoala secundară; în: Muzica,
Bucureşti, An II, nr. 10 -11 august – septembrie 1920, pp. 265 –
281; Republicat şi ca broşură separată, cu acelaşi titlu,
Câmpina, Tip. Mihail S. Gheorghiu, 1920, pp. 3 -4;
279 - Vasile, Vasile – Pagini nescrise din istoria pedagogiei şi a
culturii…, p. 197.
280 - Vasile, Vasile - George Breazul sau un model pentru
educaţia muzicală românească; în: Revista de Pedagogie,
Bucureşti, nr. 11/1991 şi nr. 5 – 7/1994;
281 – Vasile, Vasile - Un model european al didacticii muzicale
româneşti – George Breazul, în: Akademos – Cercetări de
muzicologie, Universitatea de Muzică din Bucureşti, nr. 6/1998,
pp. 74 – 77;
282 – Breazul, G. – Carte de cântece pentru clasa a IV – a
secundară…Recenzii Aprecieri critice Scrisori, Craiova, Scrisul
Românesc;
283 - Glückselig, Karl Egon – Aus dem Bukarester Musikleben;
în: Signale für die Musikalische Welt, Berlin, An 91, nr. 44, 1
noiembrie 1933, pp. 733 – 734;
284 - Closson, Ernest - Bibliographie musicale. Un recueil de
chants d’école roumaine; în: L’Indépendance belge, Bruxelles,
An 104, nr. 57, 26 februarie 1934, p. 7;
285 - Gastoué, Amedée - G. Breazul cântece pentru clasa a IV
– a secundară de băieţi şi fete; în: Révue de Musicologie, Paris,
nr. 5, mai 1936;
286 - Closson, Ernest - Bibliographie musicale Carte de
cântece pentru copii; în: L’Indépendance belge, Bruxelles, An
197, nr. 364, 30 decembrie 1937, p. 2;
287 - Bekker, Paul – Klänge vom Balkan; în: Sonntagsblatt
Staats - Zeitung und Herold, New-York, 21 oct. 1934, p. 3;
288 - Vox (Heinitz) – Mitteilungen aus dem Phonetischen
Laboratoriul der Hansichen Universität zu Hamburg, 21
Jahrgang, Heft 1 – 6; 1 decembrie 1935, p. 76.
98

Revista MUZICA Nr. 3 / 2022

289 - Fellerer, Karl Gustav – Die Volksmusik in der
rumänischen Schule; în: Die Musik, Berlin, An XXXIII, nr. 10,
iulie 1941, pp. 350 - 352;
290 – Breazul, G. - Carte de cântece pentru clasa a IV – a
secundară…, p. 39;
291 – Closson, Ernest - Bibliographie musicale… Un recueil de
chants d’école roumaine; în: L’Indépendance belge, Bruxelles,
An 104, nr. 57, 26 februarie 1934, p. 7;
292 - Spitz, Charlotte – An Educational Congres at Prague,
April 4 – 9, 1936; în: The Musical Times, London, III, nr. 1117, 4
– 9 aprilie 1936, p. 221;
293 - Schmidt, Ludwig – Zum ersten Internationalem Kongress
für Musikerziehung in Prag; în: Bukarester Post, Bucureşti, 26
aprilie 1936;
294 - Closson, Ernest - Notre Feuilleton musical Bibliographie
musicale et diverses Education musicale en Roumaine par G.
Breazul; în: L’Indépendance Belge, Bruxelles, 13 octombrie
1936;
295 - Bartoš, Joseph - Rumänien Musikerziehung Die
Musikerziehung in Rumänien G. Breazul, în: Preger Presse, 12
septembrie 1936;
296 - Bartoš, Joseph – Ein rumänischees Wesk über
Musikerziehung. G. Breazul Die Musikerziehung in Rumänien
G. Breazul, în: Prager Presse, 22 septembrie 1937;
297 - Lechner, Anna - Die Musikerziehung in Rumänien von G.
Breazul;
în:
Mitteilungen
der
Östereichischen
Musiklechrerschaft, Wien, An VII, nr. 3, marz 1937, pp. 20 - 21;
298 - B. dis - G. Breazul - Die Musikerziehung in Rumänien, în:
Rivista Musicale Italiana, fasc. 3 – 4, 1939, pp. 420 – 421;
299 – Vasile, Vasile – Educația muzicală ca nevoie
fundamentală (II); în: Actualitatea muzicală, București, nr. 9,
septembrie 2020, p. 2;

99

Revista MUZICA Nr. 3 / 2022

SUMMARY
Vasile Vasile
The George Breazul fund at the Union of Romanian
Composers and Musicologists Library
The monography I wrote for the great ethnomusicologist,
musicologist, professor and musical critic George Breazul have
bound me to investigate a rich documentary fund named after
him at the Union of Romanian Composers and Musicologists
Library. It is all that Breazul collected over his entire life and
that, in part, served him for the studies he finalized, some of the
being published after his death. This enormous fund contains
books, scores, magazines, enciclopedias, letters, programs,
chronicles – most of them being in a manuscript form,
undiscovered – has a complicated history în Lămâiței Street in
Filaret area, threatened by the bombing of the World War II, the
failed attempt to move everything to Craiova and, at last, the
donation made for the Composers’ and Musicologists’ Union
library by Breazul’s wife, a true Penelope.
This article wishes to be a guide through a wide ocean –
George Breazul Library – maybe the most important private
libraries in our country, a real treasure of the Romanian
musicology waiting to be developed.

Traducerea rezumatelor: Andra Apostu
100

